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Plats och tid Kallingesalen, kl. 13:00 
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Se särskild förteckning 

 Ersättare 
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Övriga närvarande Se särskild förteckning 

Justerare Malin Månsson 

Justeringens plats och tid Digitalt, 2022-03-29 
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 41 
 Sofie Åkerström  

 Ordförande 

  

 
Therese Åberg 

 

 Justerare 

  

 
Malin Månsson 

 

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är omedelbart justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutsinstans Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 2022-03-29 

Datum då anslaget sätts upp 2022-03-31   

Datum då anslaget tas ned 2022-04-24 

Förvaringsplats för protokollet Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby 
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Närvarolista 

Beslutande  

Ledamöter Therese Åberg (M), Ordförande 
Anna Carlbrant (OPT RP), 1:e vice ordförande 
Malin Månsson (S), 2:e vice ordförande 
Birgitta Lagerlund (M) 
Thomas Svensson (S) 
Nils Nilsson (S) 
Mia Persson (MP) 
Nicolas Westrup (SD) 
Magnus Björk (S) 
Marianne Lundkvist (L) 

Tjänstgörande ersättare Eva Johansson (C) tjänstgör för Kerstin Haraldsson (C)  
Carina Aulin (SD) tjänstgör för Casper Andersson (SD)  
Eva Kihlström-Widstrand (SD) tjänstgör för Peter Jansson (SD) 

Övriga närvarande  

Ersättare Bridget Anne Afor (KD) 
Pia Zickbauer Svabre (S) 
Martin Moberg (S) 
Jan Petersson (S) 
Martin Johansson (S) 
 
 
 

Tjänstemän Birgitta Ratcovich, förvaltningschef 
Emma Stahre, verksamhetschef 
Sofie Åkerström, nämndsekreterare 

Övriga  
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Ärendelista 

§ 41 Dnr 2022-000031 101 4 
Remiss - Regional strategi och lägesbild för det drogförebyggande 
arbetet i Blekinge 2022-2026 ............................................................. 4 
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§ 41 Dnr 2022-000031 101 

Remiss - Regional strategi och lägesbild för det 
drogförebyggande arbetet i Blekinge 2022-2026 

Ärendet föredras av verksamhetschef Emma Stahre. 

 

Sammanfattning  

I Blekinge har aktörerna i beredningsgruppen Blekingesamverkan mot 

droger tagit fram en ny gemensam strategi för det regionala arbetet för 

perioden 2022-2026. En strategi som tar utgångspunkt i den nationella 

politiken men med en regionalt övergripande prioritering samt regionalt 

prioriterade insatsområden.  

 

Syftet med den regionala strategin är att förverkliga den nationella ANDTS-

politiken (ANDTS står för Alkohol Narkotika Dopning Tobak Spel) i 

Blekinge och skapa ett långsiktigt och hållbart drogförebyggande arbete.  

Strategin beskriver fem regionala prioriteringar: 

1. Minskad införsel och försäljning av narkotika, illegala 

narkotikaklassade läkemedel och dopningsmedel i Blekinge. 

2. Ett förebyggande arbete med fokus på risk- och skyddsfaktorer för 

normbrytande beteenden och narkotikaanvändning.  

3. Förstärka arbetet med att förebygga bruk av narkotika, dopning och 

narkotikaklassade läkemedel hos unga vuxna. 

4. Stärka länets arbete gällande samsjuklighet, psykisk ohälsa och 

missbruk eller beroende, med fokus på utsatta grupper. 

5. Motverka den narkotikarelaterade dödligheten till följd av 

läkemedels- och narkotikaförgiftningar och utveckla det 

drogförebyggande arbetet i trafiken.  

 

Socialnämndens yttrande 

Ronneby kommun har fått möjlighet att yttra sig om strategin och här 

behandlas frågan om Socialnämndens inställning.  

Bedömningen är att det är en heltäckande strategi som omfattar såväl 

tillgänglighetsfrågan, det förebyggande arbetet samt vård- och stödinsatser. 

Texten är omfattande och det är bra att det kommer en sammanfattning 
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framöver som blir mer lättöverskådlig när arbetet ska drivas vidare ute i 

verksamheterna.  

Socialnämnden ser positivt på att fokus i strategin läggs på barn, unga, unga 

vuxna och narkotika. Vi ser även positivt på de regionala prioriteringarna 

som strategin lyfter fram och ser utifrån verksamheternas arbete att det 

överensstämmer väl med de områden vi ser som utmaningar framöver och 

därmed viktiga att prioritera. Särskilt kan nämnas det förebyggande arbetet 

som har stort fokus i Socialnämndens arbete samt i hela Ronneby kommun 

samt fokus på samsjuklighet som vi ser som ett område där vi behöver 

fortsätta samordna våra insatser med andra aktörer för att nå resultat. Just 

samordningen av insatser mellan olika aktörer är viktig och lyfts på flera 

ställen i strategin.  

En kommentar på sakinnehåll är att det på sidan 18 skrivs ”Det är av stor 

vikt att samverka kring högriskindivider för att minska antalet placeringar 

vid institution, så kallas tvångsvård” Ett förtydligande här är att alla 

placeringar på institution inte sker med stöd av tvångslagstiftningen LVU 

eller LVM utan sker också på frivillig väg. Det kan vara så att man syftar på 

placeringar inom Statens institutionsstyrelse och då handlar det om 

tvångsvård men det kräver ett förtydligande.      

Förslag till beslut 

- Att Socialnämnden ställer sig bakom den regionala strategin och 

lägesbilden för det drogförebyggande arbetet i Blekinge 2022-2026, 

samt  

- Att protokollet justeras omedelbart och att remissvaret översänds till 

Folkhälsosamordnare för vidare sammanställning av Ronneby 

kommuns remissvar i frågan.      

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Therese Åberg (M), Birgitta Lagerlund (M), 

Marianne Lundkvist (L), Malin Månsson (S), Martin Johansson (S), Anna 

Carlbrant (-) och Eva Kihlström-Widstrand (SD). 

Yrkanden 

Ordförande Therese Åberg (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

Ordförande Therese Åberg (M) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner att socialnämnden bifaller detsamma.      
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Beslut 

Socialnämnden ställer sig bakom den regionala strategin och lägesbilden för 

det drogförebyggande arbetet i Blekinge 2022-2026, samt att protokollet 

justeras omedelbart och att remissvaret översänds till Folkhälsosamordnare 

för vidare sammanställning av Ronneby kommuns remissvar i frågan. 

________________ 

Underlag: Regional strategi och lägesbild för det drogförebyggande arbetet i Blekinge 

2022-2026 

 

Exp: Akten, Folkhälsosamordnare 

 


