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 Dnr 2020-000109 08 

KF § 94 Svar på motion angående drogpolicy 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad med hänvisning till det 
påbörjade arbetet med en kommunövergripande ANDTS-riktlinje (alkohol, narkotika, 
dopning, tobak och spel). 

Reservation 

Åse Nicklasson (SD), Thomas Morell (SD), Heinz Barath (SD), Kristoffer By (SD), Lennart 
Thunborg (SD), Ulf Lindström (SD) och Stefan Larsson (SD) reserverar sig mot beslutet 
till förmån för Kristoffer Bys (SD) förslag.  

Ärendet 

En motion om drogpolicy har inkommit från Kristoffer By (SD). Motionären skriver att 
droganvändandet kryper ner i åldrarna allt mer i samhället och att Tibro kommun inte är 
något undantag. Motionären vill utveckla det förebyggande arbetet mot narkotika på våra 
skolor och vill se ett samarbete mellan kommunen och polisen, där polisen kan komma till 
skolan i ett förebyggande narkotikabesök. Motionären föreslår därför att berörd instans 
inför en drogpolicy som möjliggör förebyggande narkotikabesök och inleder ett samarbete 
med polisen. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-04-21 § 86 att överlämna motionen till 
barn- och utbildningsnämnden för beredning. Barn- och utbildningsnämnden svarar bland 
annat att kommunen har påbörjat arbetet med en kommunövergripande  
ANDTS-riktlinje. Riktlinjen fokuserar på de skadliga effekter som orsakas av alkohol, 
narkotika, dopning, tobak samt andra nikotinprodukter och spel. Riktlinjen kommer att 
lämna ett visst utrymme för varje förvaltning/verksamhet att utforma detaljer. 

Nämnden svarar vidare att ett drogförebyggande arbete pågår inom den ordinarie 
undervisningen i såväl årskurs 4-6 som i årskurs 7-9, vilket anges i kursplanerna för 
biologi och idrott och hälsa. På Nyboskolan har de utöver detta startat upp ett arbete med 
att ta fram en drogförebyggande plan tillsammans med fältassistenterna med 
målsättningen att skolan ska vara en drogfri arbetsplats. De har även tagit en inledande 
kontakt med ungdomspolisen i Skövde. 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår därför kommunfullmäktige besluta att anse 
motionen besvarad. 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Kristoffer By (SD), med instämmande av Åse Nicklasson (SD), Ulf Lindström (SD), 
Lennart Thunborg (SD) och Heinz Barath (SD), föreslår bifall till motionen. 

Rolf Eriksson (S) och Alda Danial (L) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Kristoffer Bys (SD) förslag och finner 
att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag, att anse motionen 
besvarad. 

Omröstning begärs. 

Kommunfullmäktige är överens om att en ja-röst innebär ja till kommunstyrelsens förslag 
och att en nej-röst innebär ja till Kristoffer Bys (SD) förslag. Med 25 ja-röster, sju nej-röster 
och tre som avstår finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag, att anse motionen besvarad. Se omröstningsbilaga.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2021-04-21 
Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2021-04-13 § 39 
Tjänsteskrivelse barn- och utbildningsförvaltningen, 2021-03-24 
Motion angående drogpolicy, 2020-03-16   

Beslut delges 

Motionären 
Barn- och utbildningsnämnden 

___________________ 

 


