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§ 12
Stockholms
stads
utträde
ur
organisationen ECAD
Svar på remiss från kommunstyrelsen

den

internationella

Dnr 1.7.1-404/2016
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på
remissen.
2. Socialnämnden överlämnar ärendet till kommunstyrelsen.
Särskilt uttalande
Ledamoten Frida Johansson Metso m.fl. (L) lämnar följande
särskilda uttalande:
Spridningen av droger är en gränsöverskridande fråga som måste
tas på största allvar. Vi liberaler ser det som naturligt att Europas
städer försöker hitta forum för att samarbeta på detta område.
Vi är förvånade över och kritiska till att den rödgrönrosa
majoriteten föreslår att Stockholms stad lämnar samarbetet i ECAD
utan att ha uttömt alternativa handlingsvägar. Det riskerar i
praktiken att bli en sänkning av ambitionsnivån i Stockholms arbete
mot droger.
Samtidigt måste självklart allt arbete bedrivas med respekt för att
skattemedel ska användas effektivt. Staden har genom åren åtagit
sig ett stort ekonomiskt ansvar för ECAD.
Vi menar därför att stadsledningskontoret bör utreda alternativ till
ett utträde. Ett alternativ skulle kunna vara att staden säger upp
avtalet om kanslistöd men kvarstår som medlem. Det riskerar dock
att innebära att staden fortfarande står för vissa kostnader, utan att
få den fördel som socialförvaltningen pekar på, nämligen att ha
ECAD:s direktör placerad i stadens lokaler.
Det är möjligt att stadens finansiering av ECAD:s verksamhet,
utöver basavgiften som följer av ett medlemskap, hellre borde ta
formen av projektmedel som ECAD får söka. I så fall skulle den
nära kopplingen mellan ECAD och staden kunna fortsätta samtidigt
som det blir tydligare exakt vad staden får ut av finansieringen.
Utvärderingarna av sådana projekt kan också ge ett bättre
beslutsunderlag för stadens framtida relation med ECAD.
Ersättaryttrande

Socialnämnden
Protokoll
2016-09-20
Sida 27 (47)

Ersättaren Sofia Modigh (KD) hänvisar till Liberalernas särskilda
uttalande.
Ärendet
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.
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.
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 12
augusti 2016.
Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är
förvaltningens. Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt
förvaltningens förslag.

