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Sektor kommunstyrelsen
Diarienummer: KS.2017.159
Datum: 2017-04-20
Utvecklingschef Gunilla Dörner Buskas
E-post: gunilla.dorner-buskas@ale.se
Kommunstyrelsen

Tjänsteutlåtande - Insatser mot langning av alkohol i Västra
Götalands län 2017
Länsstyrelsen i Västra Götalands län har bjudit in kommunerna i länet att tillsammans med
Polisen, Länsstyrelsen och Länsnykterhetsförbundet att delta i gemensamma insatser mot langning
av alkohol.
Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att delta i gemensamma insatser mot langning av alkohol i Västra
Götalands län 2017.
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Bakgrund
Länsstyrelsen i Västra Götalands län har bjudit in kommunerna i länet att tillsammans med
Polisen, Länsstyrelsen och Länsnykterhetsförbundet att delta i gemensamma insatser mot langning
av alkohol. Samarbetet har pågått under flera år och har utvecklats till ett reguljärt arbete under
hela året. I samband med riskhelger genomförs särskilda insatser.
De övergripande målen med samverkan är:
·

Att motverka minska ungdomars alkoholkonsumtion

·

Att senarelägga ungdomars alkholdebut

·

Att försvåra för ungdomar att komma över alkohol

·

Att motverka illegal alkholdistribution

·

Att skapa diskussion föräldrar emellan och med sina ungdomar

·

Att skapa diskussion och debatt hos allmänheten

Kommunernas ansvar i samarbetet är att kommunstyrelserna ska stå bakom arbetet och ansvara
för förankring och medverkan. Det ska finnas en kontaktperson gentemot Länsstyrelsen som
samordnar kommunens insatser. I Ale kommun är drogförebyggaren den kontaktpersonen.
Kommunen ansvarar för den lokala mobiliseringen för att motverka langning av alkohol.
Ekonomisk bedömning/konsekvens
Förslaget har inga ekonomiska konsekvenser. Deltagandet under 2017 är kostnadsfritt.
Barnperspektivet
Förslaget stärker barnperspektivet då insatsen riktar sig mot langning av alkohol till unga.
Miljöperspektivet
Förslaget bedöms inte påverka miljöperspektivet.
Funktionshinderperspektivet
Förslaget bedöms inte påverka funktionshindersperspektivet.
Förvaltningens bedömning och motivering
Förvaltningen bedömer att den gemensamma insatsen mot langning av alkohol till ungdomar är
bra och att Ale kommun bör delta i den. Gemensamt material kommer att tas fram och arbetet är
väl förankrat inte minst genom det fördjupade nationella samarbetet där Länsstyrelserna samverkar
med Systembolaget, IQ och CAN.
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