Interpellation ställd till Paula Örn (S)
Vi har under den senaste månaden läst och hört om oroligheter i vår kommun. Det har varit öppen
droghandel, stenkastningar och allmänt stök. En av de gemensamma nämnarna är droger. De första
oroande rapporterna kom redan för drygt ett år sedan från människor som jobbar nära ungdomar.
Alltså har detta pågått under lång tid och har också varit känt.
Kommunalrådet har vid flera tillfällen deklarerat att insatser är igång och att läget är under kontroll.
Att ha ett tydligt förebyggande fokus är av yttersta vikt för att minimera enskilda ungdomar och
familjers lidande. Ur ett kommunalekonomiskt perspektiv så är satsningar på förebyggande insatser
väl investerade pengar som minskar behovet av dyra institutionsplaceringar senare. Det lilla vi
kommuniceras om via massmedia är akuta brandsläckande insatser. Polisen agerar kraftfullare och har
en större närvaro. Socialtjänsten har styrt myndighetsinsatser närmare riskgruppen. Det är bra men
långt ifrån de breda lösningar som krävs på längre sikt.
Narkotika är ett samhällsproblem där väldigt många måste vara delaktiga att minska dess effekter och
förutsättningar måste skapas på bred front, att förebygga, skapa konsekvenskedjor och behandla samt
ge stöd, åt de som utvecklar ett beroende. Det är av yttersta vikt att stödja drabbades närstående. I
narkotikahandel skapas också brottsoffer som ska känna samhällets stöd. Det är viktigt att allt detta
sker i bred samklang och har ett grundmurat förtroende bland Ales medborgare.
Det senaste årets ökning av narkotikarelaterade incidenter gör att jag vill ställa följande frågor till
Kommunalrådet.
1. Ser kommunalrådet den senaste tiden oro som en konsekvens av att kommunen tappat fart i
det förbyggande arbetet mot droger?
2. Med tanke på det som hänt, vilket uppdrag har den nya drogförebyggaren?
3. På vilket sätt tänker Kommunalrådet underlätta för människor i allmänhet i Ale att ta aktiv del
i det förebyggande arbetet?
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