Älvängen 18 november

Motion om informationsinsats gällande droger
Undersökningar har visat att ca 16% av alla ungdomar i år 2 på gymnasiet i
Sverige använder Cannabis i någon form. I Ale har vår socialmedicinska
mottagning för ungdomar upp till 25 år (MiniMilli) genomfört 323 tester över
en 9-månaders period under 2015/2016. Av dessa har en tredjedel gett
positivt utslag på droganvändning. Testerna har främst gett utslag på
Cannabis, men även blandmissbruk av THC och amfetamin, samt TCH och
benzodiazepiner, utmärker sig i testerna.
Om man därtill ser över mängden anmälningar gällande missbrukande ungdomar som inkommit till socialtjänsten under det senaste året har dessa
kraftigt ökat.Fram till sommaren 2016 har 10 nya utredningar startats pga
inkomna anmälningar.
Droganvändning, liksom rökning och alkoholkonsumtion, sprider sig lätt
bland ungdomar i samma ålder och gemensamma kretsar. Alla föräldrar vill
naturligtvis sina barn väl, men ofta brister kunskapen hos vuxna kring hur
man talar med sina barn om droger, hur man gör om man upptäcker att ens
egna barn är i farozonen eller vem man kan vända sig till för att få stöd och
hjälp. Genom en informationsfolder med relevanta kontaktvägar, samt en
kostnadsfri multisticka för drogtest, kan föräldrar få hjälp till att initiera ett
samtal med sitt barn kring droger och missbruk.
Ale kommun borde fortsätta vara en kommun som har ett stort engagemang
i det drogförebyggande arbetet. För att säkerställa alla vuxnas medvetenhet
kring droganvändningen bland våra ungdomar bör kommunen göra en omfattande informationskampanj. Kampanjen ska bestå i att erforderliga medel
tilldelas för att köpa in multistickor för urinprover till alla föräldrar med barn i
åldern 15-17 år. Dessa ska tillsammans med ett informationsmaterial, likt en
minivariant av systembolagets Tonårsparlören, en liten handbok som hjälper
föräldrar att samtala med sina barn om droger och missbruk, skickas ut till
alla vårdnadshavare med barn i nämnda åldersspann. Det ska i informationsmaterialet finnas tydlig information som beskriver varningssignaler för droganvändning samt var man vänder sig som förälder och/eller ungdom om
man är orolig och behöver hjälp och stöd när det gäller droger (socialtjänsten, Minimili, elevhälsan mm). Det ska även framgå tydligt vart man vänder

sig om drogtestet skulle vara positivt, för att få motivationssamtal/behandling.
Moderaterna i Ale yrkar på
Att kommunstyrelsen öronmärker en del av sin budget för folkhälsa till inköp
av multistickor för drogtester
Att kommunen tar fram ett informationsblad till alla vårdnadshavare för ungdomar i åldern 15-17 år
Att kommunen skickar ut informationsblad och multisticka till ovan nämnda
hushåll
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