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Drogpolitiskt program för Luleå kommun
Bilaga:
Drogpolitiskt program
Kommunstyrelsen har under hösten 2005 givit en arbetsgrupp i uppdrag att
revidera det drogpolitiska programmet i Luleå kommun.
Det tidigare programmet innehöll långsiktiga mål med en nollvision för
droganvändning innan 18 års ålder samt en nollvision för narkotika.
Programmet innehöll även kortsiktiga mätbara mål. Vid uppföljningar
framkommer att dessa mål inte har uppnåtts.
Målen i förslaget till det nya drogpolitiska programmet är framtagna i en
process där många varit delaktiga. De bygger på resultat från en sammankomst, så kallad Open space, där bl a ideella organisationer, ungdomar,
myndigheter och näringsliv deltog.
Förslaget till nytt drogpolitiskt program innehåller en vision och ett antal
inriktningsmål. Programmet införlivas i kommunens styrprocess och utgör en
del av förverkligandet av kommunens Vision 2015. Varje nämnd har att
beakta inriktningsmålen i sitt styrkort och ta fram åtgärder för att nå målen.
Kommunstyrelsen ansvarar för uppföljning av det drogpolitiska programmet. Varje år kommer dessutom en träff med olika aktörer att ordnas för att
aktualisera målen samt stimulera till aktiviteter och samverkan.

Förslag till beslut
Stadsbyggnadskontoret föreslår plan- och tillväxtutskottet rekommendera
kommunfullmäktige att anta förslaget till nytt drogpolitiskt program för Luleå
kommun.
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Yvonne Stålnacke yrkar att ärendet förs vidare till partigrupperna.
Plan- och tillväxtutskottet beslutar att
- remittera ärendet till partigrupperna.
_____
Ylva Strutz yrkar att riktlinjerna för serveringstillstånd ska utgå ur
drogpolitiska programmet och behandlas vid senare tillfälle.
Mattias Karlsson yrkar i 1:a hand att riktlinjerna för serveringstillstånd ska
utgå ur drogpolitiska programmet och behandlas vid senare tillfälle och i 2:a
hand att serveringstiderna i riktlinjerna ska vara oförändrade.
Camilla Hansen föreslår att en prioritering av inriktningsmålen ska ske samt
att dessa ska åtföljas av handlingsprogram med mätbara mål.
Erika Josbrandt föreslår att skolutbildning och föräldrautbildning om
alkoholfrågor ska genomföras.
Annika Eriksson och Börje Lööw föreslår att kommunen ska verka för att det
blir fler alkoholfria mötesplatser (nytt inriktningsmål).
Börje Lööw föreslår dels följande tillägg i näst sista stycket på sid 9: Det
socialpolitiskt förebyggande arbetet ute i bostadsområdena i samarbete med
skola, polis, fritidsgårdar, föreningar, föräldrar med flera är särskilt viktigt.
dels att totalkonsumtionen av alkohol ska minska (nytt inriktningsmål).
Johan Sparrman föreslår oförändrade serveringstider i riktlinjerna för
serveringstillstånd.
Yvonne Stålnacke, Annika Eriksson, Erika Josbrandt och Ylva Strutz föreslår
att debutåldern för användning av tobak, alkohol och narkotika ska höjas (nytt
inriktningsmål).

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Beslutsdatum

Paragraf

Sida

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen

2007-02-12

47

81a

Plan- och tillväxtutskottet
febkf15c
Ordföranden ställer först proposition på samtliga tilläggsförslag till det
drogpolitiska programmet (exkl riktlinjerna för serveringstillstånd).
Kommunstyrelsen beslutar att bifalla följande tilläggsförslag
-

debutåldern för tobak, alkohol och narkotika ska höjas (nytt
inriktningsmål)

-

(ny mening sid 9 näst sista stycket)
Det socialpolitiskt förebyggande arbetet ute i bostadsområdena i
samarbete med skola, polis, fritidsgårdar, föreningar, föräldrar med flera
är särskilt viktigt.

Därefter ställer ordföranden proposition på förslaget att riktlinjerna för
serveringstillstånd ska utgå och behandlas vid senare tillfälle. Yrkandet
prövas som återremiss.
Kommunstyrelsen beslutar att avslå återremissyrkandet.
Därefter ställer ordföranden proposition på de föreslagna nya serveringstiderna och nu gällande serveringstider och finner att kommunstyrelsen har
beslutat bifalla förslaget till ändrade serveringstider. Votering begäres.
Följande voteringsproposition fastställes. Den som bifaller förslaget till
ändrade serveringstider röstar ja och den som bifaller förslaget om oförändrade serveringstider röstar nej. Vid voteringen som sker genom upprop
avges 10 ja-röster och 5 nej-röster enligt nedan. Kommunstyrelsen har således
beslutat att bifalla förslaget till ändrade serveringstider.
Karl Petersen
Yvonne Stålnacke
Ingrid Norberg
Mårten Ström
Omar Jakobsson
Börje Lööw
Erika Josbrandt
Annika Eriksson
Margaretha Lindbäck
Carl-Gustaf Carlsson
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Mattias Karlsson
Peter Bergström
Camilla Hansen
Ylva Strutz
Johan Sparrman
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Nej
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Kommunstyrelsen föreslår sammanfattningsvis kommunfullmäktige besluta
att
-

bifalla föreliggande förslag till Drogpolitiskt program för Luleå
kommun med följande tillägg
-

debutåldern för tobak, alkohol och narkotika ska höjas (nytt
inriktningsmål)

-

(ny mening sid 9 näst sista stycket)
Det socialpolitiskt förebyggande arbetet ute i bostadsområdena i
samarbete med skola, polis, fritidsgårdar, föreningar, föräldrar med
flera är särskilt viktigt.

Erika Josbrandt, Ylva Strutz, Camilla Hansen och Mattias Karlsson reserverar
sig mot beslutet.
_____
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