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Sektor arbete, trygghet och omsorg
Diarienummer: KS.2015.279
Datum: 2015-01-11
Handläggare Birgitta Augustsson
E-post: birgitta.augustsson@ale.se
Kommunstyrelsen

Svar på motion från Framtid i Ale – Inrätta ett tvärpolitiskt råd för att
hantera drogproblematiken i Ale.
I en motion från Tyrone Hansson, Framtid i Ale föreslås att kommunen inrättar ett tvärpolitiskt
råd för att hantera frågor som rör det drogförebyggande arbetet.
Sektor kommunstyrelse anser att etablerandet av en tvärpolitisk referensgrupp kring arbetet med
”Tidiga Samordnade insatser” svarar upp på det behov som Framtid i Ale föreslår.
Arbetet med Tidiga Samordnade Insatser bygger på ett tvärsektoriellt samarbete för att tidigt i
ålder och tidigt i process möta barn och ungas behov för att förhindra psykisk ohälsa. I detta
arbete ingår också ett drogförebyggande arbete.
Sektor kommunstyrelse föreslår att motionen ska anses besvarad.
Sektorns beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska anse motionen besvarad.
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·
·

Tjänsteutlåtande, 2015-01-11
Motionen

Ärendet expedieras efter beslut till:

För kännedom till:
Motionären, Kommunchef, Utvecklingschef samt utvecklingsledare, social hållbarhet

Bakgrund
I en motion från Tyrone Hansson, Framtid i Ale föreslås att kommunen inrättar ett tvärpolitiskt
råd för att hantera frågor som rör det drogförebyggande arbetet.
Förslaget bygger på oro kring drogsituationen som Framtid i Ale ser. Framtid i Ale beskriver om
oroväckande rapporter som vittnar om ett ökat droganvändande. Framtid i Ale beskriver vidare att
”med en förväntad befolkningsökning så anser Framtid i Ale att kommunen måste vara medveten
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om att mörka krafter ser vår kommun som en potentiellt ökande marknad för deras destruktiva
verksamhet.”
I ett kommunfullmäktigebeslut inför verksamhetsplan 2015 gavs i uppdrag till omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden att det drogförebyggande arbetet ska starta redan i skolår 5 och att ett
tvärpolitiskt forum ska inrättas i syfte att utveckla det drogförebyggande arbetet i kommunen.
Kommunstyrelsens sektor anser att etablerandet av en tvärpolitisk referensgrupp kring arbetet
med ”Tidiga Samordnade insatser” svarar upp på det behov som Framtid i Ale föreslår. Ale har
sedan våren 2015 tillsammans med flera andra externa aktörer påbörjat ett arbete med tidiga och
samordnade insatser. Till detta arbete är det tänkt att koppla en politisk referensgrupp med
representanter från de nämnder som på olika sätt har ansvar för barn och unga.
Arbetet med Tidiga Samordnade Insatser bygger på ett tvärsektoriellt samarbete för att tidigt i
ålder och tidigt i process möta barn och ungas behov för att förhindra psykisk ohälsa. Det hållbara
utvecklingsarbetet som ska vila på tre ben, ekologiskt, ekonomiskt och socialt. Ett socialt hållbart
samhälle innebär att alla individer får sina rättigheter respekterade. Alla ska på lika villkor erbjudas
en livsmiljö där de kan tillgodogöra sig kunskap, utvecklas och ha en god hälsa. Detta är ett arbete
som bygger på kunskapsbas och långsiktighet. I konceptet ingår drogförebyggande arbete.
Exempel på en del av de aktiviteter som ingår i Tidiga Samordnade Insatser är:
·
·
·
·
·
·
·

Västbusarbete i förskola/skola
Ett samarbete med polisens nya organisation i Kungälv/Ale kring samverkan mellan kommun
och polis är under uppbyggnad
Ett utökat samarbete med ungdomsmottagningen i Ale
Ett samarbete med Västra Götalandsregionen i att bygga ett systematiskt och organiserat
samarbete mellan primärvård och kommun som ska göra det enklare för barn och unga som mår
psykiskt dåligt att få hjälp i ett tidigt skede.
Fortsätta utvecklingsarbetet kring samarbetet med MiniMili och kommunens övriga berörda
verksamheter
Att utveckla ungdomsinflytandet i arbetet med barn och ungas psykiska hälsa
Att bygga ett organiserat föräldrastöd och föräldrautbildning

Ekonomisk bedömning/konsekvens
En politisk referensgrupp genererar kostnader för arvoden och eventuellt för ersättning för
förlorad arbetsinkomst. Genom att frågeställningen hanteras inom en grupp med ett bredare
uppdrag så uppkommer inga ytterligare kostnader

Sektorns bedömning
Kommunstyrelsens sektor anser att etablerandet av en tvärpolitisk referensgrupp kring arbetet
med ”Tidiga Samordnade insatser” svarar upp på det behov som Framtid i Ale föreslår. Det
drogförebyggande arbetet är en del av Tidiga Samordnade Insatser, som i sin tur är en del av arbetet
med hållbar utveckling.
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