
ÖSTERÅKERS KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2013-03-20 3 ,  
AU § 6:7 Dnr. KS 2012/0271-100 

Utdrag: akten, KS 

Svar på motion från Claes-Göran Wändesjö (S) och Kristina Embäck 
(S) - Aterinför en motsvarighet till drogkampen 

Ärende 
Claes-Göran Wändesjö (S) och Kristina Embäck (S) föreslår i en motion väckt i 
Kommunfullmäktige 21- maj 2012, KF § 94, att information om droger 
genomförs, gärna i motsvarande form som tidigare drogkampen. 

Tidigare beredning 
- Michaela Fletcher Sjömans (M) beslutsförslag daterad 2013-03-05. 
- Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteutlåtande daterad 2013-01-14. 

Yrkande 
Michaela Fletcher Sjöman (M) yrkar bifall till beslutsförslaget innebärande att avslå 
motionen med hänvisning till att det ingår i trygghetssamordnarens och Trygg i 
Österåkers uppdrag att informera och bedriva förebyggande arbete mot droger. 

Ann-Christine Furustrand (S) yrkar bifall till motionen. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om arbetsutskottet beslutar enligt Michaela Fletcher Sjömans 
(M) yrkande eller enligt Ann-Christine Furustrands (S) yrkande och finner att 
arbetsutskottet beslutar enligt Michaela Fletcher Sjömans (M) yrkande. 

Votering 
Votering begärs och ska verkställas. Den som är för beslutsförslaget röstar ja, den 
det ej vill röstar nej. 

Voteringen utfaller enligt bilagd voteringslista med 3 ja-röster och 1 nej-röst. 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Motionen anses besvarad med hänvisning till att det pågår och ska påbörjas 
planläggning för områden där just smålägenheter med upplåtelseformen hyresrätt 
ingår. 

Reservation 
Ann-Christine Furustrand (S) reserverar sig till förmån för eget förslag. 

Justerandes sign ^ x  Utdragsbestyrkande 
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VOTERINGSLISTA Kommunstyrelsen arbetsutskott 20 I3 -£K^§  6:7 

Kommunstyrelsens arbetsutskott i Österåkers kommun mandatperiod 2011-2014 

Parti LEDAMÖTER Tjänstgörande I N A 
M Michaela Fletcher Sjöman, ordförande X J 
FP Elisabeth Gunnars, l:e vice ordf. X J 
S Ann-Christine Furustrand, 2:e vice ordf. X N 

M Johan Boström X J 
Resultat 3 1 

ERSÄTTARE 

C Björn Pålhammar 

KD Mikael Ottosson 

OP Rolf Granström 

MP Michael Solander 

Resultat 

3 1 
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Kommunstyrelsens ordförande 
Michaela Fletcher Sjöman 

2013-03-05 Dnr KS 2012/0271-100 

Till Kommunstyrelsen 

Svar på motion från Claes-Göran Wändesjö (S) och 
Kristina Embäck (S) - Återinför en motsvarighet till 
drogkampen 

Beslutsförslag 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Att avslå motionen med hänvisning till att det ingår i tryggsamordnarens och 
Trygg i Österåkers uppdrag att informera och bedriva förebyggande arbete mot 
droger. 

Bakgrund 

Michaela Fletcher Sjbman Elisabeth Gunnars Elisabeth Gunnars 
Kommunstyrelsens förste v ordf. Kommunstyrelsen ordförande 
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Väg- och trafikenheten KS 
Lena Brodin 

Tjänsteutlåtande 
2013-01-14 

Dnr KS 2012/0271-100 

Till Kommunstyrelsen 

Svar på motion från Claes-Göran Wändesjö (S) och 
Kristina Embäck (S) - Återinför en motsvarighet till 
Drogkampen 

Claes-Göran Wändesjö (S) och Kristina Embäck (S) förslår i motion väckt i 
Kommunfullmäktige den 21 maj 2012 KF § 94 att information om droger genomförs, 
gärna motsvarande form som tidigare Drogkamp. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen 
föreslå Kommunfullmäktige besluta 
Motionen avslås med hänvisning till att det ingår i trygghetssamordnarens och Trygg i 
Österåkers uppdrag att informera och förebygga användandet av droger. 

Förvaltningens slutsatser 
Drogkampen i den form som nämns i denna motion finns inte längre som metod. Idag 
finns det något som kallas Drogkampen som är en tävling mellan politiska partier och 
som ägs av Länsnykterhetsförbunden. Det finns många olika metoder att arbeta 
drogförebyggande och det är viktigt att de metoder vi arbetar med är på både kort och 
lång sikt och att de är evidensbaserade. 
Sedan motionen skrevs har en trygghetssamordnare anställts som har i uppdrag att 
arbeta förebyggande med bl.a. ANDT (Alkohol, Narkotika, Dopning och Tobak) 
Trygg i Österåker har valt ut ANDT som ett av fokusområdena i kommande arbete. 
Övergripande mål och strategier samt handlingsplaner ska tas fram för 2013-2015. 
Initiera metoder som ska användas i det förebyggande arbetet kommer att vara ett av 
fokusgruppens uppdrag. 

Självklart så är arbetet mot våra barn, ungdomar och vårdnadshavare några av de 
viktigaste målgrupperna i det förebyggande arbetet. 

Arbetet med att informera och förebygga droganvändning ingår Trygg i 
Österåkers/trygghetssamordnarens uppdrag. 

Krislina Ciewers 
Samhällsbyggnadschef 

Lena Brodin 
T ry gghetssamordnare 
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Återinför en motsvarighet till Drogkampen 

Ett framgångsrikt och uppskattat verktyg i kommunens arbete riktat till unga för att motverka 
missbruket av droger att breda ut sig har varit Drogkampen. Den har även haft en 
förebyggande effekt på den drogrelaterade brottsligheten. Drogkampen var uppskattad av 
ungdomarna i kommunen. 

Vi socialdemokrater anser att kommunen skall arbeta än mera aktivt i förebyggande syfte med 
information och andra insatser. Drogkampen anser vi var ett bra och uppskattat verktyg för att 
nå unga i ett tidigt skede i livet. Det kommer hela tiden nya åldersgrupper som bör få 
informationen på liknande sätt som de tidigare generationerna. Ungdomarna själva önskar få 
information på ett positivt sätt så som Drogkampen var utformad. 

Vi yrkar därför att kommunfullmäktige beslutar att 

Information om droger genomförs, gärna i motsvarande form som tidigare Drogkamp 

Claes-Göran "Wändesjö 
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