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KALLELSE 
 
Tid:  17:00 
Plats:  Konferensrummet, plan 2, kulturhuset Björnen 
Datum:  2021-11-09 
 
 
Kommunfullmäktiges Samhällsberedning 
Samhällsberedningens sammanträden är tillsvidare stänga för allmänheten 
på grund av coronaviruset. 
 
 
DAGORDNING 
 

1. Val av justerare 
2. Godkännande av dagordning 
3. Redovisning av arbetet för en narkotikafri skola 
4. Uppföljning av medborgardialoger 
5. Planering inför aktiviteter 2022 
6. Information från förvaltningen 
7. Övriga ärenden 

 
Martina Engberg   Linda Tholén 
Ordförande    Sekreterare 
 
 



 
 
 
 

 

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 
Beslutande organ Kommunfullmäktiges Samhällsberedning  

Sammanträdesdatum 2021-11-09 
Datum för anslagets uppsättande 2021-11-09 
Datum för anslagets nedtagande 2021-12-01 

Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelseförvaltningen  
    
    
    

Underskrift Linda Tholén 
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KOMMUNFULLMÄKTIGES 
SAMHÄLLSBEREDNING 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 2021-11-09 

Plats och tid Kulturhuset Björnen, konferenssalen kl. 17:00 –  
Beslutande Se bilaga. 

Övriga deltagare Linda Tholén, nämndsekreterare §§ 30- 
 

 

Plats och tid för 
justering 

 
Stationshuset, den 9 november 2021 klockan  

       
      
      

Sekreterare Linda Tholén, §§ 30- 
      
      
      

Ordförande Martina Engberg (S) 
      
      
      

Justerande Hans Sundström (KD)  
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-11-09 
 

 
 
Samhällsberedningens 
ledamöter och ersättare 
samt omröstningsbilaga N

är
va

ro
 

 
 

Ledamöter  Ja Nej Avstår Ja Nej Avstår 
Martina Engberg (S)        

          Rolf Lundqvist (SD)        
Camilla Olsson (M)        

Hans Sundström (KD)        
Gunilla Pellinen (V)        

Mina Kandi (C)         
Tobias Borg (L)        

 NÄRVAROLISTA  
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-11-09 
 

Innehållsförteckning 
KfSb § 24  Val av justerare ............................................................................ 4 
KfSb § 25  Godkännande av dagordning ....................................................... 5 
KfSb § 26  Uppföljning av medborgardialoger ............................................. 6 
KfSb § 27  Sammanträdesplan för Samhällsberedningen 2022 ..................... 8 
KfSb § 28  Information från förvaltningen .................................................... 9 
KfSb § 29  Väckt ärende av Tobias Borg (L) om ..... Fel! Bokmärket är inte 

definierat. 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-11-09 
 

KfSb §  
 
Val av justerare 
 
Samhällsberedningens beslut 
Hans Sundström (KD) utses att justera dagens protokoll. 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-11-09 
 

KfSb §  
 
Godkännande av dagordning 
 
Yrkande 
Ordförande yrkar att dagordningen godkänns. 
 
Tobias Borg (L) yrkar på att det läggs till en punkt om arbetet inom skolan 
för en narkotikafri skola. 
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta 
bifalles. 
 
Samhällsberedningens beslut 
Dagordningen godkänns med ovan justering.  
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-11-09 
 

KfSb §  
 
Redovisning av arbetet för en narkotikafri skola 
 
Sammanfattning 
På sammanträdet den 12 oktober väckte Tobias Borg ett ärende gällande hur 
kommunens skolor arbetar för en narkotikafri skola. 
 
Kommunens fältsekreterare Magnus Persson har besvarat frågan skriftligen. 
 
Beslutsunderlag 
Väckt ärende av Tobias Borg (L) 
 
Samhällsberedningens beslut 
Informationen noteras till protokollet. 
 
Expedieras: 
Akten 
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2021 -l 0-12

KfSb § 29

Väckt ärende av Tobias Borg (L) om arbetet inom skolan for en
narkotikafri skola

Sammanfattning
Tobias Borg (L) väcker ett ärende om arbetet inom skolan för en
narkotikafri skola och ställer följande fråga:

"Missbruk har ofta flera orsaksfaktorer, inte helt ovanligt är en utlösande
händelse. Särskilt sårbara är de ungdomar med flera riskfaktorer, som
svårigheter i familjen och skolmisslyckanden.

Pandemin har påverkat ungdomars skolgång, sociala liv, föreningsaktivitet
och psykiska hälsa. Mer skolarbete har fått genomföras i hemmet vilket har
tagit bort de sociala skyddsfaktorer som skolan medför. Studier hemma och
begränsat lärarstöd kan också ha bidragit till fler skolmisslyckanden.
Pandemin kan således vara en möjlig "utlösande faktor" som kan ha medfört
ökat antal narkotikadebuter ökat bland kommunens gymnasieungdomar.

De flesta kommunala skolor inom familjen Helsingborg har idag ett aktivt
arbete för en drogfri skola med preventiva arbetssätt. Med bakgrund av
ovanstående resonemang: Hur jobbar Åstorp skolor för en narkotikafri
skola?"

SamhäIIsberedningens beslut
Frågan skickas till bildningsförvaltningen för svar.

Expedieras till:
Akten

Bildnmgsförvaltningen

Justerandes signatur

c^
/

Utdragsbestyrkande



Hur arbetar Åstorp skolor för en narkotikafri skola? 

 

Föreläsningar hålls i åk 6 kring alkohol och droger av Mobila Teamet. Mobila Teamet genomför 
årligen en levnadsvane undersökning i åk 3-6-9. Informationsträffar hålls av polisen för 
vårdnadshavare om alkohol och droger. Mobila Teamet skickar årligen ut ”Drogsnurror” till 
vårdnadshavare med barn i åk 6. Kommunen har även en ANDT-handlingsplan för alla grundskolor. 
https://intranat.astorp.se/wp-content/uploads/sites/6/2017/07/handlingsplan-andt-policy.pdf  

Mobila Teamets arbete. 

Vi arbetar primärt förebyggande, vilket betyder att vi försöker skapa en relation med ungdomarna 
tidigt. Vi håller oss på de arenor som ungdomar befinner sig på såväl som digitala som fysiska. Vårt 
verksamhetsområde sträcker sig brett genom Åstorps kommun och vi försöker täcka samtliga ytor. 

Vi stöter på barn, ungdomar och unga vuxna på skoltid såväl som kvällstid och har dialog med dem 
och arbetar relationsbyggande med dem.  

Givetvis märker vi av att droger och försäljning av droger fått en statusmarkör bland de yngre 
ungdomarna, men det råder en stark tystnadskultur som, för oss, är svår att komma igenom alla 
gånger. Ibland lyckas vi, men vi känner av ett stort motstånd där de yngre ungdomarna, som vill prata 
med oss, inte får av de äldre ungdomarna eftersom Mobila Teamet ses som en myndighet som 
samarbetar med polis och socialtjänst. 

Vår upplevelse av drogförsäljningen är att den sker via olika chatprogram och ungdomarna gömmer 
drogerna utomhus för att sedan hämta upp det inför försäljning.  

De ungdomar som vi ser befinna sig i dessa miljöer, flaggar vi för till poliserna så att de kan ta vid och 
följa upp informationen som vi lämnar. Orosanmälningar görs till socialtjänsten om vi skulle känna en 
oro för ungdomen eller om det skulle finnas ett tydligt normbrytande beteende 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-11-09 
 

KfSb §  
 
Uppföljning av medborgardialoger 
 
Sammanfattning 
I september månad 2020 beslutades att samhällsberedningen skulle hålla en 
medborgardialog på demokratitemat som skulle hållas i början av november 
2020. En medborgardialog anses vara ett bra sätt att nå ut till 
kommuninvånarna.  
 
På grund av pandemin kunde ingen dialog föras. På sammanträdet i april 
beslutade samhällsberedningen att planera för en ny medborgardialog i juni 
månad men då alla inte är fullvaccinerade än senarelades denna till hösten. 
På sammanträdet i juni beslutades om fyra datum för medborgardialog i 
olika delar av orten. Tre av dessa dialoger genomfördes och den fjärde 
ställdes in på grund av väderförhållanden. Ordförande har sammanställt 
informationen som framkom. Samhällsberedningen bör nu ta ställning till 
om den fjärde dialogen bör genomföras samt göra en uppföljning av svaren 
som getts vid medborgardialogerna.  
 
Beslutsunderlag 
Sammanställning av medborgardialogerna 
 
Samhällsberedningens beslut 
Informationen noteras till protokollet och det noteras särskilt att det har lyfts 
av flertalet invånare kring ensamhet, tappet i föreningslivet och trafiken. 
 
Expedieras: 
Akten 
 



Kommunstyrelseförvaltningen    
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    2021-11-02 

 
 
 
KOMPLETTERING 2021-11-02 
 
Samhällsberedningens medborgardialoger 2021 
Hälsa och trygghet i pandemin 
 
 
Den fjärde dialogen genomfördes 2021-10-26 vid Idrotts Livs, 
Idrottsgatan, Åstorp.  
 
Vi fanns ute mellan kl 15-17 med ”partytält”, iklädda gula västar och 
fick enkätsvar av 14 personer.  
 
Samhällsberedningen utgick från följande frågor i samtalen:  
 

• Hur har corona påverkat ditt liv utifrån din hälsa och din 
trygghet? 

 
• Vilka sysselsättningar gör du på fritiden? Vad har du gjort 

under pandemin? 
 

• Vilka rekreationsområden känner du till i kommunen? 
 

• Hur upplever du tryggheten i kommunen? (frågan ställdes 
aktivt i Hyllinge, men ämnet har kommit upp även i andra 
samtal) 
 

 
Sammanställning svar 
 
 
2021-10-26 Idrottsgatan, Åstorp.  
14 personer intervjuade.  
Medverkande politiker: Camilla Olsson (M), Gunilla Pellinen (V) 
Tobias Borg (L) och Martina Engberg (S).   
 
 
Hur har corona påverkat ditt liv utifrån din hälsa och din trygghet? 

1. Jag blev sjuk av vaccinet. Inte förändrat något, men jobbigt att 
vistas i affärer, känt mig trygg.  

2. Jag har jobbat hemifrån. Har det social kvar, känt mig trygg.  
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3. Det har påverkat livet, det sociala livet. Ekonomin blivit sämre. 
Varit mer utomhus.  

4. Hela familjen smittades, men det blev bra. Inte påverkat det 
sociala. Haft mycket jobb.  

5. Sämre med allmänna kommunikationer. Coronatesten 
kostade mycket. Var sjuka i covid. Svårt att träffa folk Jobbigt 
att ha munskydd. Hygienen var jobbig i början, men man 
vande sig med tiden. Skolan funkade bra.    

6. Jag har rest mer än någonsin, resorna har varit billiga, jag åker 
till Dubai på semester.  

7. Det har varit lite trist, det händer mindre än vanligt, På 
fotbollen har det inte varit matcher, bara träning.  

8. Jag har eget företag inom bygg och har fått mindre att göra 
under pandemin. Har haft lite mindre kontakt med vänner, 
setts mindre ofta.  

9. Varit lite otrygg, kriminaliteten har nog ökat. Jag har pluggat 
bättre på distans!  

10. Jobbat som vanligt under pandemin.  
11. Ingen påverkan.   
12. Haft distansundervisning. Det var ensamt, jag lärde mig 

mindre, inga kompisar träffades.  
 
 
Vilka sysselsättningar gör du på fritiden? Vad har du gjort under 
pandemin? 

1. Promenader. Saknar inte utelivet.   
2. Fortsatt med padel. Ett av barnen har gått på sina aktiviteter. 

Barnen har varit helt hemma från förskolan i perioder. 
3. Jag har många barn, har haft mer tid för deras aktiviteter.  
4. Jag har varit i simhallen.  
5. Spelar pingis, det fortsatte under pandemin.  
6. Går på gym, men inte under pandemin.  
7. Gjort samma, men har inga särskilda aktiviteter.  
8. Vi brukar vara på Leos lekland med barnet, men det har inte 

gått att göra lika ofta. Vi har träffat vänner mindre ofta. Jag 
har liten fritid pga att jag har eget företag.  

9. Jag har gått på gym som vanligt, det har varit färre personer 
där, det har städats oftare.  

10. Promenerar i skogen.  
11. Hyllingeskolan där jag jobbar. 
12. Inget, är bara hemma.  

 
Vilka rekreationsområden känner du till i kommunen? 

1. Söderåsen, Perslund.  
2. Kalvahagen, Tingvalla, Söderåsen i stort.  
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3. Tingvalla, Perslund, Kalvahagen.  
4. Nationalpark, Söderåsen.  
5. Tingvalla, går ut i skogen på idrottslektionerna.  
6. Jo jag känner till alla, men var bara där när jag var yngre.  
7. Känner inte till så många, vi är ofta i min pappas stuga. Annars 

åker vi till Helsingborg och Malmö där vi har vänner. Vi är inte 
så mycket utomhus.  

8. Tingvalla, jag promenerar där ibland.  
9. Tingvalla.  
10. Går ej till skogsområden. 
11. Tingvalla.  

 
Inkomna tips på förändringar eller önskemål 

1. Ett minus är narkotikahandeln i mitt område.  
2. Inte bra med fryst mat till de äldre.    
3. Ingen bussförbindelse till Klippan.  
4. Privat bostadsföretag Svenska Hus sköter underhållet dåligt 

Det är kallt hemma! Vatten i källaren. Har anmält till 
kommunen som kontrollerat. Många har dålig ekonomi och 
har ingen möjlighet att påverka eller flytta. Tycker inte om att 
det händer dåliga saker i mitt bostadsområde.   

5. Önskar belysning på konstgräsplanen även efter klockan 22.  
6. Buss 520 till Kvidinge/Klippan behövs! Det är krångligt att resa 

från Idrottsgatan nu.  
7. Tycker Åstorp är bra! 
8. Balder låter områdena förfalla, man ser dem aldrig, Folk har 

sopor på balkongen, eldar möbler på sommaren, finns inga 
möteslokaler, har blivit dagis. Mycket försäljning av narkotika. 
Går inte gärna ut på kvällen. Det är mer folk som rör sig än i 
centrum, och i Kvidinge,  

9. Det är lite som är bra, lite som är dåligt. De säljer knark här.  
10. Önskar en större fritidsgård, annars en bra kommun att bo i.  
11. Solgårdens förskola har slitna lokaler, dålig utemiljö, Superbra 

personal. Trivs i kommunen.  
12. Bra med möjligheter till aktiviteter, t ex ishallen. Trivs bra i 

kommunen  
 
 
 
SLUTSATS? 
 
FRÅGOR ATT SKICKA TILL OLIKA NÄMNDER/BOLAG? 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-11-09 
 

KfSb §  
 
Planering inför aktiviteter 2022 
 
Sammanfattning 
Samhällsberedningen antog vid förra sammanträdet den 12 oktober 
sammanträdestider för följande år. Under denna punkten kan beredningen 
diskutera vilka ämnen man önskar att belysa inför kommande år samt göra 
en preliminär plan över vilka inbjudningar som önskas kommande år. 
 
Samhällsberedningens beslut 
Att  
 
Expedieras:  
Akten 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-11-09 
 

KfSb §  
 
Information från förvaltningen 
 
Sammanfattning 
 
 
 
 
Samhällsberedningens beslut 
Noterar informationen till protokollet. 
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