
Signatur justerare Utdragsbestyrkande 

 

Protokoll 
 

 

 
 
 
 

Kommunala förebygganderådet 

 
Plats och tid Sammanträdesrum Backa, kl. 13:00-17:00 

 
 

Beslutande Nina Lindström, ordförande  
 Carola Bergman, Barn och utbildningsnämnden 
 Ann-Katrin Sämfors, Samhällsbyggnadsnämnden 
 Anton Nilsson, Socialnämnden 
 Johanna Löfgren, Länkarna 
 Maria Wikslund, RFSL 
 André Bengtsson, Connextions, (ersättare) 
 Stefan Högberg, LP-kontakten, (ersättare)  
 Stig-Roland Carlzon, Piteå Kristna Råd (ersättare) 
 
 

 
Övriga deltagare    Michaela Gebing, sekreterare 
      Anette Christoffersson, Processledare, Kommunledningsförvaltningen 
      Anna Stamblewski, Samhällsutvecklare, Samhällsbyggnadsförvaltningen 
 

 
 

Utses att justera Maria Wikslund, RFSL 
 
 
 
 
       Paragrafer §§ 12-23 
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Sekreterare Michaela Gebing 

 
 
 

Ordförande Nina Lindström, Socialnämnden  
 
 
 

Justerande Maria Wikslund, RFSL  
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KFR § 12 

Mötet öppnas 

Ordförande Nina Lindström hälsar välkomna och öppnar mötet. 
 

 

KFR § 13 

Fastställande av dagordning 

Dagordningen godkänns med två övriga punkter. 
 

 

KFR § 14 

Val av justerare 

Maria Wikslund, RFSL utses att justera protokollet. 
 

 

KFR § 15 

Föregående protokoll 

Föregående protokoll gås igenom och läggs till handlingarna.  
 

 

KFR § 16 

Alkoholpotten 

I år finns det 25 000 kr att ansöka ur från alkoholpotten. Nästa beredning att behandla inkomna 
ansökningar blir den 5 september 2019. Kommunstyrelsens arbetsutskott kommer då att bereda dessa 
under november månad 2019. Rådet är överens om att dessa medel i första hand ska gå till föreningarnas 
ansökningar och inte till att trycka upp nya drogsnurror. Andre Bengtsson, Connextions, tar på sig att 
kolla upp andra alternativ till att finansiera drogsnurrorna.  
 

 

KFR § 17 

Enkäten Personligt – Anette Christoffersson 

Personligt enkäten har utförts för 16:e året i rad. Den utförs bland elever i årskurserna 7 och 9 i 
grundskolan samt 2:a året gymnasiet. Överlag mår unga i Piteå bra men trots detta så visar resultatet på att 
stressen över skolarbetet ökar, främst bland tjejer. Se rapporten i sin helhet på 
https://www.pitea.se/Invanare/Kommun-politik/Paverka-din-kommun/Metoder-for-att-paverka/Unga-och-
studenter/Personligt/. Samt Bilaga 1 
 

 

https://www.pitea.se/Invanare/Kommun-politik/Paverka-din-kommun/Metoder-for-att-paverka/Unga-och-studenter/Personligt/
https://www.pitea.se/Invanare/Kommun-politik/Paverka-din-kommun/Metoder-for-att-paverka/Unga-och-studenter/Personligt/
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KFR § 18 

Översyn av reglemente  
I dagsläget är sex ordinarie platser i rådet avsedda för intresseföreningarna som är totalt elva stycken till 
antalet. Detta innebär att fem föreningar har rollen som ersättande föreningar vid ordinarie förenings 
bortavaro.  

 
För att möjliggöra att fler intresseföreningar får chansen att närvara vid rådets sammanträden föreslås att 
de ledamöter som lottats att bli ersättande förening, går in som ordinarie förening efter två år och de som 
suttit som ordinarie blir ersättande förening resterande tid i mandatperioden. Den förening som av rådet 
väljs att vara vice ordförande sitter som ordinarie förening hela mandatperioden.  

 
Rådet föreslår även att möjliggöra att Piteå Kristna Råd (PKR) får en plats som adjungerande förening i 
rådet under hela mandatperioden. Detta på grund av att PKR företräder många små föreningar.  

 
Rådet beslutar att tillskriva kommunstyrelsen i syfte att föreslå förändringar i reglementet enligt texten 
nedan. 
 
Ledamöter från intresseföreningar skiftar plats mellan ordinarie förening och ersättande förening efter 

halva mandatperioden. Den förening som av rådet väljs att vara vice ordförande sitter som ordinarie 

förening hela mandatperioden. Piteå Kristna Råd tilldelas en adjungerande plats i rådet och sitter hela 

mandatperioden. 

 

 

KFR § 19 

Framtidens Stöd och Omsorg 

Se info under § 21 information från Socialnämnden. 
 

KFR § 20 

Information om förebygganderådet till Kommunstyrelsen 

Vid en gemensam träff mellan sekreterarna från kommunstyrelsen och sekreterarna från brukarråden samt 
folkhälsorådet uttrycktes ett önskemål om att en representant från varje råd ska komma och informera om 
respektive råd vid något av kommunstyrelsens sammanträden. Detta för att råden organisatoriskt är knutna 
till kommunstyrelsen. 
 
Då dagens sammanträde saknade representant från kommunstyrelsen bordläggs frågan till nästa 
sammanträde. 
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KFR § 21 

Information från föreningarna och förvaltningarna 

Samhällsbyggnadsnämnden – Ann-Katrin Sämfors.  
Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat om att deras sammanträden ska vara öppna för allmänheten. 
Nästa sammanträde kommer att hållas på Studicum i f.d. kårhuset. Vuxenutbildningen i Piteå har tidigare 
fått kritik avseende det systematiska kvalitetsarbetet. Samhällsbyggnadsnämnden gav därför förvaltningen 
i uppdrag att ta fram en hållbar struktur gällande detta. I slutet på 2018 genomförde skolinspektionen en 
ny tillsyn där man fick godkänt på det nya arbetssättet. Samhällsbyggnadsnämndens protokoll finns även 
att läsa på Pitea.se https://www.pitea.se/Invanare/Kommun-
politik/politik/Namnder/Samhallsbyggnadsnamnden/  
 
 
Barn och utbildningsnämnden – Carola Bergman.  
Kontaktpolitiker från BUN har besökt skolor med focus på dialog med lärare och rektorer. Förhoppningen 
är att man även ska kunna genomföra besök där man kan få mer tid att prata även med eleverna. Nämnden 
har tagit del av resultatet av enkäten Personligt 2018. En ny elevhälsoplan kommer att läggas fram på 
nästa sammanträde i maj. Se barn och utbildningsnämndens protokoll på Pitea.se 
https://www.pitea.se/Invanare/Kommun-politik/politik/Namnder/Barn--och-
utbildningsnamnden/Protokoll/  
 
 
Socialnämnden – Anton Nilsson, Nina Lindström.  
Fältassistenterna blir kvar och förhoppningen är att så småningom kunna utöka med en kvinnlig fältare på 
sikt. Det är svårt att rekrytera nya familjehem och behovet är stort. Missbruket ökar bland unga. Antalet 
orosanmälningar på barn och familj ökar. Omorganisationen mot en socialtjänst har klivit in i nästa steg 
med att rekrytera enhetschefer till den nya organisationen. Beslut är även taget att inleda ett projekt om att 
samlokalisera arbetsmarknadsenheten med stöd till försörjning, där påbörjas nu rekrytering av 
projektledare.  
 
Socialnämnden har planerat ett besök till Skellefteå kommun tillsammans med barn och 
utbildningsnämnden och kultur och fritidsnämnden för att se på hur de arbetar med samverkan mellan 
nämnderna.   
 
André Bengtson, Connextions, ställer frågan om huruvida det förs diskussioner på hur man ska lösa 
bostadsfrågan för de som står utan bostad i Piteå? Nina Lindström svarar att det pågår diskussioner kring 
det och man tittar på alternativa byggnader att bedriva verksamhet i. Men man jobbar för en långsiktig 
lösning och inget är i dagsläget klart.   
 
 
Connextions, André Bengtsson.  
Öppen lokal måndag, onsdag och fredag. Tisdagar föräldragrupp för de med barn som har någon form av 
diagnos. Träffar för ungdomsverksamheten, ålder 11-17 år, måndag och torsdagskvällar.  
 
 

https://www.pitea.se/Invanare/Kommun-politik/politik/Namnder/Samhallsbyggnadsnamnden/
https://www.pitea.se/Invanare/Kommun-politik/politik/Namnder/Samhallsbyggnadsnamnden/
https://www.pitea.se/Invanare/Kommun-politik/politik/Namnder/Barn--och-utbildningsnamnden/Protokoll/
https://www.pitea.se/Invanare/Kommun-politik/politik/Namnder/Barn--och-utbildningsnamnden/Protokoll/
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Just nu har de en anställd på extratjänst, men det är oklart hur fortsättningen blir nu då 
Arbetsförmedlingens organisation förändras.  
 
Även i år kommer man att ansvara över området utanför Kaleido i samband med PDOL. Föreningen 
samarbetar även med Frivården för de som dömts till någon form av samhällstjänst, ungdomsanstalten i 
Luleå samt ett antal skolor i Piteå kommun där man åker runt och föreläser.  
 
Till hösten hoppas man kunna genomföra en familjehelg i samarbete med Sunderby folkhögskola. Denna 
är tänkt ska rikta sig till familjer med barn som har diagnosen NPF. 
 
I år deltar föreningen i folknykterhetens vecka tillsammans med övriga föreningar som jobbar 
drogförebyggande.  
 
Se i övrigt hemsida: https://www.connextionsnorrbotten.se/vår-verksamhet-16609505 samt Facebooksida: 
https://sv-se.facebook.com/connextionsnorrbotten/  
 
 
LP konakten – Stefan Högberg.  
LP kontakten håller öppet måndag, onsdag och fredag på förmiddagen för alla besökare. Tisdagar träffas 
en kvinnogrupp och då vistas inga män i lokalen. Under PDOL helgen är avsikten att hålla öppet torsdag- 
lördag mellan 09:00-02:00. Föreningen väntar två nya anställda till hösten. 21-25 augusti planeras en 
konferens i ämnet psykiskt ohälsa i Norrmalmia Foajén. LP kontakten finns stöttande oavsett om det 
gäller missbruk eller psykiskt ohälsa. Stefan välkomnar alla att göra studiebesök i lokalen. På LP-
kontaktens hemsida finns information om öppettider. http://www.lp-verksamheten.se/lp-naera-dig/piteaa/  
 
 
Piteå Kristna Råd PKR – Stig-Roland Carlzon  
Piteå kristna råd representerar all olika kyrkoförsamlingar i Piteå. Inom kyrkan jobbar man fortsatt med att 
möta människor i alla olika skeenden.  
 
 
Länkarna – Johanna Löfgren 
Länkarnas träffpunkt har öppet sex dagar i veckan. De har inte längre någon anställd vilket försvårar 
arbetet en del. I samarbete med Café på bit anordnar man spelkvällar. Under PDOL planerar man att 
anordna en poängjakt i former av olika uppdrag i stan. Föreningen planerar för att utöka 
ungdomsverksamheten ytterligare till hösten. 
 
 
RFSL – Maria Wikslund 
Fortsatt kärlekscafé på lördagar. Under PDOL kommer man inleda med Prideparaden. Man kommer även 
att ansvara över vattenbaren i år, samt hålla lokalen öppen under hela PDOL helgen. Kärlekslandet firar 
20 år i år. En person ur föreningen kommer att gå en utbildning i suicidprevention.  
  

https://www.connextionsnorrbotten.se/vår-verksamhet-16609505
https://sv-se.facebook.com/connextionsnorrbotten/
http://www.lp-verksamheten.se/lp-naera-dig/piteaa/
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KFR § 22 

Övriga frågor 

Information om socioekonomiskt utsatta lägen?? – Anna Stemblewski 
Piteå kommun har fått ett stadsbidrag på 300 000 kr av myndigheten Delegation mot segregation 
(Delmos). Uppdraget i tre steg har varit att kartlägga uppväxt och livsvillkor utifrån segregation, 
identifiera utvecklingsområden och insatser samt upprätte en plan för genomförande av insatser.  
 
Syftet och målet har varit att få en helhetsbild över om huruvida olika befolkningsgrupper i Piteå är 
segregerade och i så fall vilka geografiska områden det rör dig om. Slutrapport gjordes till Delmos innan 
januari 2019:s utgång. 
 
Den övergripande slutsatsen man kan se är att Piteå är en välmående kommun med hög förvärvsgrad och 
relativt låg arbetslöshet. Hög gymnasiekompetens, hyfsat bra inkomster och låg andel nyanlända. 
Utmaningarna är att Piteå kommun har en hög andel äldre och låg andel unga mellan 0-19 år. Låg 
utbildningsnivå vad gäller eftergymnasial utbildning, samt höga ohälsotal. Rapporten i sin helhet är ännu 
inte offentlig. 
 
Antilangings kampanj  
Johanna Löfgren, Länkarna, undrar om det kommer ske en samordnad insats via förebygganderådet 
gällande antilangnings kampanj i samband med examen och studenten. Rådets ledamöter kommer överens 
om att föreningarna samordnar detta själva. Kontaktuppgifter till folkhälsostrateg Helena Lindehag 
skickas ut till ledamöterna för föreningarna, då hon eventuellt kan bistå med material.    
 

 

  

KFR § 23 

Mötet avslutas 
Ordförande Nina Lindström avslutar mötet och önskar trevlig sommar. Nästa sammanträde är den 19 
september 2019. 

 


