
 
 

 
 

SD Kungsbacka  http://kungsbacka.sverigedemokraterna.se/     kungsbacka@sverigedemokraterna.se  

 
2011-11-08 – Reservation i fråga nr 16 under kvällens kommunfullmäktigemöte om 
Sverigedemokraterna motion om frivilliga drogtester i gymnasieskolan. 
 

RESERVATION 
 
Vi är inga jurister och självklart respekterar vi kommunstyrelsens förvaltnings bedömning att 
vår motions skrivningar om frivilliga drogtester i gymnasieskolan inte är förenliga med 
gällande lagstiftning. Å andra sidan så vore det intressant att införa vårt förslag om frivilliga 
drogtester och eventuellt få det prövat i en juridisk instans. Detta skulle sätta press på riksdag 
och regering att införa nya krafttag emot knarket bland våra ungdomar. Vår tro är att vår 
motion inte bryter mot nu gällande lagstiftning på området. Kungsbacka bör stå upp mot 
narkotikans många skadeverkningar genom att införa vår motion.  
 
Det finns många olika skadliga former av knark men ett exempel är cannabis som även är 
känt som marijuana eller hasch. En långvarig konsumtion av cannabis genom rökning leder 
till en kraftigt förhöjd risk för skador på andningsorganen. Vanliga bieffekter av cannabis-
användning är ångest, panikkänslor och förföljelsemani.  Cannabis kan också vara en 
inkörsport till tyngre droger som amfetamin, olika syntetiska droger, kokain och heroin. 
Cannabis är ett gift för våra ungdomar och leder ofta till brottslighet för att de unga skall ha 
råd att finansiera sitt missbruk. Knarksmugglare och knarkförsäljare är handlare av elände för 
ungdomar i Kungsbacka och skall straffas hårt.  
 
Poliserna som arbetar för att sätta knarkhandlare bakom lås och bom är hjältar som gör ett 
hästjobb men de behöver hjälp av oss politiker. Tillsammans kunde vi ha gett knarkbaronerna 
ett klart och tydligt budskap – partierna i Kungsbacka menar allvar i visionen om ett framtida 
Sverige och Kungsbacka utan knark bland våra barn. Radio Halland rapporterade nyligen att 
femton procent av de som läser andra året på gymnasieskolorna här i Kungsbacka någon gång 
har rökt cannabis. Femton procent är många och det innebär att knarket är ett jätteproblem i 
Kungsbacka. Vi kan inte vänta medan riksdag och regering håller på med annat, nu är det 
dags att ta krafttag emot knarket i våra skolor här i Kungsbacka. Vår motion borde ha antagits 
och sedan får den eventuellt prövas i en juridisk instans. Vi beklagar djupt att vår motion blev 
avslagen av en majoritet i Kungsbacka kommunfullmäktige. 
 
Med anledning av ovanstående så reserverar sig Sverigedemokraterna mot beslutet att avslå 
vår motion om frivilliga drogtester i gymnasieskolorna i Kungsbacka. 
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