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Närvarande: 
Kommunstyrelsen, Agnetha Eriksson 
Barn-och utbildningsnämnden, Carola Bergman 
Kultur- och fritidsnämnden, Elisabeth Lindberg 
Samhällsbyggnadsnämnden, Ann-Katrin Sämfors 
Socialnämnden, Nina Lindström 
Socialnämnden, Britta Lysholm 
RFSL, Maria Wikslund 
Länkarna, Johanna Löfgren 
Piteå Kristna Råd, Stig-Roland Carlzon 
Röda korset, Lilian Sjöström 
FMN, Monica Öhman 
Stöd och omsorg, Tomas Backeström 
Sekreterare, Michaela Gebing 

 
 
 

Frånvarande: 
Lions, Tommy Sundqvist  
IOGT-NTO, Lorentz Holmgren  
 

 

 

Protokoll från Kommunala Förebygganderådet 4 april 2019 
 
 
 

 

§ 1. Mötet öppnas 
Agnetha Eriksson hälsar välkomna till årets och mandatperiodens första möte.  
 
 
 
§ 2. Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkänns med tre övriga frågor. 
 
 
 
§ 3. Val av justerare  
Monica Öhman, FMN, utses att justera protokollet.  
 
 
 
§ 4. Val av ordförande för perioden 2019-2022 
Rådet valde Nina Lindström (Socialnämnden) till ordförande för mandatperioden 2019-2022.  
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§ 5. Val av vice ordförande för perioden 2019-2022 
Rådet valde Tommy Sundqvist (Lions) till vice ordförande för mandatperioden 2019-2022.  
 
 
 
§ 6. Föregående mötesprotokoll 
Drogsnurrorna kommer inte hinna tryckas upp detta år. Det protokollsutdrag som KFR 
skickade in till kommunstyrelsen i september 2018 för att söka pengar till tryck av nya 
drogsnurror har inte handlagts.  
 
Handlingsplanen avseende drogförebyggande arbete bland unga är antagen i båda nämnderna 
(Barn och utbildningsnämnden och socialnämnden). 
 
Det blev inget härbärge denna vinter.  
 
 
 
§ 7. Verksamhetsplan KFR 2019 

Rådet diskuterade och kom fram till att verksamhetsplanen för 2019 ska gå i samma linje som 
föregående år. Önskemålet är även att fortsätta bjuda in utomstående aktörer som på något sätt 
kan tillföra ny kunskap och information i det fortsatta förebyggande samarbetet. 
 
VEP 2019 kommunala förebygganderådet: 

 Rådet ska under året genomföra fyra sammanträden 
 Ha en målsättning att bjuda in folkhälsorådet till ett möte. 
 Rådet ska stötta aktiviteter kring ”Sober October”  
 Rådet ska initiera/medverka i utåtriktade verksamheter under året som exempelvis 

antilangning. 
 

 
 
§ 8. Framtidens stöd och omsorg 
Den 29 mars hade man tillsammans med kommunchef en första träff runt frågor gällande 
framtidens stöd och omsorg. Då Framtidens stöd och omsorg innefattar så många olika frågor 
och många olika målgrupper, enades man om att i ett första steg fokusera på frågor kring barn 
och unga samt personer i missbruk. 
 
De förebyggande insatser som är i gång som berör barn och unga är bland annat 
Fältassistenterna. Förhoppningen är att projektet som startade under hösten 2018, kan 
permanentas och att man kan utöka med en person.  
 
Man har även startat upp en samtalsgrupp för vårdnadshavare, där man nödvändigtvis inte 
behöver ha en koppling till socialtjänsten för att kunna vara med.  
 
Antalet hushåll som har behov av försörjningsstöd har ökat. Med anledning av det pågår tankar 
kring vilka samarbeten och arbetssätt som krävs för att finna alternativa vägar till att snabbare 
få ut människor i egen försörjning eller annan ersättning.  
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§ 9. Information från föreningarna och förvaltningarna 
RFSL – Maria Wikslund. Cafékvällarna pågår varje lördag. De har utökat 
ungdomsverksamheten och har nu även samarbete med Strömbackaskolan. Pridetåget i år 
kommer att ske i samband med PDOL under torsdagen. Under årets PDOL kommer RFSL att 
ansvara över vattenbaren. Man fortsätter att stötta och hjälpa New Comers.  
 
 
PKR (Piteå Kristna Råd) – Stig-Roland Carlzon. Ett stort arbete och engagemang finns till att 
integrera nya svenskar. Ett viktigt arbete i detta är att man ordnar med praktikplatser på bland 
annat Second Chance, men även att det finns flera kontaktfamiljer som bidrar till en ökad 
gemenskap för de nyanlända.  
 
Under vintern har man på EFS i stan infört gemenskapsmåltider en gång i veckan. Dessa dagar 
har det även funnits möjlighet att tvätta och duscha. Detta har fungerat som ett litet alternativ 
till gemenskap för de som inte hade möjlighet att vistas på ett Härbärge, då detta uteblev under 
vinterhalvåret.   
 
 
FMN (Föräldrar Mot Narkotika) – Monica Öhman. Stödsamtalen fortsätter varje torsdag. 
Föreläsningar sker löpnade. Man har haft föreläsningar i kommunens alla skolor utom Hortlax 
som står sist på tur. Den 29 april hålls en föreläsning på Café på bit. Man samarbetar även 
mycket med särskilda insatsstyrkan hos polisen vilket fungerar jättebra. Man har konstaterat att 
kokainanvändandet har ökat bland de som är i arbete och att drogliberaliseringen är stor även 
bland vissa föräldragrupper.  
 
 
Länkarna – Johanna Löfgren. Planerna kring folknykterhetens vecka (som är i slutet av maj) är 
i full gång. Man har börjat ha söndagsöppet i lokalen, vilket betyder att man nu håller öppet 6 
dagar i veckan. På onsdagar har man gemensam middag. Ungdomsgruppen sköter bland annat 
planeringen kring discoverksamheten som är mycket uppskattad. Varannan måndag samarbetar 
man med Café på bit i deras lokaler och håller olika aktiviteter.  
 
 
Röda Korset – Lilian Sjöström. Träffpunkten på Kupan har en central roll i verksamheten. Dit 
kommer många besökare som är bosatta på havsbadet. Man har även 5 st i dagsläget som 
arbetstränar på Kupan. I övrigt håller man aktiviteter på havsbadet bland annat språkcafé och 
målningsgrupper. Oroväckande har varit den missbrukssituation som förekommit på havsbadet. 
Många mår dåligt.  
 
 
Barn och utbildningsnämnden – Carola Bergman. Även inom barn och utbildning har man 
svårt att rekrytera behöriga lärare och förskolepersonal. Därav arbetas det nu med en strategisk 
kompetensförsörjningsplan för år 2020-2022.  
 
Skolan står inför sparkrav till följd av svikande elevunderlag i vissa åldersgrupper. Stig-Roland 
Carlzon, PKR, frågar om det är gjort någon risk och konsekvensanalys på hur besparingarna 
slår mot de barn som har särskilda behov? Hur påverkas dessa individer av bl.a.  
lärarnerdragningar och större klasser? Carola Bergman säger att man från BUN:s sida har gjort 
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konsekvensanalyser och att det i första hand handlar om att omfördela resurser inom BUN så 
att medlen används där de som bäst behövs utifrån de förutsättningar som finns.   
 
Många av skolans lokaler är i behov av stora renoveringar. På vissa håll tvingas man sätta in 
moduler som ersätter befintliga lokaler. Även detta är kostsamt.  
 
 
Socialnämnden – Britta Lysholm, Tomas Backeström 
Socialnämnden har en hel del nya ledamöter inför kommande mandatperiod. Även 
socialchefen är ny på arbetet. Man står inför en organisationsförändring där brukarperspektivet 
är i fokus. För att nå en positiv förändring och utveckling i de svåra frågor som socialtjänsten 
möter så krävs ett bra samarbete mellan alla olika nämnder. Oavsett nämnd så är alla en lika 
viktig pusselbit för att kommunen i helhet ska må bra. Även de ideella föreningarna i 
kommunen spelar en otrolig viktig roll i detta samarbete.  
 
Man är i planeringsstadiet på ett utökat samarbete mellan arbetsmarknadsenheten och 
försörjningsstöd. I många andra kommuner är dessa två enheter samlokaliserade i någon form. 
Även socialtjänsten möter stora utmaningar i rekrytering av kompetent personal. 
 
 
Kultur och Fritidsnämnden – Elisabeth Lindberg. Nämnden har tagit del av resultatet av 
enkäten personligt för år 2018. En undersökning som utförs bland elever i åk 7, 9 samt 2:a året 
på gymnasiet. Man hoppas på ett nära samarbete med barn och utbildningsnämnden samt 
socialnämnden kring hur man bäst arbetar med tidiga insatser bland barn och unga.  
 
 
Samhällsbyggnadsnämnden – Ann-Katrin Sämfors. Samarbete mellan arbetsmarknadsenheten 
och försörjningsstöd är under utredning. Ett orosmoln som finns, är att det är många ungdomar 
och nyanlända som i dagsläget inte når upp till de kompetenskrav som arbetsmarknaden ställer.  
Vad kan kommunen göra för att hjälpa dessa grupper att komma ut på arbetsmarknaden? Vad 
är det som gör att kompetensen saknas? Är kraven på kompetens rimliga utifrån hur 
verkligheten ser ut eller måste företagen och kommunen som arbetsgivare själva se till att 
kompetens höja blivande personal?  
 
 
Kommunstyrelsen – Agnetha Eriksson. Kommunstyrelsen är den nämnd som är ansvarig över 
kommunala förebygganderådet. Kommunstyrelsens representant i rådet har därför till uppgift 
att främst ta med frågor och informera om aktuellt läge tillbaka till kommunstyrelsen. 
 
 

 

§ 10. Övriga frågor 
Drogsnurror 
Kommunstyrelsen behöver ha in en ny ansökan, där den totala summan av vad man ansöker 
om framgår. Denna ska vara inne innan 2019 års utgång för att hinna beslutas innan nya 
drogsnurror trycks upp i början av år 2020. Förra gången ansökan om medel till drogsnurran 
lämnades in gjordes detta utifrån en ansökan från alkoholpotten. Summan som beviljades då 
var ca 30 000 kr.  
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Antilangning 
Johanna Löfgren Länkarna frågar om det ska ske någon gemensam insats kring antilangning 
inför valborg i år. Tidigare år har detta ansvar legat på föreningarna och Folkhälsorådet. 
Däremot kanske Folkhälsostrategen Helena Lindehag tillhandahålla material att dela ut under 
den dag man ska stå. Ordförande Nina Lindström tar på sig att kontakta Helena Lindehag för 
att ordna med material. 
 
 
Föreningsbidrag 
Agnetha Eriksson, Kommunstyrelsen på minner om att ansökningarna för föreningsbidragen 
ska vara inne senast den 30 april. Nytt från i fjol är även att man ska ange könsfördelning vid 
inlämning av ansökan. 
 
 
 
§ 11. Mötet avslutas 
Ordförande Nina Lindström avslutar mötet. Nästa sammanträde hålls den 23 maj 2019. 

  
  

 
 
 
 
Ordförande   Justerare 
Nina Lindström   Monica Öhman 
 
 
 
 
 
Sekreterare: 
Michaela Gebing 


