Landstingsrådsberedningen

SKRIVELSE
2005-01-12

1 (3)
LS 0406-1224

Landstingsstyrelsen

Motion 2004:28 av Pia Lidwall m fl (kd) om landstingets arbete mot alkohol

Föredragande landstingsråd: Birgitta Sevefjord

ÄRENDET
Motionärerna föreslår att landstingets skall vidta åtgärder, bl a kampanj för att minska totalkonsumtionen av alkohol och minimera alkoholens skadeverkningar.
FÖRSLAG TILL BESLUT
Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige
besluta
att anse motionen besvarad

För att hejda ökningen av alkoholkonsumtionen och minska skadeverkningarna krävs gemensamma insatser av många aktörer. Landstinget bedriver ensamt eller tillsammans med
länets kommuner förebyggande insatser och vård och behandling. Det primärpreventiva
arbetet är i första hand en kommunal uppgift. Det lokala förebyggande arbetet bör ledas av
respektive kommun och utgå ifrån de lokala resurser och förutsättningar som finns. De geografiska sjukvårdsberedningarna är landstingets lokala politiska företrädare och har i uppgift att utveckla samverkan med kommunerna. Alkoholområdet är ett viktigt område för
denna samverkan och det uttrycks bland annat i det mellan landstinget och med länets
kommuner utarbetade gemensamma policydokumentet ”Samverkan i missbrukar- och beroendevården”.

Bilagor
1 Motion
2 Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
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Landstinget har också inom sitt medicinska programarbete utarbetat ett regionalt vårdprogram ”Alkoholproblem” som presenterats i samverkan med länets kommuner.
När det gäller att landstinget skall genomföra en brett upplagd informationskampanj riktad
till alla länets invånare saknar sådana omfattande informationsinsatser allt stöd i forskningen
avseende effekter på människors benägenhet att ändra dryckesmönster. Däremot bör
landstinget fortsätta sitt målinriktade, långsiktiga alkoholförebyggande arbete genom att
stödja det lokala förebyggande arbete som länets kommuner och frivilliga organisationer
bedriver. Landstinget bör också kunna rikta särskilda informationssatsningar till vissa grupper för vilka det är särskilt viktigt med alkoholfrihet, till exempel gravida kvinnor, och därvid kunna utnyttja den stora kontaktyta gentemot allmänheten som sjukvården har. Landstinget har också ett ansvar för att utveckla och genomföra de åtgärder som föreskrivs i det
regionala vårdprogrammet samt att fortsätta att utveckla den specialiserade beroendevården.

Ingela Nylund Watz

Birgitta Sevefjord

Anders Lönn
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ÄRENDET OCH DESS BEREDNING

Pia Lidwall m fl (kd) har i en motion (bilaga), väckt den 8 juni 2004, föreslagit landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta att initiera en brett upplagd opinionskampanj
mot alkohol, att genom riktade insatser intensifiera arbetet med att uppnå de fem alkoholfria zonerna i samhället: graviditeten, barndomen, arbetslivet, trafiken och idrotten, att stärka den ideella sektorn och utveckla dess roll i arbetet med att förhindra alkoholskador.
Verksamheter som visat goda resultat bör prioriteras vid bidragsgivning, att upprusta missbruksvården.

Utskottsbehandling
Hälso- och sjukvårdsutskottet har den 28 september 2004, enligt landstingsdirektörens
förslag, avgett yttrande (bilaga).
Kd-ledamoten reserverade sig till förmån för sitt förslag att bifalla motionen.
”Yttrandet räknar upp ett flertal områden och enheter där landstinget agerar i alkoholfrågan. Även den pågående negativa utvecklingen av riskbruk och missbruk av alkohol framgår. Vad som inte framgår är vilken effekt det pågående arbetet har. Om vi gör mycket
men detta inte leder till önskat resultat krävs någon ändring – antingen måste vi intensifiera
ansträngningarna ytterligare eller så måste vi börja arbeta på ett annat sätt. Vi menar inte att
Stockholms läns landsting har kommit så långt i det alkoholförebyggande arbetet att vi kan
slå oss till ro och vara nöjda.”

Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 12 januari 2005.

