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Lokala nämnden Falkenberg

Drogförebyggande ungdomskonferens
Förslag till beslut
Falkenbergsnämnden beslutar att:
- bidra med 20 000kr till genomförandet av en drogförebyggande ungdomskonferens
i Falkenberg.
- att anteckna den lämnade informationen till protokollet

Sammanfattning
Falkenbergsnämndens uppdrag är att bidra till utveckling av hälsans bestämningsfaktorer i
samhället samt bidra till en jämlik och positiv hälsoutveckling. Under 2018 ska lokala
nämnder bland annat särskilt prioritera en god start i livet där barn och ungas uppväxtvillkor
står i centrum. Att investera i barns utveckling är en viktig väg till social hållbarhet och
minskade skillnader i hälsa. Därför är det viktigt att undanröja allt som riskerar ungas hälsa
och trygghet, en risk för unga är användandet av ANDT-preparat (Alkohol, narkotika, dopning
och tobak).
Som ett led i Falkenbergs drogförebyggande arbete arrangeras under våren 2018 en
drogförebyggande ungdomskonferens. Konferensen arrangeras på Tullbroskolan i
Falkenberg. En ambition med konferensen är att på sikt stärka kommunens förmåga att
arbeta förebyggande gällande ANDT och kan möjliggöra en samsyn för flera aktörer. Genom
att under våren 2018 bidra med 20 000kr möjliggörs ungdomskonferensens genomförande.

Bakgrund
Falkenbergsnämndens uppdrag är att bidra till utveckling av hälsans bestämningsfaktorer i
samhället samt bidra till en jämlik och positiv hälsoutveckling. Under 2018 ska lokala
nämnder bland annat särskilt prioritera en god start i livet där barn och ungas uppväxtvillkor
står i centrum. Att investera i barns utveckling är en viktig väg till social hållbarhet och
minskade skillnader i hälsa. Därför är det viktigt att undanröja allt som riskerar ungas hälsa
och trygghet, en risk för unga är användandet av ANDT-preparat (Alkohol, narkotika, dopning
och tobak). ANDT-bruk kan leda till både fysiska, psykiska och sociala konsekvenser.

Insatser för att skydda barn och unga mot eget och andras skadliga bruk utgör grunden för
det hälsofrämjande och förebyggande ANDT-arbetet. Som ett led i Falkenbergs
drogförebyggande arbete arrangeras under våren 2018 en drogförebyggande
ungdomskonferens. Konferensen arrangeras på Tullbroskolan i Falkenberg. En ambition
med konferensen är att på sikt stärka kommunens förmåga att arbeta förebyggande gällande
ANDT och kan möjliggöra en samsyn för flera aktörer. Konferensen skapar förutsättningar för
att bidra till utvecklingen av hälsans bestämningsfaktorer och för att bidra till en jämlik och
positiv hälsoutveckling genom att öka den totala förmågan i Falkenbergs kommun att
motverka och förebygga bruk av ANDT-preparat.

Drogförebyggande Ungdomskonferens
Unga Drogförebyggare är en ungdomsorganisation vars syfte är att engagera unga i det
drogförebyggande arbetet. Vi gör unga delaktiga i civilsamhället och vill skapa förutsättningar
för en god hälsa hos unga med särskilt fokus på tobak och tidiga alkoholdebuter genom att
inspirera unga till ett hälsosamt liv.
Varje år arrangerar Unga Drogförebyggare Ungdomskonferensen. Det är Sveriges största
drogförebyggande ungdomskonferens. Konferensen bjuder in unga som vill engagera sig för
ett drogfritt samhälle. Syftet med konferensen är att stärka unga i sitt engagemang, ge
kunskap om drogförebyggande verksamhet och skapa förutsättningar för erfarenhetsutbyte.
Under ungdomskonferensen arrangeras workshops och föreläsningar. Vi bjuder in externa
talare som får föreläsa om dagsaktuella ämnen relaterat till ANDT. Vi arrangerar workshops
som syftar till att stärka ungas självkänsla, sitt engagemang och hur de kan driva politiskt
påverkansarbete. Vi tror att genom att ge unga förutsättningarna för att stå emot normer och
själva ta ställning för tobaks- och drogfrihet kan vi också skapa ett samhälle där vi tar
avstånd från tobak.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet
Kostnaden för att bidra till genomförandet av ungdomskonferensen uppgår till 20 000 kr.
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