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Svar på motion om riktlinjer och handlingsplan för alkohol och droger för
förtroendevalda politiker - Anna Hansson (MP)
Ärendebeskrivning
Anna Hansson (MP) har till kommunfullmäktige den 28 februari 2018, § 25 lämnat en motion
om riktlinjer och handlingsplan för alkohol och droger för förtroendevalda.
Kommunfullmäktige beslutade att lämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att remittera motionen till
kommunledningskontoret för beredning.

I motionen yrkar Anna Hansson (MP) att:
Alingsås kommun ska ta fram riktlinjer och handlingsplan för alkohol och droger för
förtroendevalda politiker.

För personal som är anställd av Alingsås kommun finns styrdokumentet ”Riktlinjer och
handlingsplan för alkohol och droger”. Kommunens förtroendevalda politiker fyller också
viktiga funktioner i kommunens organisation, som beslutsfattare och som företrädare för
kommunens invånare i den representativa demokratin. Det är en självklarhet att även
kommunens förtroendevalda politiker ska vara fria från påverkan av alkohol och droger under
tjänstgöringstid. Kommunen saknar dock riktlinjer och handlingsplan för detta.

Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 30 oktober 2018 lämnat följande yttrande:
I Alingsås kommuns ”Riktlinjer och handlingsplan för alkohol och droger” framgår att Alingsås
kommuns inställning till alkohol och droger är entydig. Alkohol och droger av olika slag hör
inte ihop med arbetet. Det är inte tillåtet att vara påverkad av alkohol eller droger på arbetet
under tjänstgöringstid.
Kommunledningskontoret anser att Alingsås kommuns riktlinjer och förhållningssätt gällande
alkohol och droger även kan tillämpas på förtroendevalda politiker. Det inte är tillåtet av vara
påverkad av alkohol eller droger för förtroendevalda politiker vid utövandet av sitt uppdrag för
kommunen. Dock föreslås inga behandlingsöverenskommelser tecknas med förtroendevald
politiker vid misstanke om eller påverkan av alkohol eller droger under utövandet av det
politiska uppdraget. Vid misstanke eller påverkan som rör förtroendavald föreslås istället att
den ordförande för den organisationen som den förtroendevalda utför uppdrag kontaktas för
vidare beslut.
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Kommunledningskontoret föreslår att Alingsås kommuns riktlinjer för alkohol och droger
kompletteras med att även omfatta förtroendevalda politiker i enlighet med ovanstående
tillämpliga delar.
Ekonomisk bedömning:
Förslaget innebär inga ekonomiska resurser.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut:
1. Kommunledningskontorets yttrande antas som kommunstyrelsens eget yttrande.
2. Kommunledningskontoret får i uppdrag att ändra i kommunens riktlinjer för alkohol och
droger så att riktlinjen i tillämpliga delar från och med den 1 januari 2019 även omfattar
förtroendevalda.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige:
Motionen anses besvarad.
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