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Yttrande över motion av Bo Lagerquist m fl (fp) om unga som
super och knarkar
Ärendet
Landstingsstyrelsen har begärt yttrande över motion om unga som super och
knarkar. Motionärerna föreslår landstingsstyrelsen 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.
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsutskottet föreslås besluta
att

föreslå landstingsstyrelsen besluta att avge yttrande enligt
förvaltningens synpunkter i det här tjänsteutlåtandet.

Förvaltningens synpunkter
Lägre priser, ökad tillgänglighet och en mer alkoholliberal opinion hos allmänheten anges som främsta orsaker till den ökande konsumtionen av alkohol i den Behovsanalys Ungdom och missbruk som tagits fram på uppdrag
av Parlamentariska kommittén för uppföljning av missbrukarvården i länet.
Rapporten som tagits fram av Samhällsmedicin i samverkan med beställarna, Kommunförbundet Stockholms län, socialtjänsten i Stockholm, Maria
Ungdom, kommunernas FoU-enheter och polisen. Rapporten blev klar i
slutet av 2002 och är ett brett och övergripande kunskapsunderlag med
rekommendationer och förslag. Rapporten presenterades i juni 2003 för
Medicinsk beredning 5 i juni som beslutade hänskjuta rapporten till hälsooch sjukvårdsutskottet för ställningstagande.
Rapporten Behovsanalys Ungdom och missbruk med rekommendationer
och förslag, som behandlas vid hälso- och sjukvårdsutskottets septembersammanträde, är resultatet av initiativ som har sin grund i samma oro och
önskan om konkreta åtgärder som motionärerna ger uttryck för. Hälso- och
sjukvårdsutskottets ställningstagande bygger på den omfattande behovs-
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analysen som leder till ett flertal förslag och rekommendationer om långsiktigt, strukturerat och samordnat arbete mellan kommun och landsting vad
gäller kartläggning, genomförande, prevention och kunskapsutveckling.
Förvaltningen ser inte någon anledning till att några ytterligare initiativ tas.
Motionen kan anses besvarad i och med att hälso- och sjukvårdsutskottet
behandlar ärendet Behovsanalys Ungdom och missbruk med rekommendationer och förslag (LS 0307-2161).
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