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Till
Kommunstyrelsen

Stockholms stads utträde ur den internationella
organisationen ECAD
Stadsledningskontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
följande:
1. Stockholms stad avslutar sitt medlemskap i den
internationella organisationen ECAD till den 31 december
2017.
2. Stockholms stad avslutar avtalet (Dnr 744/1997) med ECAD
avseende Stockholms stads tillhandahållande av kontorslokaler och personal- och ekonomiadministration m.m. som
träffades den 1 respektive 3 oktober 1997 till upphörande
den 31 december 2017.
3. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att vidta de åtgärder som
krävs för genomförande av besluten ovan.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del, under förutsättning av
kommunfullmäktiges beslut ovan, följande:
1. Stadsdirektören ges i uppdrag att vidta de åtgärder som
krävs för att avsluta medlemskapet i den internationella
organisationen ECAD till den 31 december 2017 och säga
upp avtalet (Dnr 744/1997) med ECAD avseende
Stockholms stads tillhandahållande av kontorslokaler och
personal- och ekonomiadministration m.m.
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Sammanfattning
Stockholms stad är sedan 1994 medlem av den internationella
organisationen ECAD. Organisationen har som föresats att vara ett
samlande nätverk för europeiska städer inom området
drogprevention.
Stadsledningskontoret har i enlighet med stadens internationella
strategi – Övergripande mål, inriktning och riktlinjer för det
internationella arbetet (Dnr 006-1137/2007) – genomfört en översyn
av stadens medlemskap i organisationen. Det är stadsledningskontorets bedömning att ECAD tappat i betydelse över tid och inte
längre är ett relevant forum för staden att verka inom.
Stadens medlemskap är dessutom förenat med stora kostnader.
Utöver en årlig medlemsavgift om 120 000 kr bestrider staden
årligen kostnaden för ECAD:s kontorslokaler samt organisationens
personal- och ekonomiska administration, ca 330 000 kr. Under
perioden 1999-2014 utgick dessutom ett årligt verksamhetsbidrag
om 500 000 kr för att förhindra en överhängande konkurs.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår stadsledningskontoret att
Stockholms stad avslutar sitt medlemskap i ECAD per den 31
december 2017 och samtidigt avslutar de avtal som reglerar stadens
tillhandahållande av kontor och personal- och ekonomiadministration.
Bakgrund
Organisationen European Cities Action Network for Drug Free
Societies (tidigare European Cities Against Drugs), ECAD, bildades
1994 på initiativ av Stockholms stad som en reaktion mot de ökade
krafterna för en legalisering av narkotika. Organisationen har sitt
säte i Stockholm och ordförandeposten innehas för närvarande av
Kristiansand (Norge). Stockholm är ständig representant i ECAD:s
styrelse. Övriga medlemmar av ECAD:s styrelse är Bourgas
(Bulgarien), Cork (Irland), Göteborg (Sverige), Oslo (Norge),
Reykjavik (Island), Swieqi (Malta), Tallinn (Estland) och Vilnius
(Litauen). Stadens medlemskap i organisationen förvaltas av
kommunstyrelsen och ordinarie ledamot i styrelsen är Sara
Pettigrew, ordförande i servicenämnden. Ersättare för Sara
Pettigrew är socialborgarrådet Åsa Lindhagen.
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Utöver medlemsavgift om ca 120 000 kr bestrider staden sedan
starten 1994 även den årliga kostnaden för ECAD:s kontorslokaler
och organisationens personal- och ekonomiadministration om ca
330 000 kr. Under perioden 1999-2014 utgick dessutom ett årligt
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verksamhetsbidrag om 500 000 kr för att förhindra en överhängande
konkurs.
Ärendets beredning
Ärendet har initierats av stadsledningskontoret och har beretts av
kommunikations- och omvärldsavdelningen i samråd med juridiska
avdelningen och socialförvaltningen.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Stockholm är en del av ett globalt sammanhang och för att realisera
den socialt, ekologiskt, ekonomiskt och demokratiskt hållbara
staden behöver Stockholm bedriva ett aktivt internationellt arbete;
lära av andra, agera proaktivt och synas, jämföras och samarbeta
internationellt.
I stadens internationella strategi – Övergripande mål, inriktning och
riktlinjer för det internationella arbetet (Dnr 006-1137/2007) –
framgår det att staden ska delta i internationella organisationer och
nätverk för att utbyta erfarenheter och kunskaper. Staden bör enligt
nämnda dokument dock begränsa sitt medlemskap till sådana
organisationer och nätverk som bidrar till konkret nytta för staden. I
strategin står det även att medlemskap bör omprövas regelbundet
för att säkerställa att staden fortfarande har nytta av deltagande i
organisationen.
ECAD arbetar med en fråga som är viktig för Stockholm. Drogprevention är och kommer fortsatt att vara ett prioriterat område för
staden. Det är emellertid stadsledningskontorets bedömning att
ECAD ej längre innebär ett relevant sammanhang för staden, vare
sig på politisk eller tjänstemannanivå. Bedömningen följer av att
stadsledningskontoret löpande utvärderar kommunstyrelsens
internationella åtaganden. Processen innebär även att stadsledningskontoret ser över förekomsten av andra internationella arenor och
plattformar, inom t.ex. de organisationer och nätverk där staden
redan är medlem, för att kunna driva frågor av betydelse för staden.
Då organisationen ursprungligen var ett forum på borgmästarnivå
har stadens medlemskap i ECAD förvaltats av kommunstyrelsen
och dess förvaltning, stadsledningskontoret. En tydligt skönjbar
tendens är att nivån på det politiska deltagandet i ECAD sjunkit
under årens lopp. Flera av städerna i styrelsen företräds numera av
tjänstemän. Ingen borgmästare återfinns i samlingen.
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Socialförvaltningens kontaktytor med ECAD är få. Det samarbete
som idag existerar i form av föreläsningar och dylikt bedöms inte
vara avhängigt ett medlemskap av organisationen.
ECAD har under årens lopp sett en snabb nedgång i antalet
medlemsstäder. Ca 250 städer har under åren skrivit under den så
kallade ECAD-resolutionen, men endast 63 av dessa städer betalade
2014 medlemsavgiften. Vid den senaste borgmästarkonferensen
som staden närvarade vid - och som ägde rum i Swieqi, Malta, 2015
- deltog ca 70 personer. Av dessa kom 32 från Sverige och 15 från
Norge. Övriga länder som var representerade vid mötet var
Bulgarien, Estland, Irland, Island, Italien, Litauen och Malta.
Stadsledningskontoret bedömer att ECAD idag främst är en
organisation för mindre städer i Norden och i Östeuropa organisationen saknar t.ex. helt medlemsstäder i Frankrike,
Tyskland och Storbritannien - och att det är begränsande.
ECAD har periodvis och under hela sin existens haft en svag
ekonomi. Detta trots att Stockholms stad löpande bestridit stora
kostnader för organisationen. Det ovan omnämnda
verksamhetsbidraget om 500 000 kr tillkom efter beslut i
kommunstyrelsen den 27 oktober 1999 då ECAD befann sig en
första svår ekonomisk kris. Verksamhetsbidraget till trots och för att
undvika en hotande konkurs antog ECAD 2013 en krisplan
(utarbetad i nära samarbete med Stockholms stad), som bl.a. innebar
kraftigt höjda medlemsavgifter. Att en internationell organisation
som ECAD är avhängig ett sådant starkt ekonomiskt stöd från en
enskild medlem anser stadsledningskontoret som orimligt.
Stadsledningskontoret föreslår mot bakgrund av ovanstående att:
1. Stockholms stad avslutar sitt medlemskap i den
internationella organisationen ECAD den 31 december
2017.
2. Stockholms stad avslutar avtalet (Dnr 744/1997) med ECAD
avseende Stockholms stads tillhandahållande av kontorslokaler och personal- och ekonomiadministration m.m. som
träffades den 1 respektive 3 oktober 1997 till upphörande
den 31 december 2017.
3. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att vidta de åtgärder som
krävs för genomförande av besluten ovan.
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Kommunstyrelsen beslutar för egen del, under förutsättning av
kommunfullmäktiges beslut ovan, följande:
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1. Stadsdirektören ges i uppdrag att vidta de åtgärder som
krävs för att avsluta medlemskapet i den internationella
organisationen ECAD till den 31 december 2017 och säga
upp avtalet (Dnr 744/1997) med ECAD avseende
Stockholms stads tillhandahållande av kontorslokaler och
personal- och ekonomiadministration m.m.
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