KUNGSBACKA KOMMUN

PROTOKOLLSUTDRAG
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Datum

2019-11-05

§ 371
Initiativärende från Lisa Andersson (M) om att utveckla samarbetet
kring våra ungdomar
Dnr KS/2019:809
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att ta fram svar på följande
frågor:
−

Vilka samarbeten finns idag?

−

Hur kan nuvarande resurser omfördelas så de finns tillgängliga på en större del av
dygnet och veckan?

−

Hade ett ”mobilt team” kunnat fylla en viktig funktion?

−

Hur kan samarbetet med civilsamhället förbättras?

Sammanfattning av ärendet
Lisa Andersson väcker ett ärende om hur Kungsbacka kommun kan utveckla
samarbetet kring ungdomar i kommunen.
Lisa Andersson (M) skriver i sitt initiativ att droganvändandet bland i synnerhet
våra unga ökar och det ofta går att läsa i massmedia om bristen av vuxna på stan.
Förslagsställaren konstaterar dock att kommunens förvaltningar gör många bra
insatser för våra ungdomar, men att vi ändå ser att drogerna ökar och att fler unga
mår dåligt och att det då uppstår många frågor om huruvida kommunen gör rätt
saker.
Förslagsställaren vill därför att kommundirektören får i uppdrag utreda vad
kommunen gör och hur det kan göras bättre.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Lisa Andersson (M), 2019-11-05

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

PROTOKOLLSUTDRAG

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum

2019-11-05

Förslag till beslut på sammanträdet
Lisa Andersson (M) yrkar att kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag
att ta fram svar på följande:
− Vilka samarbeten finns idag?
− Hur kan nuvarande resurser omfördelas så de finns tillgängliga på en större
del av dygnet och veckan?
− Hade ett ”mobilt team” kunnat fylla en viktig funktion?
− Hur kan samarbetet med civilsamhället förbättras?
Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) prövar Lisa Anderssons (M) yrkande och finner
att arbetsutskottet beslutar att föreslå att kommunstyrelsen bifaller Lisa
Anderssons (M) förslag.

Expedierat/bestyrkt

Från: Lisa.andersson
Skickat: den 5 november 2019 11:36
Till: Andrea Egerlundh <andrea.egerlundh@kungsbacka.se>
Ämne: Intiativ ang hur vi kan utveckla samarbetet kring våra ungdomar

Intiativ ang hur vi kan utveckla samarbetet kring våra ungdomar
Vi har väl alla tagit del av ett ökande droganvändandet bland isynnerhet våra unga . I
massmedia kan vi ofta läsa om bristen av vuxna på stan . Är det så att fler unga är ute och
stökar eller är vi bara mer medvetna . Våra förvaltningar gör många olika insatser för våra
undgomar , både i form av många aktiviteter men även mycket bra samarbete i
förebyggande syfte och då det har hänt något.
När vi ändå ser att drogerna ökar och fler unga mår dåligt uppstår många frågor: ,görs det
rätt saker, görs det tillräckligt, kan samarbetet förbättras ‐ både internt men även med andra
aktörer,

Kommundirektören får i uppdrag att ta fram svar på följande :
• Vilka samarbeten finns idag?
• Hur kan nuvarande resurser omfördelas så de finns tillgängliga
på en större del av dygnet och veckan?
• Hade ett ”mobilt team” kunnat fylla en viktig funktion
• Hur kan samarbetet med civilsamhället förbättras?
Lisa Andersson Ledamot Kommunstyrelsen
Kalle Påsse Sundvall. Ordf Individ och familjeomsorg
Maria Gathendahl. Vice ordf Kultur och fritid
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