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Svar på medborgarförslag nr 25/20 9
I

H Angående

drogförebyggande åtgärder

Kommunstyrelsens beslut
Anse medborgarförslag nr 25/2019 besvarat med hänvisning till det
och situationella preventionsarbete som redan bedrivs i kommunen

sociala

Sammanfattning
I ett

medborgarförslag föreslår förslagsställaren bland annat fem punkter för

det drogförebyggande arbete.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens produktionsutskott protokollsutdxag 2020-09-16,
Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2020-09-08.
Produkü'onsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-09-03.

§

1.

0:7.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens protokollsutdxag 2019-12-12,
§
Kultur- och fritidsnämndens protokollsutdrag 2019- 12-12, 8:6.
§
Förskole- och grundskolenämndens protokollsutdrag 2019-12-10, 9:8.

9:8.

S

Förslag

till

beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget innebärande att anse
medborgarförslag nr 25 / 2019 besvarat med hänvisning till det sociala och
situationella preventionsarbete

Arm-Christine Furustrand

(S)

som redan

yrkar bifall

medborgarförslaget samt avslag

till

bedrivs

till

åtgärder

i

kommunen

åtgärder 2, 4
1

och 3

i

och 5

i

samma medborgarförslag.

Propositionsordning

Ordföranden
(M) yrkande

frågar

om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers

eller enligt

Kommunstyrelsen

Ann-Christine Furustrands

(S)

yrkande och finner

att

beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande.

Omröstning
Omröstning begärs och ska verkställas. Den som är för Michaela Fletchers (M)
yrkande röstar ja, den som är för Ann-Christine Furusttands (S) yrkande röstar
nej.

Forts.

Justerandes signaturer
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Utdragsbestyrkande
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Omröstningen
2

Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen
2020-09-28

utfallet enligt bilagd omröstningslista

med

12 ja-röster och

nej-röster.

Expedieras

F örslagsställaren
Förskoleu och grundskolenämnden

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden

Akt
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Utdragsbestyrkande

.

Österåker

Om röstningsiista
Kommunstyrelsen

KS 2020-09-28, §

i

Österåkers

I0:l

kommun

(mandatperiod 20I9

-

2022)

I

'

Parti

Ledamöter

Tjänstgörande

X

Johan Boström

Hampa

Ersättare

Klein

Christina

Funhamrnar

Mathias Lindow,

1:e vice ordf.

Ritva Elg

Anne-Li Hilbert

Arne Ekstrand
Ann-Christine Furustrand, 2:e vice ordf.

Mats Larsson

Daniel L.

Roger Johansson
Anders Borelid
Francisco Contreras

Björn P.

Michael Solander
Michaela Fletcher, ordförande

Ersättare

Conny Söderström
Kenneth Nettersttöm

Conny Ling
Björn Pålhammar

Mkael Ottosson
Daniel Lundin

Hans Hellberg
Erik Dagoberto Lagos
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Samtycker

kommunens

till

publicering av mitt

webbplats.

namn tillsammans med

13

mitt medborgarförslag på

Om jag inte samtycker publiceras endast medborgarförslaget
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Angående drogförebyggande

insatser

Som framgått av lokalmedia är ledande kommunpolitiker och polisen
grunder oroade över situationen.

En alarmerande hög nyrekrytering till drogmissbruk
hela landet.

I

åtminstone

ett

med

är tyvärr inget nytt.

halvt sekel har alldeles för

lite

gjorts för att

flera

på goda

Det är ett problem i
minimera problemen.

Tvärtom förvånas läget successivt. Barn och ungdomar utsätts konstant för drogpositiva
i media och populärkulturen utan några påtagliga
reaktioner från civilsamhället.
mindre vidtas några resoluta åtgärder för att få bukt med problemet. Och samtidigt säljs
droger mycket aggressivt. Kraftfulla motåtgärder är högst påkallade.
attityder

Enligt uppgifçer

i

media

finns drogtester

med

i

Än

det drogförebyggande arbetet på en friskola

i

kommunen. Aven de kommunala skolorna bör trappa upp arbetet på liknande sätt.
Om kommunens skolor inhämtar målsmans tillstånd för stickprov när
eleven börjar blir det ett verkningsfullt medel mot dagens _starka
grupptryck att prova narkotika.
*

Att

kommunen varnar föräldrar till

behövs visar på situationens

Förslag

till

femte och .sjätteklassare

i

brev är mycket bra,

men

att

det

allvar.

åtgärder:

1. Upphandling av drogtester så att Skolhälsovården kan
förebygga och verifiera missbruk.
Hår- respektive blodanalyser är svåra att manipulera och innebär inte att den enskilde
behöver

lämna urin

i

vittnes närvaro.

Förbättrad information om narkotikans fysiska och psykiska skadeverkningar. Särskilt
fokus på den växande hjärnans allvarliga sårbarhet för permanenta hjärnskador och
psykisk

2.

ohälsa.

'

Kommunen

främjar tillkomsten av attraktiva nöjesaltemativ i knarkfri miljö för
år. Måttlig och ansvarsfull utskänkning i enlighet med aktuellt
regelverk
ska inte utgöra något hinder för tillgång till kommunala lokaler eller annat stöd.
3.

åldersgruppen 16-20

4.
att

Rondering

med narkotikahund

förvara narkotika.

utanför skoltid säkerställer

att

skolskäpen inte används

till

av den mycket populära och framgångsrika Drogkampen som tyvärr lades ner
missriktad besparingsiver trots den mycket beskedliga kostnaden för kommunen.
5. Återstart

i

De direkta kopplingarna mellan narkotika och kriminalitet, psykisk ohälsa, antisocialt
beteende och ren misär är välkända.
'

Förutom de personliga tragediema för de drabbade familjerna och alla laglydiga
kommuninvånare som helt oförskyllt blir utsatta för brott i narkotikans spår hotar ett
grasserande narkotikamissbruk den generella välfärden. I kombination med andra
betydande
utgifcsposter mäktar inte samhällsekonomin
förloras

till

missbruk

med att många potentiellt produktiva medborgare

.

Både medmänsklighet och ekonomi

talar entydigt för resoluta åtgärder för att

nyrekryteringenutill narkotikamissbruk.

heterå'sätta Osteråker på kartan' samtidigt

uppn

minimera

Här finns även möjligheter

som

att som det
viktiga konkreta resultat

5!

Österåker kan och bör gå spetsen arbetet
nyrekryteringen till narkotikamissbruk.
i

Åkersberga 2019-07-08

Martin Ekudden

i

med

att

på allvar minimera

