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Gör Österåker drogfritt- som en del i att bekämpa
gängkriminaliteten

Narkotikahandeln utgör en centra| inkomstkälla i kriminella miljöer, och det ökade

skjutvapenvåldet har ofta sin grund i konflikter relaterade till narkotikamarknaderna. Även
handeln över internet har ökat över tid. I Åkersberga centrum samt på olika platser runt om i

Österåker sker öppen försäljning, vilket påverkar den upplevda tryggheten negativt.

Fokus ranking visar att otryggheten i Österåker ökat markant. Bland landets kommuner
rankades Österåker förra året till plats 4 i säkerhet/trygghet. | år föll Österåker ned till plats

79. Utvecklingen går åt fel håll, något som vi alla måste ta på allvar.
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En bidragande orsak till otrygghet är den gängkriminalitet som finns i Österåker och som är

starkt förknippad med den droghandel som förekommer. Att strypa narkotikahandeln är en

viktig åtgärd för att bekämpa den grova brottsligheten och minska det mänskliga lidande som
missbruk orsakar. Alla berörda aktörer måste samarbeta mer för att vända utvecklingen.

Polisen fokuserar på narkotikahandeln. Nu måste Österåker göra sin del och öka insatserna

för att göra Österåker drogfritt- som en del av att bekämpa gängkriminaliteten.

Ta fram fakta och mät utvecklingen över tid.

Om det inte fans köpare av narkotika i Österåker hade vi inte haft en så pass omfattande

narkotikaförsäljning. Hur mycket kokain, amfetamin och andra olagliga droger som används
är bra att få en uppfattning om och kunna följa utvecklingen av. Detta kan uppskattas genom
analyser av avloppsvatten, eftersom rester av drogerna utsöndras med urin och

transporteras tiII reningsverken. Genom kontakt med Roslagsvatten harjag fått besked att

det inte förekommer någon mätning i Österåker av droger, men att Roslagsvatten kan göra

det, om ett sådant uppdrag ges. Österåkers fullmäktige bör se till att Roslagsvatten ges ett

sådant uppdrag att börja genomföra kontinuerliga mätningar av förekomsten av olagliga

droger.
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Möta den drogliberala inställningen med förebyggande droginformation

En drog|ibera| instäilning sprids i Österåker av unga och vuxna inte minst i sociala medier. Vi

måste nå så många barn, ungdomar och vuxna vi kan med kunskap om droger och

konsekvenserna av ett missbruk. Föreläsningar, digital information, i skolor, på föräldramöten

m.m. Uppmuntra barn att aldrig pröva droger, inför en ny Drogkamp.

Även informera om kopplingen och konsekvenserna av köp av droger och inkomster till

gängkriminalitet.

Narkotikahandel över internet

En företeelse som verkar ökat i landet och med högst sannolik förekomst även i Österåker.

Ailtmer utpekade särskilda faror med en ökad dödlighet kopplat till droger är att köparen inte

veta vad de får. Här borde kommunen undersöka a||a möjligheter ti|l ett nära samarbete med

polis och andra aktörer för att minska även droghandel över nätet.

Barns rätt till en drogfri miljö - Hjälp vuxna att bryta ett drogmissbruk

Barn i Österåker har rätt att växa upp i en drogfri miljö. Förälder eller annan vuxen i barnens

närmiljö som köper och använder narkotika måste ges hjälp och stöd. Kommunen måste öka

sina insatser att ge stöd till föräldrar och andra vuxna att bryta sitt beroende.

Föreslår Österåkers kommunfullmäktige besluta

Att förekomsten av olagliga droger i avloppsvattnet skall mätas och

kontinuerligt följas

Att Ökade insatser av information, föreläsningar mm genomförs om droger,

narkotika, konsekvenserna av missbruk

Att undersöka möjligheten för samverkan mellan polis och andra aktörer för

att minska droghandeln över nätet.

Att Insatser görs för att ge stöd till föräldrar och andra vuxna i barns närmiljö

för att bryta sitt beroende.

Att införa en ny drogkamp -för att stoppa inträdet till droger hos unga
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