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Malmö stad

Kommunstyrelsen
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2019-06-11 kl. 09:00-09:55

Plats

Sessionssalen, stadshuset

Beslutande ledamöter

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) (Ordförande)
Roko Kursar (L) (1:e vice ordförande)
Torbjörn Tegnhammar (M) (2:e vice ordförande)
Andréas Schönström (S)
Rose-Marie Carlsson (S)
Emma-Lina Johansson (V)
Håkan Fäldt (M)
Helena Nanne (M)
Charlotte Bossen (C)
Magnus Olsson (SD)
Anders Olin (SD)
Elin Kramer (S) ersätter Mubarik Mohamed Abdirahman (S)
Måns Berger (MP) ersätter Vakans MP (MP)

Ej tjänstgörande ersättare

Anders Rubin (S)
Mediha Ahmadi Pir Hosseinian (S)
Nils Anders Nilsson (S)
Anders Skans (V)
John Roslund (M)
John Eklöf (M)
Anton Sauer (C)
Nima Gholam Ali Pour (SD)
Rickard Åhman Persson (SD)

Övriga närvarande

Carina Nilsson (S) (Kommunfullmäktiges ordförande)
Eva Bertz (L) (Kommunalråd)
Simon Chrisander (L) (Kommunalråd)
Andreas Norbrant (Stadsdirektör)
Tomas Bärring (Chefsjurist)
Per-Erik Ebbeståhl (Avdelningschef)
Carina Tempel (HR-direktör)
Lena Wetterskog Sjöstedt (Avdelningschef)
Ola Nyberg (Finanschef)
Bertil Siöström (Avdelningschef)
Jan Haak (Planeringsdirektör)
Åsa Björkén Seydlitz (T f budgetchef)
Jenny Theander (Utvecklingssekreterare)
Anders Mellberg (Kommunikationsdirektör)

Underskrifter

Sekreterare

............................................

Anna-Lena Alnerud
Ordförande

...........................................
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Katrin Stjernfeldt Jammeh
Justerande

...........................................

Torbjörn Tegnhammar
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Nicklas Sjöqvist (Presschef)
Karin Ringman Ingvarsson (Kanslichef)
Eva Marie Tancred (Ärendekoordinator)
Anna-Lena Alnerud (Sekreterare)
Pernilla Mesch (Sekreterare)
Utses att justera

Torbjörn Tegnhammar

Justeringen

2019-06-19

Protokollet omfattar
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Återrapportering av Uppdrag budget 2018 - Utreda och föreslå en mer
ändamålsenlig organisering av stadens drogförebyggande arbete

STK-2018-89
Sammanfattning

Malmö stad bedriver redan ett drogförebyggande arbete men det finns ett behov av att
samordna och vidareutveckla det. Dels för att implementera den nationella ANDT-strategin,
dels för att bidra till att skapa bästa möjliga förutsättningar för en socialt hållbar stad.
Drogförebyggande arbete sett till den nationella ANDT-strategin handlar om alkohol,
narkotika, doping och tobak. I Malmö inkluderas även läkemedelsmissbruk samt
spelberoende inklusive gaming, ANDT-S. Ansvaret för verksamheter relaterade till det
drogförebyggande arbetet faller under flera nämnders reglementen.
För att veta hur en mer ändamålsenlig organisation av det drogförebyggande arbetet ska se ut
behöver det göras en kartläggning av stadens pågående arbete relaterat till den nationella
ANDT-strategin 2016-2020. I denna ska även pågående arbete relaterat till
läkemedelsmissbruk och spelberoende inklusive gaming ingå. Det finns också behov av att
göra en kartläggning av samverkan samt utreda hur det drogförebyggande arbetet ska
organiseras samt hur det ska samordnas.
I det fortsatta arbetet bevakas utvecklingen av arbetet med Communities that Care (CTC)
samt målet i kommunstyrelsens nämndsbudget 2019 att “Senast 31 december 2019 ska en
samverkansorganisation inom området brottsprevention mellan Malmö universitet, Malmö stad och polisen
vara etablerad”.
Senast oktober 2019 ska stadskontoret återkomma med en slutrapport, med förslag på hur en
mer ändamålsenlig organisation av stadens drogförebyggande arbete ska se ut.
Beslut

Kommunstyrelsens beslutar
1. Kommunstyrelsen godkänner Delrapport – Utreda och föreslå en mer ändamålsenlig
organisation av stadens drogförebyggande arbete.
Beslutet skickas till

Arbetsmarknads- och socialnämnden, fritidsnämnden, funktionsstödsnämnden,
förskolenämnden, grundskolenämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, hälsa-,
vård- och omsorgsnämnden, kulturnämnden, miljönämnden, servicenämnden,
stadsbyggnadsnämnden, tekniska nämnden, överförmyndarnämnden
Beslutsunderlag




Förslag till beslut KSAU 190603 §362
G-Tjänsteskrivelse KSAU 190527 - Uppdrag Budget 2018 Delrapport Utreda och
föreslå en mer ändamålsenlig organisation av stadens drogförebyggande arbete
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