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Kampanj mot droger och ökad trygghet på Värmdö
Beslut
1. Informationen noteras.
2. Ny samordnare för alkohol- narkotika, dopning- och tobak (ANDT) och
brottsprevention kommer under hösten att bjudas in till nämnden för att ge
information.

Beslutsnivå
Utbildningsnämnden

Ärendebeskrivning
Socialdemokratiska gruppen i utbildningsnämnden har i en skrivelse till utbildningsnämnden
föreslagit att nämnden ska ge förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på en återkommande
kunskapskampanj/droginformation på högstadie- och gymnasieskolorna, samt att säkerställa
att skolorna bjuder in lokala aktörer t ex Nattvandrarna, som kan informera föräldrar om hur
de kan bidra till skapandet av ett tryggt Värmdö.

Yrkande
Marie Bladholm (M) och Karin Aaseby (S) yrkar att ny samordnare för alkohol- narkotika,
dopning- och tobak (ANDT) och brottsprevention kommer under hösten att bjudas in till
nämnden för att ge information.

Beslutsgång
Ordförande frågar om förvaltningens förslag till beslut samt Bladholms och Aasebys yrkande
bifalles eller avslås och finner att de bifalles.

Reservationer och protokollsanteckningar
Den socialdemokratiska gruppen lämnar följande protokollsanteckning:
”Det är utmärkt att Värmdö kommun sedan vi skickade in vår skrivelse den 5 november 2015,
dels fattat beslut i socialnämnden att avsätta 1 mnkr för det förebyggande arbetet 2016 och att
man i budget 2017 också där fattade beslut om att tillskjuta dessa extraresurser till
socialnämnden. Vi ser att det är alltmer angeläget och efterlyser fler och bättre mätmetoder
när det gäller ungas och unga vuxnas drogvanor. Mörkertalet är stort och missar alla de unga
vuxna som är över 17 år. För att få en mer rättvisande bild bör analysmetoden om drogvanor
även inkludera kunskap från Maria Pol, polisen, landstingsknutna instanser samt inkludera
personal inom kommunen som arbetar med ungdomar och unga vuxna med drogproblematik
för att få en bredare och djupare kunskap.
Justering:

Utdraget bestyrks:
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För att få en bättre bild av arbetet ute på skolorna föreslog vi att den nya samordnaren för
ANDT och brottsförebyggande verksamheter ska bjudas in till nämnden under hösten vilket
en enig nämnd ställde sig bakom.”

Handlingar i ärendet
Nr
1

Handling
Skrivelse: Uppdrag till utbildningsnämnden den 5
november

Biläggs/Biläggs ej
Biläggs

Sändlista för beslutsexpediering
ANDT samordnare

Justering:

Utdraget bestyrks:

