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Kommunfullmäktiges 
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KALLELSE 

Tid: 
Plats: 
Datum: 

17:00 
Björnekullasalen, kommunhuset
 2021-12-14 

DAGORDNING 

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

Martina Engberg Linda Tholén 
Ordförande  Sekreterare 



KOMMUNFULLMÄKTIGES 
SAMHÄLLSBEREDNING 

 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 
 

2(10) 
 
 
 

 
Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-12-14 
 

 
 
Samhällsberedningens 
ledamöter och ersättare 
samt omröstningsbilaga N
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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 2021-12-14 
 

KfSb §  
 
Val av justerare 
 
Samhällsberedningens beslut 
Camilla Olsson (M) utses att justera dagens protokoll. 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-12-14 
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Godkännande av dagordning 
 
Samhällsberedningens beslut 
Dagordningen godkänns.  
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-12-14 
 

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 besvarade frågan skriftligen till 
sammanträdet i november och därefter beslutade samhällsberedningen att 
ställa följande frågor till social – och bildningsförvaltningen: 

• Avtalet med Maria NV, är det utformat på bästa sätt utifrån Åstorps 
behov? 

• Öppenvården Navet, hade en väl fungerade verksamhet med 
möjlighet för snabba provtagningar, varför slutade man med detta? 
Finns det tankar att återgå till detta arbetssätt? 

• Har man sett över möjligheten till att drogtesta på högstadiet i större 
skala? 

 
Beslutsunderlag 
Beslut från Samhällsberedningen 2021-11-10 § 32 
Väckt ärende av Tobias Borg (L) 
 
Samhällsberedningens beslut 
 
 
 
 
Expedieras: 
Akten 
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2021-11 -10

KfSb § 32

Redovisning av arbetet for 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
Samhällsberedningen ställer följande frågor till Socialförvaltningen och
Bildningsförvaltningen och önskar att det klargörs hur man samverkar för
att snabbt kunna agera när man misstänker missbruk eller psykisk ohälsa hos
barn. På grund av man upplever långa vägar till att reaktion vill
Samhällsberedningen ställa följande frågor gällande:

Avtalet med Maria NV, är det utformat på bästa sätt utifrån Åstorps
behov?
Öppenvården Navet, hade en väl fungerade verksamhet med
möjlighet för snabba provtagningar, varför slutade man med detta?
Finns det tankar att återgå till detta arbetssätt?
Har man sett över möjligheten till att drogtesta på högstadiet i större
skala?

•

Expedieras:
Akten

Socialförvaltningen
Bildningsförvaltningen

Justerandes signatur

-~\

Utdragsbestyrkande
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Frågor från Samhällsberedningen 
 

• Avtalet med Maria NV, är det utformat på bästa sätt utifrån 
Åstorps behov? 

Bedömningen när avtal ingick vara att avtalet stämde överens med 
Åstorps behov, avtalet kommer att utvärderas.  

 
• Öppenvården Navet, hade en väl fungerade verksamhet med 

möjlighet för snabba provtagningar, varför slutade man med 
detta? Finns det tankar att återgå till detta arbetssätt? 
 
I samband med att Navets verksamhet flyttade till 
kommunhuset upphörde möjligheten att drogtesta ungdomar. 
Sedan dess har det förts en dialog med socialförvaltningen, 
vilken har utmynnar i att Navet återupptar möjligheten att 
drogtesta ungdomar upp till 25 år med kort varsel. Navet 
kommer att debitera skolorna för kostnaden. 
Socialförvaltningen tillhandahållare dropp in testning mellan 
klockan 08-09 varje vardag samt testning utöver denna tid efter 
skolans behov.   
 

• Har man sett över möjligheten till att drogtesta på högstadiet i 
större skala? 

Bildningsförvaltningen har inte aktivt sett över detta då 
Skolinspektionen avråder för att drogtesta på mer generell basis. 
 
Jessica Björn                                                                   Annika Hoppe 
Verksamhetschef socialförvaltningen                   Förvaltningschef BIF 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-12-14 
 

KfSb §  
 
Avslutning och sammanställning 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 som hölls under hösten 2021.  
 
Samhällsberedningen behöver föra en dialog kring hur vad man önskar att 
göra med resultatet från medborgardialogerna. 
 
Beslutsunderlag 
Sammanställning av medborgardialogerna 
 
Samhällsberedningens beslut 
 
 
 
Expedieras: 
Akten 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-12-14 
 

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 
 
 
Expedieras:  
Akten 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-12-14 
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Information från förvaltningen 
 
 
Samhällsberedningens beslut 
 
 



KOMMUNFULLMÄKTIGES 
SAMHÄLLSBEREDNING 

 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 
 

10(10) 
 
 
 

 
Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-12-14 
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Övriga ärenden 
 
 
Samhällsberedningens beslut 
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