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Interpellation 
 
I februari meddelade Uppsala kommun att man lämnar medlemskapet i Nätverket Sveriges 
städer och kommuner mot narkotika. Det är en del av det europeiska nätverket ECAD, 
European Cities Against Drugs, som var ett initiativ som togs 1994 av bland andra 
Stockholms stad som en reaktion mot städer i Europa som började arbeta för att legalisera 
narkotika. 
 
Jag kan tänka mig att anledningen att Uppsala lämnat detta nätverk är brist på engagemang 
och intresserade personer från kommunens sida. Naturligtvis måste man fundera på hur vi 
bäst använder våra kommunala medel, men att lämna den här typen av nätverket tror jag ger 
negativa signaler. Att vara med i ett nätverk kräver naturligtvis ett engagemang, men jag har 
svårt att se varför inte Uppsala kommun borde engagera sig mer i kampen mot narkotika. 
 
Speciellt rimmar ett bristande engagemang från kommunledningen på detta område mycket 
dåligt med det aktiva arbete som förs inom Uppsala Universitet och U-fold där också 
kommunen ingår som en självklar partner. För att kunna ta del i och följa arbetet runt om i 
Sverige och Europa borde kommunen vara mer aktiv i stället för att minska aktiviteten. 
 
Är det så att kommunen är missnöjda med nätverket Nätverket Sveriges städer och kommuner 
mot narkotika som organisation så borde man i stället engagera sig för att förändra och 
utveckla organisationen i stället för att bara lämna den! 
  
Jag vill därför fråga kommunstyrelsens ordförande Marlene Burwick: 
 

- Varför har Uppsala kommun har lämnat medlemskapet i Nätverket Sveriges städer 
och kommuner mot Narkotika? 

- På vilka andra sätt agerar Uppsala kommun i en nationell kontext i kampen mot 
läkemedels- och drogberoende?  
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Svar: 
Uppsala kommun är medlem i många nätverk och sammanslutningar. När det gäller Nätverket 
Sveriges städer och kommuner mot Narkotika har kommunen varit medlem sedan 1994. 
Medlemsavgiften har betalats ut årligen och varit baserad på invånarantal. För 2016 gällde en 
medlemsavgift på 6 000 euro. Uppsala kommun arbetar nu hårt med att skapa ordning och 
reda i ekonomin. I detta arbete görs även en genomlysning av åtaganden och medlemskap i 
olika nätverk. Detta görs bland annat utifrån vad medlemskapen tillför för nytta till Uppsala 
kommun. 
 
Kommunalrådet Jonas Segersam (KD) ställer följande frågor kring nätverket: 
 
Varför har Uppsala kommun har lämnat medlemskapet i Nätverket Sveriges städer och 
kommuner mot Narkotika? 
 
Uppsala kommuns aktivitet och deltagande i detta nätverk har varit obefintligt i många år. 
Medlemskapet har inte varit känt hos de tjänstemän i kommunen som arbetar med frågorna. 
Även det politiska deltagandet har varit obefintligt under en längre tid. För att få ut något av 
de nätverk som kommunen är en del av krävs ett aktivt deltagande. Medlemskap i nätverk och 
föreningar som inte tillför Uppsala kommun eller dess medborgare något mervärde är i slöseri 
med skattebetalarnas pengar. Den rödgröna majoriteten anser att kampen mot drogberoende är 
mycket viktig. Vi tror däremot inte att detta arbete är avhängigt medlemskap nämnda nätverk. 
 
På vilka andra sätt agerar Uppsala kommun i en nationell kontext i kampen mot läkemedels- 
och drogberoende? 
 
Återigen är här värt att påpeka att Uppsala kommun inte agerat genom Nätverket Sveriges 
städer och kommuner mot narkotika på mycket länge. Utträdet ur nätverket innebär således 
inte någon nedtrappning i engagemang.  
 
Uppsala jobbar bland annat genom SKL och Regionförbundet med frågan och kan även utöva 
påtryckningar gentemot staten för att få till stånd fler och mer effektiva åtgärder. 
 
Uppsala universitet bedriver också verksamhet inom U-FOLD där Uppsala kommun är en 
partner. UFOLD är ett forum för forskning om läkemedels- och drogberoende. Här möts 
forskare och fackmänför att tillsammans utveckla samhällets åtgärder mot missbruk, dess 
följder och problematik.Målsättningen är att U-FOLD kan spela en aktiv roll inom svensk och 
internationell missbruks- och 
beroendehantering. 
 
Marlene Burwick (S) 
Kommunstyrelsens ordförande (S) 
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