
 

 

  
Otrygg arbetsmiljö, hanteringen av våldsutsatta elever och oro över den växande 
drogproblematiken har hamnat i fokus det senaste året. Det finns tydliga brister i 
trygghetsarbetet på Linköpings skolor. Ska skolan fylla sin livsviktiga funktion 
behöver den vara en trygg plats. Även om mycket ansvar för tryggheten vilar på 
föräldrar behöver vi från politiskt håll säkerställa att skolans personal har de 
verktyg som behövs. 
 
Kommunen behöver förtydliga möjligheten att öppna elevskåp utan elevens 
godkännande. Idag ser vi allt för många fall där skolan inte använder sig av detta, 
utan hänvisar till polisen, vilket fördröjer åtgärden.  
Flera kommuner använder nu urinprov som en del av skolans systematiska 
drogförebyggande arbete. I Linköping sker det sporadiskt och lämnas till skolorna 
att själva tillämpa. I flera kommuner som ökat användningen av urinprov uppger 
ansvariga att insatsen har en tydligt förebyggande effekt. Förutom risken att bli 
ertappad bidrar urinprov som ett argument för unga som blir erbjudna droger att 
säga nej, med hänvisning till att tester genomförs.  
 
På samma sätt kan narkotikahundar i skolans lokaler bidra till att inte använda 
skolan till förvaring eller försäljning av droger. Skolan behöver också i större 
utsträckning polisanmäla när brott begås i skolmiljö. Vi ser allvarligt på rapporter 
om att skolor undviker att blanda in polisen av oro för att det ska påverka skolans 
rykte. 
 
Därför yrkar vi: 
 
- Att Barn- och ungdomsnämnden och Bildningsnämnden uppdras att ändra 
skolans regelverk så att respektive skola får ett uttalat mandat att öppna elevskåp 
för att säkerställa tryggheten i skolmiljön  

- Att Barn- och ungdomsnämnden och Bildningsnämnden uppdras att införa 
urinprov som en återkommande åtgärd i högstadiets och gymnasiets 
drogförebyggande arbete 

- Att Linköpings kommun tar initiativ till samarbete med Polismyndigheten med 
målet att införa återkommande användning av narkotikahund för att genomsöka 
högstadieskolor, gymnasieskolor, skolgårdar och ungdomslokaler 

- Att Barn- och ungdomsnämnden och Bildningsnämnden uppdras säkerställa att 
polisanmälan upprättas när brott begås i skolmiljön, med särskilt fokus på 
högstadiet och gymnasiet. 

- Att Kultur- och fritidsnämnden uppdras öka vuxennärvaron i hela kommunen 
där ungdomar vistas kvällstid för att stärka tryggheten och förebygga brott. 
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