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Kommunstyrelsen

Motion om att reducera alkohol- och droganvändning
bland unga i Sunne
KS2019/543/01
Förslag till beslut
Motionen om att reducera alkohol- och droganvändning bland unga i
Sunne anses besvarad med ANDT-samordnarens tjänsteskrivelse.
Sammanfattning av ärendet
Sverigedemokraternas ledamöter i kommunfullmäktige lämnar in en
motion med förslag på att reducera alkohol- och droganvändning bland
unga i Sunne. Motionärerna yrkar på:
- att en obligatorisk information ges på skolorna för elever från åk 6 kring
droger och dess effekter,
- att frivilliga drogtester på gymnasieskolan skulle fånga upp ungdomar
som är i snabbt behov av stöd i sitt begynnande missbruk,
- att en socialsekreterare placeras på högstadiet för naturligare kontakt
mellan elev, föräldrar och skolpersonal,
- att ett drogråd bildas, med representanter ur alla fullmäktigepartier, som
några gånger per år följer upp arbetet i direkt dialog med exempelvis
skolhälsovården.
Utredning av ärendet
1. Från sjätte klass informeras elever om rökning och dess effekter.
Orsaken till att man valt att prata om tobak istället för alkohol och
narkotika beror på att tobaken är en mer närvarande produkt för de
allra flesta ungdomar i sjätte klass. Kan man från ett tidigt stadie
förebygga bruket av tobak bland våra ungdomar minskar risken
avsevärt för att samma ungdomar ska använda narkotika. Om
indikationer skulle uppstå att behovet är större så finns möjligheten
att behovsanpassad information ytterligare för en skola.
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2. Det finns möjligheter för elever som studerar på gymnasiet att
lämna frivilliga drogtester. Det som är viktigt att tänka på är att det
ska vara eleven själv som uttryckligen uppger att hen vill lämna ett
drogtest för att påvisa att hen inte har använt narkotiska preparat.
Skulle eleven ångra sig och säga nej ska det vara utan konsekvens
för eleven.
Drogtesterna utförs inte på skolan, provlämning sker i lokal som är
avsedd för ändamålet.
3. Redan idag finns det ett tätt samarbete mellan skola och
socialtjänst. Skola, socialtjänst och polis har inbokade möten
tillsammans varje månad under dessa möten samarbetar man i
frågor i frågor som rör gemensamma arbetsområden som till
exempel ökad trygghet på skolan och när bör man som personal
göra en orosanmälan. Socialsekreterarna på utredningsgruppen barn
och ungdom är indelade utefter åldern på barnen. Det innebär att
socialsekreterarna arbetar nära med rektor och personal på skolorna
utefter de är indelade.
4. I Sunne finns ett råd som heter lokala rådet för trygghet med
representanter från majoritet och opposition, tjänstemän från
elevhälsa, individstöd, räddningstjänsten och skolan, ANDTsamordnare, friskvårdskonsultent samt från Regionen och Polisen.
Det lokala rådet för trygghet arbetar med förebyggande frågor som
avser alkohol och droganvändning hos unga, brottsförebyggande
frågor och andra trygghetsskapande åtgärder.
Beslutsunderlag
ANDT-Samordnarens tjänsteskrivelse, 2020-05-15.
Motion från Sverigedemokraternas fullmäktigeledamöter.

Martina Ullenius
Enhetschef
Beslutet skickas till:
Motionären

Simon Carlvik
ANDT-Samordnare
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Motion om att reducera alkohol- och droganvändning
bland unga i Sunne
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen om att reducera alkohol- och droganvändning bland unga i
Suime remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning av ärendet
Sverigedemokratemas ledamöter i kommunfullmäktige lämnar in en
motion med förslag på att reducera alkohol- och droganvändning bland
unga i Sunne. Motionärerna yrkar på:
- att en obligatorisk information ges på skolorna för elever från åk 6 kring
droger och dess effekter,
- att frivilliga drogtester på gymnasieskolan skulle fånga upp ungdomar
som är i snabbt behov av stöd i sitt begynnande missbmk,
- att en socialsekreterare placeras på högstadiet för naturligare kontakt
mellan elev, föräldrar och skolpersonal,
- att ett drogråd bildas, med representanter ur alla fullmäktigepartier, som

några gånger per år följer upp arbetet i direkt dialog med exempelvis
skolhälsovården.

Beslutsunderlag
Motion från Sverigedemokratemas fullmäktigeledamöter

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

Justerare

^

Utdragsbestyrkare
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MOTION OM ATT REDUCERA ALKOHOL- OCH DROGANVÄNDNING
BLAND UNGA i SUNNE
Missbruk av alkohol och droger bland unga är ett stort problem i dagens
samhälle och Sunne är inget undantag. Problematiken går långt ned i åldrarna.
Det är inte alltid lätt att tyda tecknen och signalerna, utan man vill in i det
längsta hoppas och tro att trötthet, skolk och uteblivna betyg beror på andra
orsaker.

I familjer med barn som bär på begynnande missbmksproblematik, är det inte
ovanligt att man känner en enorm ensamhet och fmstration över att se sitt barn
hamna i sammanhang kring alkohol och droger, kanske redan när de i lagens

mening fortfarande är barn. För att komma tillrätta med drogproblematiken och
fånga upp unga som armars riskerar att hamna i ett bestående missbruk föreslår

sverigedemokratema i Sunne en rad åtgärder
Sverigedemokratema yrkar på

• ATT en obligatorisk information ges på skolorna för elever från åk 6,
kring droger och dess effekter.

• ATT frivilliga drogtester på gymnasieskolan skulle fånga upp ungdomar
som är i snabbt behov av stöd i sitt begynnande missbruk
• ATT en socialsekreterare placeras på högstadiet för naturligare kontakt
mellan elev, föräldrar och skolpersonal.

• ATT ett drogråd bildas, med representanter ur alla fullmäktigepartier, som
några gånger per år följer upp arbetet i direkt dialog med exempelvis
skolhälsovården
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