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Motion från Lina Olsson (S), Ann-Margreth Olsson
(S), Stig Svensson (S) och Sebastian Jaktling (S) Lunds
kommun behöver stärka det drogförebyggande
arbetet
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta
att

anse motionen besvarad

Sammanfattning
Socialdemokraterna har 2020-07-06 lämnat in en motion i vilken
kommunfullmäktige föreslås besluta att uppdra åt socialnämnden,
kultur- och fritidsnämnden, barn- och skolnämnden och
utbildningsnämnden att stärka de drogförebyggande insatserna,
samt att uppdra åt ovannämnda nämnder att i samråd stärka det
uppsökande arbetet.

Underlag för beslutet



Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2020-09-18 Motion
Stärka det drogförebyggande arbetet
Motion från Lina Olsson (S), Ann-Margreth Olsson(S), Stig
Svensson (S) och Sebastian Jaktling (S) Lunds kommun
behöver stärka det drogförebyggande arbetet, 2020-07-06

Ärendet
Socialdemokraterna framför i motionen att Lunds kommun kan och
bör göra mer för att stärka det uppsökande och förebyggande
arbetet. De föreslår kommunfullmäktige besluta att uppdra åt
socialnämnden, kultur- och fritidsnämnden, barn- och skolnämnden
och utbildningsnämnden att stärka de drogförebyggande insatserna,
samt att uppdra åt ovannämnda nämnder att i samråd stärka det
uppsökande arbetet.
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Föredragning
Lunds arbete mot Alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT) tar
utgångspunkt i globala rekommendationer och riktlinjer, den
nationella ANDT-strategin samt lokala förutsättningar och
prioriteringar. Kommunfullmäktige har antagit en plan med
målsättningen att antalet barn och unga som börjar använda
narkotika och dopningsmedel eller debuterar innan 18 års ålder med
alkohol eller tobak ska minska i Lund.
Kommunstyrelsen vill genom en särskild satsning i förslag till
Ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) 2021 - 2023 med budget för
2021 förstärka samordningen och det operativa arbetat kring ANDTfrågor. För att påskynda arbetet beslutade kommunstyrelsen den 12
augusti 2020 att överföra 300 tkr till socialnämnden för förstärkt
ANDT-arbete för år 2020. Kommunfullmäktige föreslås därför
besluta att anse motionen besvarad.

Beredning
Ärendet är berett av kommunkontoret.

Barnets bästa
Kommunstyrelsens förslag i EVP syftar till att skapa bättre livsvillkor
för barn och unga genom fokus på det förebyggande arbetet mot
alkohol, narkotika, dopning och tobak. Beslutet syftar till att utveckla
och förbättra det förebyggande ANDT-arbetet, vilket gynnar barn
och unga.

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget medför inga ekonomiska konsekvenser.

Christoffer Nilsson
Kommundirektör

Carin Hillåker
Biträdande kommundirektör
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