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Ansökan om medlemskap i det nationella nätverket
Krogar mot knark
Ärendebeskrivning
Krogar mot knark är ett nationellt nätverk bestående av representanter från
krogar och myndigheter i ett flertal kommuner. Det finns en nationell
samordnare som är stationerad i Göteborg. Hans tjänst finansieras av Statens
folkhälsoinstitut. Krogar mot knark arbetar för att minska och försvåra
användandet av narkotika i krogmiljö. Att vara en Krog mot knark krog
innebär att man tar ett aktivt ställningstagande emot narkotika. Nätverket
Krogar mot knark lyfts i regeringens ANDT-strategi.
Det nationella nätverket bistår med riktlinjer, styrdokument samt verktyg för
att kunna arbeta med metoden lokalt. Ansvaret för det lokala arbetet ligger på
respektive kommun som själva styr och driver samverkan mellan krog,
tillstånd och polis. Varje enskild kommun ska, utifrån gällande nationella
riktlinjer lokalanpassa arbetet så att det fungerar i varje kommun.
Det är viktigt att kommunledningen är medveten om vad det innebär att vara
en kommun nätverket i Krogar mot knark. Det är ett obligatoriskt krav att en
politisk förankring finns. Kommunen ska ha en styr/arbetsgrupp innehållande
representanter från krogbranschen och myndigheter. I Luleå arbetar vi sedan
2007 med ansvarsfull alkoholservering och arbetet med Krogar mot knark kan
med fördel hanteras av samma styrgrupp. Den enhet i kommunen som
handlägger tillståndsfrågor bör tydligt uttala att de ser positivt på de krogar
som aktivt arbetar mot narkotika.
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Varje kommun skall genomföra en kartläggning av narkotikasituationen på
stadens krogar. Kommunen skall i samverkan med den lokala polismyndigheten erbjuda narkotikautbildning inom ramarna för Krogar Mot
Knark. I den nationella policy som sammanställs av Krogar Mot Knark
definieras tydligt vilka målgrupper det finns krav på att utbilda och vad
utbildningen skall innehålla.
För Luleås del skulle Krogar mot knark vara en utveckling av arbetet med
Ansvarsfull alkoholservering som självklart måste fortsätta parallellt med
detta arbete. Polismyndigheten är positiv till metoden och ser vinsterna av
den. I dagsläget finns inga kostnader för ett medlemskap.
Krogen är en miljö där det förekommer narkotika även om problematiken inte
är så utbredd i Luleå. Ett stort problem är inställningen/attityden till
exempelvis cannabis, många ungdomar anser inte att det är en drog
överhuvudtaget. Samarbete mellan polis, kommun och krogar behöver
förstärkas för att man ska kunna begränsa detta problem så mycket som
möjligt.

Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut
Stadsbyggnadskontoret föreslår plan – och tillväxtutskottet att rekommendera
kommunstyrelsen att besluta att Luleå kommun ska gå med i nätverket
Krogar mot knark.

Plan- och tillväxtutskottets förslag till beslut
Plan- och tillväxtutskottet beslutar enligt stadsbyggnadskontorets förslag.
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Kommunstyrelsen
Ordföranden ställer plan- och tillväxtutskottets förslag under proposition och
finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att Luleå kommun ska gå med i nätverket
Krogar mot knark.
_____
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