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Interpellation
Efter en noggrann och genomgripande process
med många nämnder inblandade, en stor remissrunda med även aktörer utanför kommunen, såsom bland annat polisen, så antog kommunstyrelsen i våras ett drogpolitiskt program.
Uppsala kommuns vision är:
"Uppsala kommun ska vara fri från narkotika
och doping, med minskade skador orsakade av
alkohol och med ett minskat tobaksbruk. Barn
och unga i Uppsala kommun ska ha en hälsosam
livsstil fri från alkohol, narkotika, doping och
tobak (ANDT)"
I programmet sägs:
"Programmet utgör en grund för att bygga ett
långsiktigt och hållbart system med övergripande
och långsiktiga mål, prioriterade områden och
indikatorer som gör det möjligt att följa utvecklingen samtidigt som det utgör ett underlag för
utvärdering av insatser under programperioden.
"
Det är ett ambitiöst program. Det vänder sig till
kommunens samtliga nämnder, styrelser, förvaltningar, kommunägda bolag och verksamheter
som var för sig ansvarar för att ta fram indikatorer och aktiviteter för sitt eget arbete inom detta
område. Socialnämnden för barn och unga och
nämnden för hälsa och omsorg skall rapportera
utifrån en mängd indikatorer till kommunstyrelsen. Programmet behandlar många viktiga
områden, men det är svåröverskådligt, det blandar frågor av övergripande karaktär med konkreta
förslag. På så sätt blir det inte ett program som är
lätt att arbeta med. Många av de som skall arbeta
med programmet har kanske inte tillräckliga
kunskaper i frågan. Alla kommunala instanser
har inte heller fått vara med i remissrundan och
på det sättet fått lägga sina synpunkter och också
blivit insatta i programmet.
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Alkohol och drogfrågor är mycket viktiga frågor.
Vid missbruk och beroende ställer alkohol och
droger till med mycket skador för den enskilde,
dennes omgivning och anhöriga och för samhället i stort. Skadorna uppgår till flera miljarder
kronor per år, Därför är det förebyggande arbetet
så betydelsefullt. Därför är det så viktigt att ha ett
drogpolitiskt program.
Att kommunstyrelsen är samordnare i detta arbete visar på att man tycker att frågan är mycket
viktig och det är bra.
Men varför då inte låta kommunfullmäktige debattera och anta det drogpolitiska programmet.
Kommunfullmäktige är vår offentliga arena,
medborgarnas arena. Många av kommunfullmäktiges ledamöter sitter i nämnder och styrelser
som genom programmet får till uppgift att arbeta
med det. De får en större helhetsbild på programmet och dess vikt under en debatt kommunfullmäktige. Dessutom så får alla de aktörer som
omnämns i programmet som viktiga, såsom
föräldrar, skola, civilsamhälle och polis möjlighet
att följa debatten.
Vi är många, både politiker och tjänstemän, som
förutsatte att det var kommunfullmäktige som
skulle anta programmet.
Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande frågor till kommunstyrelsens ordförande,
Fredrik Ahlstedt:
• Varför antogs inte det drogpolitiska programmet av kommunfullmäktige.
• Varför har man inte, såsom i det barn- och ungdomspolitiska programmet, mer strukturerat
ställt upp vad man vill uppnå och vilka nämnder
som berörs av olika mål. På så sätt skulle det bli
lättare för nämnder och styrelser att arbeta med
programmet.
• Hur anser du att framtagandet och beslutandet
av program och policier skall ske.
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