Svar på interpellation från Tyrone Hansson om det drogförebyggande arbetet i Ale kommun

1.

Ser kommunalrådet den senaste tiden oro som en konsekvens av att
kommunen tappat fart i det förbyggande arbetet mot droger?

Nej. Den situation med kraftig ökning mot narkotikarelaterad brottslighet som skett under hösten
verkar snarast ha en koppling till hela den västsvenska ”marknaden” och handlar inte om en ökad
efterfrågan i Ale kommun. Grovt kriminella kan ha gjort ett försök att etablera en bas i Ale för att man
bedömt att polisens insatser skulle vara mindre störande i Ale. Detta tycker jag att polisen på ett
mycket förtjänstfullt sätt försökt motverka. Det ser vi inte minst genom den kraftiga ökning av
brottsanmälningar inom narkotikabrott och speciallagstiftning som skett under hösten.
Dock har det också varit så att många kuggar i det maskineri som utgör det preventiva arbetet i Ale
har, av olika skäl, under en längre period varit hårt belastade. Socialtjänsten har haft det svårt under
perioden vilket givetvis påverkat olika samverksgruppers handlingsutrymme. Den öppna
ungdomsverksamheten har också haft utmaningar under en längre period och polisen har varit och är
fortfarande, i en stor omorganisation som tagit på resurser och krafter. Tjänsten som drogförebyggare
har varit vakant under ett halvårs tid men är nu tillsatt. När pusslet läggs i efterhand går det självklart
inte att utesluta att den sammantagna situationen också påverkat mottagligheten för ”rekrytering” hos
de mest utsatta i ungdomsgruppen.
Givetvis har det funnits mer att önska från det de indikerade insatserna direkt riktade till individer som
redan utvecklat ett riskbeteende men många insatser på förebyggande samt främjande nivå har fortgått
och bör inte förminskas. Viktigt är också att ha i åtanke att den största förebyggande effekten uppnås
om insatserna riktas mot hela befolkningen och inte endast mot högriskgrupperna
(preventionsparadox). Insatser som främjar välbefinnande hos ungdomarna och det positiva i
samhället utgör själva grunden i det preventiva arbetet och den typen av verksamhet har fortgått inom
kommunens verksamheter så som i skolan och öppen fritid men även i civilsamhället och i
föreningslivet.
Samverkansgrupper med inriktning mot de mest belastade ungdomarna, men även övriga
arbetsgrupper med fokus på bland annat ungdomsverksamheter och fritid, har åter börjat hitta
formerna och resultatet av det är bland annat de polisiära insatserna och de sociala omhändertaganden
som du själv nämner.

2.

Med tanke på det som hänt, vilket uppdrag har den nya drogförebyggaren?

Uppdraget som drogförebyggare i Ale kommun sammanfattas i följande uppdragsbeskrivning. Detta är
också något som under våren diskuterades utförligt i den politiska referensgruppen för Tidiga
samordnade insatser. Oppositionen är lika representerade som majoriteten i denna grupp och jag
förutsätter att Tyrone som en del av oppositionen har en dialog med sina samarbetspartier.
Förebyggaren har till huvuduppgift att samordna och utveckla det lokala ANDT-förebyggande arbetet
i kommunen. Arbetet innefattar samverkan mellan de interna och externa aktörer, som är centrala för
genomförandet av insatser med känd effekt inom området. Det förebyggande arbetet skall ske i linje
med det arbete som förs på regional och nationell nivå och utgår från den samlade strategin för
alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken (ANDT-politiken) som regeringen tagit beslut om
för perioden 2016-2020.
För att åstadkomma ett långsiktigt och högkvalitativt ANDT-förebyggande arbete har tjänsten
utformats utifrån den samlade ANDT-strategin som regeringen tagit beslut om för perioden 20162020. Att tjänsten har sitt utgångsläge i regeringens ANDT-strategi innebär att arbetet skall bidra till
det övergripande målet ”ett samhälle fritt från narkotika och doping, minskade medicinska och sociala

skador orsakade av alkohol och ett minskat tobaksbruk”. I praktiken innebär det att förebyggaren
genom att samverka med andra aktörer inom kommunens verksamheter, näringslivet och
lokalsamhället, skall samordna det förebyggande arbetet på samtliga tre preventionsnivåer. Varje
utförd insats skall ha en tydlig förankring i det kommunala behovet och i slutändan visa resultat inom
något av de målområden som regeringen stakat ut i ANDT-strategin.
Förebyggaren ansvarar för att samordna insatserna vilket innebär att denne inte bara kommer att utföra
insatser själv utan verka för att de ska ske i ordinarie verksamhet, civilsamhället eller i föreningslivet.
Tjänsten är utformad på detta sätt för att placera kommunens arbete i större sammanhang men även för
att effektivare kunna ta tillvara på de resurser som finns i den egna verksamheten och i samhället.

3.

På vilket sätt tänker Kommunalrådet underlätta för människor i allmänhet i
Ale att ta aktiv del i det förebyggande arbetet?

Vi i den politiska majoriteten, och stora delar av oppositionen, arbetar hela tiden för att Ale kommuns
organisation ska vara öppen och inkluderande för våra medborgare. Det är också min uppfattning att
organisationen är. Några av de saker som vi har stärkt upp under mandatperioden är införandet av ett
Föreningsråd för ytterligare inflytande för våra föreningar. Som också referensgruppen, där
oppositionen ingår med lika många representanter som majoriteteten, har fått informationen om har en
arbetsgrupp som bildats för att arbeta vidare med varumärket Vakna och dit allmänheten också
kommer att kunna vända sig med idéer och förslag.
Men, jag har sagt det förut. 2000 medarbetare är fler än 20 politiker. Vår organisation är bemannad
med fantastiska, kompetenta medarbetare som varje dag möter aleborna. Jag har inte bilden av att vår
duktiga personal på något sätt gör det svårt för aleborna att vara delaktiga i till exempel förebyggande
arbete. Om du är kritisk mot medarbetarnas sätt att låta allmänheten ta aktiv del i förebyggande arbetet
bör du vända dig till ansvarig chef. Jag anser inte att det är kommunalrådens roll att gå in och kritisera
enskilda medarbetare.

