Sida

TJÄNSTESKRIVELSE
Version

2019-07-10

1 (2)
Dnr

KS 2019/155

Kommunledningsförvaltningen
Kansli och ledningsstöd
Kommunstyrelsen

Motion från Lillemor Widh (S) om att få koll på
droganvändningen i Hörby
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen
besluta föreslå kommunfullmäktige besluta:
– Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Bakgrund
Lillemor Widh (S) inkom 2019-03-07 med en motion om att få koll
på droganvändningen i Hörby. I motionen anförs att motionären har
uppfattat ett stort intresse för att få veta hur stort droganvändandet
är i Hörby och att detta bör utrönas med användande av
vetenskapliga testmetoder. Metoden som föreslås är drogtester i
avloppsvattnet.
Kommunfullmäktige beslutade 2019-03-25, § 84, att motionen får
ställas och överlämnade den till kommunstyrelsen för beredning.
Yttrande har inhämtats från Mittskåne Vatten som i en
tjänsteskrivelse daterad 2019-05-03 uppger att förvaltningen kan
genomföra analyser av det begärda slaget men saknar möjlighet att
samordna, finansiera och driva kartläggningen.
Analys och förslag
Det är visserligen tekniskt möjligt att utföra drogtester av
avloppsvattnet i kommunen, men det saknas uppgift om vad
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kommunen skulle kunna använda den därigenom insamlade
informationen till och vilka konkreta åtgärder den skulle kunna vara
av intresse för. Mot bakgrund av de högt ställda effektiviseringskrav
som åligger kommunens samtliga förvaltningar framstår det inte som
ekonomiskt försvarbart att finansiera de i motionen föreslagna
åtgärderna med kommunala medel. Kommunledningsförvaltningen
föreslår därför ett avslag till motionen.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts i kommunledningsförvaltningen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kommunledningsförvaltningen 2019-07-10
Tjänsteskrivelse Mittskåne Vatten 2019-05-03
Motion från Lillemor Widh (S) om att få koll på droganvändningen i
Hörby
Kommunfullmäktiges beslut 2019-03-25, § 84
Beslutet skickas till
Kopia av kommunfullmäktiges beslut skickas till motionären.

Jesper Bryngemark

