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§ 11
Stärkta insatser mot ungdomars narkotikaanvändning
Svar på skrivelse från Inger Stark (V) och Jackie Nylander (V)
Dnr 2.6.1-0580/2011
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på skrivelsen.
2. Socialnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet till stadsdelsnämnderna för kännedom.
Ärendet
Inger Stark (V) och Jackie Nylander (V) har, i en skrivelse till socialnämnden,
begärt en redovisning av de extra två miljoner kronor som staden år 2011 satsade
på drogprevention bland ungdomar. Syftet med medlen var att stadsdelsnämnderna skulle förebygga och arbeta för att minska narkotikaanvändningen bland ungdomar.
Flertalet av stadsdelsförvaltningarna har genomfört informationsmöten, utbildningar, föräldramöten och seminarier för föräldrar, oftast med barn i åk 6-9, och
för professionella som kommer i kontakt med barn och ungdomar. Ett annat vanligt inslag i det förebyggande arbetet har varit att anlita forumteatergruppen Solvere med föreställningen ”Föräldrafällan”. Några stadsdelsförvaltningar har valt att
vässa de befintliga strukturerna, t.ex. genom personalförstärkning, för ett långsiktligt drogförebyggande arbete.
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 7 mars 2012.
Förslag till beslut
Ordföranden Anna König Jerlmyr (M) föreslog, med instämmande från samtliga
ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.
Särskilt uttalande
Ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP),
ledamoten Stina Bengtsson (C) och ledamoten Ewa Samuelsson (KD) lämnade
följande särskilda uttalande.
Den ökade narkotikaanvändningen hos unga i Stockholms stad måste stoppas.
Tack vare satsningar från Alliansen har staden på flera håll genomfört informa-
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tionskampanjer riktad mot såväl ungdomar som föräldrar och de som kommer i
kontakt med ungdomarna. För att nå ännu fler ungdomar och föräldrar efterfrågar
vi information på lätt svenska
Att sprida kunskap och information är ett effektivt sätt att motverka okunskap och
falska påståenden kring narkotikamissbruk. Genom att allt fler kan ta del av det
informationsmaterial från staden kan vi gemensamt arbeta för att färre ungdomar
kommer i kontakt med eller provar på narkotikapreparat.
Särskilt uttalande
Tjänstgörande ersättaren Jackie Nylander (V) lämnade följande särskilda uttalande.
Vi får tacka för svaret. Svaret bekräftar våra farhågor att användningen av narkotika, framför allt cannabis, har ökat bland stadens unga. Vi har fått de svar som vi
efterlyste och svaren visar att det är väldigt spretigt hur pengarna används. Norrmalm, Farsta och Skärholmen vill vi lyfta fram speciellt. För den förhållandevis
blygsamma summan pengar till information har de använt pengarna väl.
Ska staden lyckas med att få ner användningen av cannabis måste pengar komma
varje år i budgeten så att stadsdelsförvaltningarna kan bedriva ett långsiktigt arbete. Annars blir det bara ströinsatser och det är i stort sett bortkastade pengar. Vidare måste det till betydligt mycket mer resurser, Vänsterpartiet har i budgeten för
2012 lagt 15 miljoner kronor till en informationskampanj mot cannabis, fältstationer för unga missbrukare och en förstärkning till Maria Ungdom. Det anser vi är
en nödvändig satsning.
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