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Sammanfattning
Stadsledningskontoret har genomfört en översyn av stadens
medlemskap i organisationen European Cities Action Network for
Drug Free Societies (ECAD). ECAD är ett nätverk för europeiska
städer inom områdena drogprevention och narkotikapolitik.
Stadsledningskontoret har gjort bedömningen att staden bör begära
utträde ur organisationen samt avsluta avtal om övrigt understöd till
organisationen.
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Förvaltningen instämmer i resonemanget kring att staden ska
överväga sitt medlemskap och sina samarbeten, i förhållande till
nyttan. Förvaltningen anser att staden behöver ha ett internationellt
samarbete i frågor om narkotikapolitik och förebyggande arbete.
Förvaltningen menar dock att kommunstyrelsen och dess
representanter bäst avgör vilka forum staden använder för sitt
internationella politiska arbete.
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Bakgrund
Kommunstyrelsen har till socialnämnden för yttrande överlämnat
remissen ”Stockholms stads utträde ur den internationella
organisationen ECAD” Dnr: 113-1074/2016. Remisstiden går ut
den 28 september 2016. Socialförvaltningen är den enda
remissinstansen.
Ärendets beredning
Detta tjänsteutlåtande har utarbetats inom avdelningen för
stadsövergripande sociala frågor. Ärendet har behandlats i
förvaltningsgrupp den 14 september. Rådet för
funktionshinderfrågor har haft möjlighet att behandla ärendet den
15 september.
Ärendet
Stadsledningskontoret har i enlighet med stadens internationella
strategi1 genomfört en översyn av stadens medlemskap i
organisationen ECAD. Organisationen startades på initiativ av
Stockholms stad 1994, som en motreaktion till
legaliseringsförespråkande narkotikapolitiska krafter. Syftet är att
vara ett samlande nätverk för europeiska städer inom området
drogprevention. Den så kallade ECAD- resolutionen har sedan
organisationens start skrivits under av ca 250 städer. Ursprungligen
var organisationen ett forum för politiker på endast borgmästarnivå,
men idag företräds flera städer av andra på lägre politisk nivå, eller
ibland tjänstemän. Organisationen leds av en styrelse, där
Stockholm är en ständig representant. 2014 hade organisationen 63
betalande medlemsstäder och har under senare år en historia av att
tappa allt fler medlemsstäder. I översynen framgår inte vad
medlemstappet beror på.
Organisationen har sin hemvist i Stockholms stad, i stadens lokaler.
Stadens medlemskap i ECAD förvaltas av kommunstyrelsen och
dess förvaltning, stadsledningskontoret. Stockholms ordinarie
ledamot i styrelsen är Sara Pettigrew (MP), ordförande i
servicenämnden. Ersättare för Sara Pettigrew är socialborgarrådet
Åsa Lindhagen. Staden betalar årligen en medlemsavgift till ECAD
på 120 000 kr. Till det kommer en årlig betalning på ca 330 000 kr,
då staden bekostar ECADs lokaler och personal- och administrativa
utgifter. När ECAD under perioden 1999-2014 riskerade konkurs,
bidrog staden årligen med 500 000 kr.
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Stadsledningskontoret föreslår att Stockholms stad avslutar sitt
medlemskap i ECAD den 31 december 2017. Samtidigt föreslås att
avtalen kring stadens tillhandahållande av lokaler och personal- och
ekonomiadministration avslutas. Stadsledningskontoret bedömer att
organisationen av flera skäl inte längre är relevant för Stockholms
stad att verka i. Stadens medlemskap innebär stora årliga kostnader.
Organisationen beskrivs ha tappat i betydelse, då de aktiva
stadsrepresentanterna har allt lägre politisk nivå. Organisationens
nätverk beskrivs också begränsat, då ECAD numera framför allt
består av mindre städer i Norden och i Östeuropa.
Socialförvaltningen har haft ett begränsat samröre med ECAD
kopplat till stadens medlemskap. Samarbetet med organisationen
har huvudsakligen handlat om att organisationens direktör
regelbundet medverkat som föreläsare och sakkunnig vid
socialförvaltningens utbildningar och arrangemang.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Förvaltningen delar uppfattningen om att internationella samarbeten
ska vara staden till konkret nytta. Den hållbara staden: socialt,
ekologiskt, ekonomiskt och demokratiskt- kräver att resurser
används sparsamt, klokt och etiskt riktigt.
Förvaltningen har i det drogförebyggande arbetet dragit stor nytta
av ECADs direktörs kompetens. I förvaltningens perspektiv är den
viktigaste betydelsen av organisationer som ECAD av långsiktig,
övergripande karaktär. Såsom i många andra frågor är
narkotikafrågan en fråga utan skarpa stads- eller nationsgränser.
Förvaltningen anser därför att ett internationellt samarbete och en
gemensam strävan är av stor betydelse. Vilka plattformar och
organisationer som används för ändamålet avgörs bäst av
kommunstyrelsen och dess representanter.
Förvaltningen förslår att socialnämnden hänvisar till detta
tjänsteutlåtande som svar på remissen.
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