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Till ledamöter i Socialnämnden  

2016-09-15  

Promemoria om Stockholm Stads medlemskap i organisationen 
ECAD  

 

ECAD uppmärksammades i början av juni av en tjänsteman i Oslo om att Stockholm 

övervägde utträde ur organisationen. Detta förvånade oss då vi inte uppfattat att Stockholm 

hyste sådana planer.  

 

Stockholm bekräftade att sådana planer fanns men att inget var bestämt än utan att ärendet 

först skulle beredas i internationella enheten på stadsledningskontoret och därefter beslutas 

om i kommunfullmäktige under hösten. I samband med detta skulle ECAD ges tillfälle att 

inkomma med synpunkter till ärendet.  

 

I dags dato har inga sådana ärenden kommunicerats med oss utan vi har varit tvungna att leta 

med ljus och lykta efter inkomna handlingar till kommunfullmäktige och 

kommunstyrelsesammanträden. Av en slump lyckades undertecknad åtkomma remissen från 

stadsledningskontoret från 20 juni med diarienummer 113-1074/2016 om utträde ur ECAD 

samt ett remissyttrande från socialförvaltningen i samma ärende med diarienummer 1.7.1-

404/2016.  

 

Processen har utifrån vår synvinkel kännetecknats av bristande transparens. Detta är olyckligt 

då vi menar att den remiss som finns ute, och som vi inte getts möjlighet att kommentera, 

vilar på delvis felaktiga grunder och därför utgör ett ofullständigt beslutsunderlag för 

kommunfullmäktiges ledamöter. Vi vill med detta brev ge våra synpunkter på remissen och 

möjliga vägar framåt för stadens engagemang i ECAD samt övrigt drogförebyggande arbete. 

Det ECAD önskar framför allt annat är en dialog och en samtalspartner i Stockholm Stad. 

 

Det är tydligt att ECAD misslyckats med att övertyga Stockholm om värdet av den 

verksamhet organisationen bedriver. I remissen argumenteras för att stadens investeringar i 

ECAD inte betalar sig sett till den verksamhet och konkreta nytta staden har av 

organisationen. Vi ämnar här kommentera både kostnaden för staden samt den nytta ECAD 

ger och kan fortsätta ge till staden 
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Synpunkter på stadens kostnader för sitt medlemskap i ECAD   

 

I remissen beskrivs det som att ECAD under perioden 1999-2014 levt under ett överhängande 

konkurshot. Detta är en tendentiös beskrivning av sakförhållandena.   

 

Stockholm Stads verksamhetsbidrag till ECAD såg ut som följer: 

  

1997-1999 200 000 SEK 

2000- 2005 300 000 SEK 

2006-2014 500 000 SEK 

 

Att verksamhetsbidraget skulle ha varit för att förhindra konstant överhängande konkurs är  

inkorrekt. År 2008 anställdes en ny direktör till ECAD av styrelsen som vid 

anställningsintervjuerna var representerad av Stockholm, Cork och Helsingfors och leddes av 

Stockholm som avsatt den tidigare direktören. ECAD:s personal nekades vara med i intervjun 

som observatörer och saknade möjlighet att påverka lönens storlek.   

 

Att lönen (52 000 SEK) sattes 10.000 kr högre än den föregående direktörens, helt utan 

hänsyn till ECAD:s ekonomi, bidrog till att dränera ECAD:s ekonomi till årsskiftet 

2013/2014, då situationen blev ohållbar. Då anställningsavtalet även garanterade 12 månaders 

lön om vederbörande slutar av annan anledning än egen uppsägning, var konkurshotet ett 

faktum.  

 

I det läget räddade Stockholms stad mycket riktig ECAD, genom att projektanställa 

vederbörande för 6 månader, vilket personen godkände. Detta är vi mycket tacksamma för.  

I december 2013 förskotterade Stockholm också en del av verksamhetsbidraget för år 2014. 

Efter det vände ekonomin till det bättre och fortsätter så göra. Vi är idag i en stabil ekonomisk 

situation och är ej i behov av verksamhetsbidraget. Vi delar därför stadsledningskontorets 

bedömning om att ett sådant stöd är orimligt. 

 

I samband med detta kan nämnas att under åren 2000-2003 hade ECAD anslag från SIDA 

mellan 175 000 och 650 000 kronor årligen för projekt i St. Petersburg och Vilnius, och under 

2006-2008 över en miljon kronor årligen för projekt i St. Peterburg och Belarus. ECAD 

klarade sig således bra. Sedan 2014 är ECAD inte längre i den prekära situation som beskrivs 

i remissen. Vi har visat solida överskott i verksamheten två år i rad och har en gedigen buffert 

på bankkontot för oförutsedda kostnader.  

 

Vidare stämmer det att ECAD genomförde en avgiftshöjning av medlemsavgifterna under 

2014. Detta bör dock förstås i kontext av att medlemsavgifterna legat på oförändrad nivå de 

10 föregående åren. Vi vill här även påpeka att personalen gått ner i arbetstid under krisåret 

2014 och alltsedan dess har ingen lönerevision skett.  

 

Utöver medlemsavgifter har vi inkomster från Socialdepartementet, Svenska Institutet och 

EU-kommissionen för olika projekt vi bedriver. Tack vare att ECAD funnits under många år, 

är verksam i ett flertal europeiska länder och är en erkänd internationell partner inom både EU  
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och FN-systemen (under 2015 sökte vi finansiering tillsammans med FN-organet UNODC) 

har vi goda möjligheter att åtkomma internationell finansiering i framtiden. Vi granskas för  

närvarande för att beviljas särskild status inom ”Economic and Social Council” (ECOSOC) 

inom FN. ’ 

 

Synpunkter på politiskt deltagande i ECAD:s styrelse 

 

Enligt ECAD:s stadgar utser städerna sina representanter till styrelsen. Borgmästare har aldrig 

varit medlemmar i styrelsen, med undantag för något år med en borgmästare från Cypern och 

en från Malta. Politiker med ansvar för sociala frågor eller höga tjänstemän inom området är 

oftast de som av sina städer utses till ECAD:s styrelse. Fram till år 2010 var alltid 

socialborgarrådet Stockholms representant i styrelsen. ECAD har en målsättning om ett högre 

politiskt deltagande i styrelsen, om styrelsen så önskar.   

 

Synpunkter på det sjunkande medlemsantalet 

 

Fram till 1998 när vi introducerade medlemsavgifter var medlemskapet fritt för städer som 

skrev under ECAD-resolutionen. De ca 240 städer som gjorde det, och inte aktivt gått ur 

ECAD, är kvar som signatories/undertecknare. Antalet betalande medlemmar (med rösträtt) 

har varierat, som mest 98 (2006) och 60 (2015). Mellan 2003 och 2009 höll sig antalet 

betalande medlemmar runt 90, tack vare ryska medlemmar, som efter 2010 inte kunde 

faktureras/betala längre p g a restriktioner med utlandsbetalningar i Ryssland (bland annat). 

ECADs generalsekreterare träffade den 14 september en representant för ECADs ryska 

nätverk från Moskva som bekräftade att de var intresserade av att återuppta kontakterna och 

engagemanget inom ECAD.  Det finns alltså goda skäl att anta att antalet medlemsstäder åter 

kommer att öka.  

 

Synpunkter på vad ECAD levererar till Stockholm  

 

ECAD har två huvudsakliga uppgifter. Dels verkar organisationen för att motverka 

legalisering av narkotika och dels för att förbättra sina medlemsstäders output när det kommer 

till att förebygga och behandla narkotikaanvändning, beroende samt andra negativa 

konsekvenser som följer av narkotika, såsom organiserad brottslighet och gängkriminalitet.  

 

ECAD grundades av Stockholm Stad 1994 med det uttalade syftet att verka mot legalisering 

av narkotika. Det är vår uppfattning att stadsledningskontoret nu gör bedömningen att det 

syftet inte står i samklang med stadens internationella strategi – Övergripande mål, inriktning 

och riktlinjer för det internationella arbetet (Dnr 006-1137/2007) då den konkreta nyttan för 

Stockholm saknas. Vi skulle dock önska att kommunfullmäktige gjorde en mindre snäv 

tolkning av begreppet konkret nytta för staden, av skäl beskriva nedan. 

 

Att motverka legalisering av narkotika är ingenting som kan göras på kommunal nivå utan 

Stockholm måste här följa den lagstiftning och insatser som bestäms i Riksdagen och ytterst 

definieras av de internationella ramverk om narkotika som förhandlas fram mellan länder 

inom FN-systemet, särskilt de tre konventionerna om narkotika från 1961, 1971 och 1988. Ett 

medlemskap i ECAD är dock av symboliskt och praktiskt värde för att verka för att  
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andemeningen i konventionerna och en restriktiv narkotikapolitik fortsatt är ledstjärna för 

stadens preventiva arbete mot narkotika. Vi bedömer det som viktigt att staden är fortsatt  

tydlig i detta gentemot anställda och invånare samt bibehåller en hög ambitionsnivå i det 

förebyggande arbetet.  

 

Risken med att träda ur ECAD blir att det kommer uppfattas som att Stockholm nu överger 

den restriktiva linjen och sänker ambitionsnivån på narkotikaområdet. Även om Stockholm 

ämnar driva frågorna i andra forum kvarstår faktumet att staden träder ur, och med största 

sannolikhet lägger ned, en organisation staden grundade för att motverka legalisering av 

narkotika som staden dessutom är värd för, när behovet av dess verksamhet är större än 

någonsin. Implikationerna av ett sådant beslut kommer att få följder för länder och städer 

långt utanför Stockholm, Sverige och Europa. ECADs synpunkter är efterfrågade i så pass vitt 

skilda delar av världen som USA, México men också Singapore. Vi utgör dessutom en viktig 

del av ett internationellt nätverk av civilsamhällesorganisationer, forskare och politiker som 

förespråkar en restriktiv linje mot narkotika.    

 

ECAD är en ivrig försvarare av FN:s narkotikakonventioner. Vi har varit och fortsätter vara 

en aktiv spelare för den restriktiva linjen i internationella sammanhang. För en konkret 

beskrivning vad ECAD gör på området hänvisas till verksamhetsberättelserna vilka är 

bifogade som bilagor.  

 

Vi har bra kontakter med amerikanska organisationer som kämpar emot legaliseringen av 

cannabis i USA mot en kommersiell miljardindustri som vill bli rik på laglig narkotika till i 

synnerhet unga storkonsumenter. När det kommer till att förbereda och rusta stadens 

anställda, unga och föräldrar inför denna utveckling som redan nu slår mot Sverige, besitter 

ECAD en unik kompetens. I samarbete med socialförvaltningen har ECADs 

generalsekreterare utbildat över 1500 anställda inom skolan och social sektor inom detta 

ämne.  

 

Det är vår bestämda uppfattning att detta både indirekt och direkt är av betydelse för staden.  

 

ECADs andra syfte är att konkret förbättra sina medlemsstäders arbete mot narkotika. I detta 

syfte anordnar vi utbildningar, konferenser, tar fram arbetsmaterial och rapporter samt sprider 

kunskap om prevention, behandling och kontroll av narkotika. Under den senaste 

borgmästarkonferensen (Proactivity beats Reactivity) i Stavanger i Norge i maj 2016 

behandlades temat prevention. Stockholm valde att inte skicka någon representant, vare sig 

från politiskt håll eller från tjänstemannasektorn. Hade man gjort det hade staden fått med sig 

en gedigen översikt över forskningen kring evidensbaserade preventionsprogram från FN-

organet UNODC, den senaste forskningen kring vad vi vet – och inte vet – om icke-medicinsk 

cannabisanvändning samt en intressant arbetsmetod för att arbeta med att minska 

narkotikaanvändning och våldsnivåer i utsatta områden.  

 

Konferenserna är dock inte endast ett tillfälle för städerna att inhämta kunskap om nya 

arbetssätt utan även att kommunicera hur man arbetar till andra europeiska städer. Vid 2015 

års konferens på Malta utgjorde Socialförvaltningen ett av huvudnumren där två medarbetare 

presenterade Stockholms arbete med Trestad2 och att kvalitetssäkra preventionsarbetet utifrån  

EDPQS modellen.  
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För en utförligare beskrivning av ECADs arbete mot narkotika hänvisar vi till bifogade 

bilagor.  

 

Synpunkter på konsekvenserna av Stockholms Stad utträde ur ECAD för organisationen och 

de politiska följdverkningarna  

 

Stockholm Stad är ECADs själ och hjärta. Staden grundade organisationen och har sedan dess 

tagit ett stort ansvar för oss och innehaft värdskapet för ECAD. Vi är mycket tacksamma för 

stödet från Stockholm under alla dessa år som inneburit att vi kunnat arbeta för att minska på 

narkotikaproblemens storlek och försvara andemeningen i FN:s narkotikakonventioner.  

 

Att Stockholm säger upp sitt värdskap samt sitt medlemskap i organisationen från och med 31 

december 2017 ser vi som olyckligt av i huvudsak politiska skäl. Att grundar- och värdstaden 

väljer att helt gå ur ECAD kan uppfattas som en tydlig politisk viljeinriktning om att de 

värden organisationen står för (strävan mot ett narkotikafritt samhälle samt en ambitiös och 

omhändertagande inställning av personer med missbruksproblem) inte längre delas av staden 

utan har fått träda åt sidan till förmån för en mer begränsad ansats och resignation inför att 

narkotikaproblemets storlek inte går att påverka. ECAD är av uppfattningen att storleken på 

en stad eller lands narkotikaproblem är avhängigt av hur väl samhället mobiliserar resurser för 

att sig an de sociala och psykosociala orsaker som underligger narkotikamissbruk.  

 

För ECADs del blir ett utträde svårt att hämta sig från. Vi kommer att ha svårt att rekrytera 

nya städer och växa västerut om grundarstaden helt drar sig ur organisationen. Ett utträde 

innebär i praktiken en nedläggning och utgör ett existentiellt hot mot organisationen. Om 

ECAD går omkull tappar övriga ECAD-medlemmar i Sverige och Europa ett nätverk för 

samverkan och kunskapsinhämtning om narkotika. Dessutom förlorar internationella krafter 

över hela världen som arbetar mot legalisering av narkotika en viktig allierad i ECAD.  

 

Synpunkter på vägen framåt för ECAD och Stockholm Stad 

 

ECAD är en organisation i ständig förändring för att ta sig an nya vinklar av narkotikafrågan. 

För närvarande arbetar vi med att möta: 

- utvecklingen av kommersiella giganter i den framväxande lagliga cannabisindustrin i 

USA,  

- den ökande narkotikadödligheten i Sverige till följd av förskrivna opioider på avvägar 

från sjukvårdens smärtprogram samt läkemedelsklassad narkotika  

- den sociala oro och framväxt av parallellsamhällen i Sverige vilka samexisterar med 

en omfattande illegal narkotikamarknad.  

 

Dessa arbetsområden ämnar vi fortsätta utveckla, gärna i samarbete med Stockholm Stad.  

 

ECAD har god kontakt med polismyndigheten, särskilt i Stockholms län samt med Gunnar 

Appelgren som leder Mareld vilket är den nationella polisiära satsningen på 

utanförskapsområden. Vi har ett samarbete med centret för transnationella hot vid institutet  

för säkerhets- och utvecklingspolitik som arbetar för att stärka samhällets förståelse av 

organiserad brottslighet och kapacitet att verka brottsförebyggande.  Vi har även goda  

 

http://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/mareld-nya-polissyrkan-som-ska-ateruppratta-tryggheten
http://isdp.eu/initiatives/center-for-transnational-threats/
http://isdp.eu/initiatives/center-for-transnational-threats/
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kontaker till organisationen KRIS som arbetar med avhopparverksamhet för kriminella och 

tillfrisknande från narkotikamissbruk. Vi har dessutom ett stort kontaktnät med ideella 

organisationer som arbetar med förebyggande och social verksamhet i staden. 

 

Tillsammans vill vi utveckla en modell för att verka för en ökad trygghet, minskad social oro 

och minskad narkotikaförsäljning i utsatta områden i Stockholm. Inspiration till arbetssättet 

kommer från den amerikanska organisationen CADCAs arbete med drog- och 

brottsförebyggande arbete i utsatta områden genom alliansbygge med en bred koalition av 

lokala organisationer, myndigheter och privatpersoner i lokalsamhället.  

 

ECADs förslag är att vi ges en möjlighet att presentera denna idé för en ny och mer konkret 

nytta för staden innan beslut fattas om stadens fortsatta medverkan i ECAD. Om projektet 

faller väl ut kan modellen mycket väl spridas till andra europeiska städer med liknande 

utmaningar med radikalisering och organiserad brottslighet.  

 

Om staden inte ser behov av ett sådant projekt utan istället vill skära ned på kostnaderna för 

lokal och löneadministration hoppas vi att man ändå väljer att kvarstå som reguljär medlem i 

ECAD. Vi skulle då uppskatta om det fanns möjlighet att få en något längre övergångsperiod 

för oss att hitta ett annat säte för huvudkontoret.  

 

Att helt träda ur organisationen, vilket remissen förordar, ser vi som den sämsta tänkbara 

utkomsten för samtliga parter. Vi vill mycket hellre att man pratar med oss och är konstruktiv 

om möjliga vägar framåt.  

 

 

Vänliga Hälsningar  

 

Erik Leijonmarck  

 

Generalsekreterare ECAD 

 
Europeiska Städer mot Narkotika  

Huvudkontoret 

Stadshuset 
105 35, Stockholm 
Sverige 
  
Tel +46 (0)8 508 29 363 

Mobil +46 70 073 97 95 

Mail erik.leijomarck@stockholm.se 
   

 

 

 

http://www.cadca.org/

