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Dnr KS 2019-427

Kommunstyrelsen

European Cities Against Drugs (ECAD), avslutande av
medlemskap i nätverk
Förslag till beslut
1. Linköpings kommun avslutar medlemskap i nätverket European Cities
Against Drugs (ECAD).
Ärende
Förtroendevalda har under tidigare mandatperioder deltagit i nätverket
European Cities Against Drugs (ECAD). Nätverket är inrättat för politiker och
tjänstepersoner har deltagit som tjänstepersonsstöd vid enstaka träffar inom
ramen för nätverket. Medlemsavgiften för ECAD är 6 000 Euro per år, vilket i
dagsläget motsvarar drygt 60 000 kr.
Kommunens deltagande har varit mindre frekvent de senaste åren, då
förtroendevalda prioriterat deltagande inom ramen för andra nätverk inom
folkhälsoområdet.
Genom sin medverkan i nätverket tar kommunen ställning mot narkotika och
för en restriktiv narkotikapolitik internationellt. Det gör kommunen även
genom sitt aktiva arbete inom ANDT-förebyggande arbete. (ANDT: alkohol,
narkotika, dopning och tobak).
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Kommunen står bakom den regionala ANDT-strategin och är representerad i
det regionala ANDT-rådet. Vidare har kommunen en anställd ANDTsamordnare som arbetar utifrån den regionala ANDT-strategin och insatser
görs på flera håll inom kommunens olika verksamheter.
Den regionala ANDT-strategin bottnar i den nationella. För den nationella
ANDT-strategin, som reviderades 2016, är det övergripande målet Ett samhälle
fritt från narkotika och dopning, minskade medicinska och sociala skador
orsakade av alkohol och ett minskat tobaksbruk.
Ett av den nationella strategins sex underliggande mål är En folkhälsobaserad
syn på ANDT inom EU och internationellt. Regeringen uttrycker i strategin
vikten av global samverkan och tar upp att Sverige, liksom de flesta andra
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länder, har anslutit sig till FN:s konventioner som vägleder politiken inom
narkotikaområdet. Regeringen uttrycker även att det är av yttersta vikt att
nationellt och internationellt agerande vad gäller narkotikapolitiken är
överensstämmande. Vidare anges att Sverige inom EU-samarbetet ska verka
för att EU:s röst i dessa frågor blir tydligare inom olika FN-organ, FNrapporter och strategier.
Kommunledningsförvaltningen bedömer att det främst är en uppgift för
nationell nivå att bedriva det internationella arbetet, och för den lokala nivån
att agera lokalt/regionalt. Den inriktning som framgår av den nationella
strategin, anger tydligt vikten av en narkotikarestriktiv politik såväl nationellt
som internationellt.
Kommunledningsförvaltningen anser att det ursprungliga syftet med att ingå i
ECAD (främst att stödja en internationellt narkotikarestriktiv politik) numera
väl tillgodoses genom den nationella nivåns insatser, och att Linköpings
kommun därför kan lämna nätverket.
__________
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Ekonomiska konsekvenser
Att lämna nätverket medför att den årliga utgiften för medlemskapet om 6 000
Euro inte längre behöver betalas.
Kommunala mål
Ärendet kopplar främst till kommunfullmäktiges mål 5. Stark röst - regionalt,
nationellt och internationellt.
Jämställdhet
Jämställdhetsanalys är inte aktuell.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
MBL-information eller förhandling är inte påkallad.
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