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Landstingsstyrelsen

Motion 2003:40 av Bo Lagerquist m fl (fp) om unga som super och knarkar
Föredragande landstingsråd: Birgitta Sevefjord

ÄRENDET
Motionärerna föreslår att landstinget tar initiativ till ett projekt med syfte att analysera orsakerna bakom det ökande missbruket av sprit och knark bland underåriga.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige
besluta
att anse motionen besvarad.

Oron när det gäller den ökande konsumtionen av alkohol och narkotika i Stockholms län
och önskan om konkreta åtgärder är berättigad. Vad som föreslås i motionen är dock redan genomfört i den ”Behovsanalys Ungdom och missbruk” som togs fram på uppdrag av
Parlamentariska kommittén för uppföljning av missbruksvården i Stockholms län och det
vårdprogram ”Alkoholproblem” som utarbetats inom landstingets medicinska programarbete.
Behovsanalysen gjordes av landstingets samhällsmedicinska enhet i samverkan med socialtjänsten i Stockholm, kommunförbundet i Stockholms län, Maria Ungdom, kommunernas
FOU-enheter och polisen och ger bred och övergripande kunskap om missbruket samt
rekommendationer och förslag till åtgärder. Behovsanalysen har varit föremål för ställningstagande i landstingsstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott. Ett genomförande av behovsanalysens rekommendationer och förslag kommer att kräva ett fördjupat samarbete mellan
landstinget, länets kommuner och frivilligorganisationerna.
Bilagor
1 Motion
2 Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
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Redan nu har ett omfattande projekt påbörjats i samverkan mellan kommun och landsting.
Projektet öppna drogmarknader bedrivs i samverkan mellan socialtjänsten i Stockholms
Stad, Polisen och landstingets beroendevård. Syftet med projektet är att minska tillgången
på narkotika och bromsa nyrekryteringen till missbruk av framförallt ungdomar.
Den inom landstingets medicinska programarbete utarbetade regionala vårdprogrammet
”Alkoholproblem” innehåller också en beskrivning och analys av det ökande missbruket av
alkohol och narkotika.

Ingela Nylund Watz

Birgitta Sevefjord

Anders Lönn
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ÄRENDET OCH DESS BEREDNING
Bo Lagerquist m fl (fp) har i en motion (bilaga), väckt den 13 maj 2003 föreslagit landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta att ta initiativ till ett landstingslett projekt
med syfte att analysera orsakerna bakom det ökande missbruket av sprit och knark bland
underåriga. Projektet ska utmynna i förslag till konkreta åtgärder för att förebygga missbruket och genomföras i samarbete med primärkommuner och frivilliga organisationer.

Utskottsbehandling
Hälso- och sjukvårdsutskottet har den 21 oktober 2003, enligt landstingsdirektörens
förslag, avgett yttrande (bilaga).
Fp- och kd-ledamöterna reserverade sig till förmån för sitt förslag att bifalla motionen.
M-ledamöterna antecknade följande särskilda uttalande.
”Alkoholkonsumtionen i Stockholms län är högre än i övriga landet. Missbruk/bruk av såväl alkohol som narkotika utgör ett speciellt hot mot utsatta unga människors välbefinnande
och hälsa. Andelen ungdomar som har narkotikaerfarenhet är högre i storstadsområden än
på mindre orter.
Det är viktigt att de rekommendationer och förslag som finns i Behovsanalysen Ungdom
och missbruk genomförs. Såväl förebyggande insatser som vårdande insatser ska sättas in.
För att det ska vara möjligt måste kommunerna och landstinget samarbeta. Missbrukarvården måste täcka behovet och vara spridd i länet. Därför måste s.k. ’Mini-Marior’ finnas på
flera olika platser i länet.”

Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 12 januari 2005.

