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Stoppa droghandeln i Åkersberga centrum 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Projektet ska finansieras genom samordning av befintliga personella och ekonomiska 
resurser samt genom ett extra ekonomiskt tillskott på 1,3 miljoner kronor. 

2. Finansiering av 1,3 miljoner sker via 0,5 miljoner inom Kultur- och fritidsnämnden 
(volymminskning musikskolan), 0,7 miljoner inom Kommunstyrelsen (överskott för 
exploateringsverksamhet) och 0,1 inom Kommunstyrelsen (övrig verksamhet). 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del 

1. Uppdra till kommundirektören att bilda en styrgrupp för att samordna arbetet för att 
genomföra projektet "Stoppa droghandeln". Projektet ska genomföras i nära samverkan 
mellan berörda förvaltningar och externa aktörer. 

2. Kommundirektören får i uppdrag att kardägga alla ex tra insatser för barn och unga i 
kommunen i samråd med budget och kvalitetsenheten. Detta kan vara bl.a. insatser för 
förebyggande åtgärder, frivilliga insatser samt placeringar genom soc ialförvaltningen. 
Detta ska rap porteras till Kommunstyrelsens arbetsutskott senast september 2018. 

3. En första avrapportering ska ske till Kommunstyrelsen senast i september månad 2018 . 

4. Finansieringen av 2019 komm er att tydliggöras efter första avrapporteringen i september 
2018 med hänsyn till behovet av ytterligare förebyggande åtgärder. 

5. Bilagan "Projektplan för Stoppa droghandeln i Åkersberga Centrum" utgör inte en del av 
beslutsunderlaget. 

Sammanfattning 
På Trygg i Österåkers m öte den 10 april 2018 gavs ett uppdrag att prioritera arbetet med att 
stoppa den öppna droghandeln i kommunen. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens kontors tjänsteudåtande daterat 2018-05-24. 

Jäv  
Conny Söderström (M) anmäler jäv och lämnar lokalen. 

Forts. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall ti ll Kommunstyrelsens kontors beslutsförslag innebärande 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
1. Projektet ska finansieras genom samordning av befintliga personella och ekonom iska 
resurser samt genom ett extra ekonomiskt tillskott på 1,3 miljoner kronor. 
2. Finansiering av 1,3 miljoner sker via 0,5 miljoner inom Kultur- och fritidsnämnden 
(volymminskning musikskolan), 0,7 miljoner inom Kommunstyrelsen (överskott för 
exploateringsverksamhet) och 0,1 inom Kommunstyrelsen (övrig verksamhet). 
Kommunstyrelsen beslutar för egen del 
1. Uppdra till kommundirektören att bilda en styrgrupp för att samordna arbetet för att 
genomföra projektet "Stoppa droghandeln". Projektet ska genomföras i när a samverkan 
mellan berörda förvaltningar och externa aktörer. 
2. Kommundirektören får i uppdrag att kardägga alla extra insatser för barn och unga i 
kommunen i samråd med budget och kvalitetsenheten. Detta kan vara bl.a . insatser för 
förebyggande åtgärder, frivilliga insatser samt placeringar genom socialförvaltningen. 
Detta ska rapporteras till Kommunstyrelsens arbetsutskott senast september 2018. 
3. En första avrapportering ska ske till Kommunstyrelsen senast i september månad 2018. 
4. Finansieringen av 2019 komm er att tydliggöras efter första avrapporteringen i september 
2018 med hänsyn till behovet av ytterligare förebyggande åtgärder. 

Michaela Fletcher (M) yrkar på ändring inneb ärande att beslutssats två "Styrgruppen har 
befogenhet att revidera insatserna i projektplanen." ersätts med "Kommundirektören får i 
uppdrag att kartlägga alla extra insatser för barn och unga i kommunen i samråd med budget 
och kvalitetsenheten. Detta kan vara bl.a. insatser för förebyggande å tgärder, frivilliga insatser 
samt placeringar genom socialförvaltningen. 
Detta ska rapporteras till Kommunstyrelsens arbetsutskott senast september 2018. " 

Michaela Fletcher (M) yrkar att bilagan "Projektplan för Stoppa droghandeln i Åkersberga 
Centrum" inte utgör en del av beslutsu nderlaget. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Mic haela Fletchers (M ) yrkanden 
och fmner att så är fallet. 

Expedieras 
- Kommundirektören 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 


