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Kommunala förebygganderådet 19 september 2019 

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

 
 

Beslutande Nina Lindström, ordförande  
 Ann-Katrin Sämfors, Samhällsbyggnadsnämnden 
 Agnetha Eriksson, Kommunstyrelsen 
 Anton Nilsson, Socialnämnden 
 Elisabeth Lindberg, Kultur och fritidsnämnden 
 Lilian Sjöström, Röda Korset 
 Monica Öman, FMN 
 Lorentz Holmgren, IOGT-NTO 
 Maria Wikslund, RFSL 
 André Bengtsson, Connextions, (ersättare) 
 Stig-Roland Carlzon, Piteå Kristna Råd 

(adjungerad) 
 
 

 
Övriga deltagare    Michaela Gebing, sekreterare 
      Tomas Backeström, Stöd och omsorg 
      Vera Renberg, Processledare Kommunledningsförvaltningen 
 

 
 

Utses att justera Stig-Roland Carlzon, Piteå Kristna Råd 
 
 
 
 
       Paragrafer §§ 24-35 
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Sekreterare Michaela Gebing 

 
 
 

Ordförande Nina Lindström, Socialnämnden  
 
 
 

Justerande Stig-Roland Carlzon, Piteå Krista Råd  
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KFR § 24 

Mötet öppnas 

Ordförande Nina Lindström hälsar välkomna och öppnar mötet. 
 

 

KFR § 25 

Fastställande av dagordning 

Dagordningen godkänns i sin helhet. 
 

 

KFR § 26 

Val av justerare 

Stig-Roland Carlzon, Piteå Kristna Råd utses att justera protokollet. 
 

 

KFR § 27 

Föregående protokoll 

Inget att tillägga angående föregående protokoll som läggs till handlingarna.  
 

 

KFR § 28 

Alkoholpotten 

I år finns det 25 000 kr att ansöka ur från alkoholpotten. Det har fortfarande inte kommit in några 
ansökningar till alkoholpotten. Ordförande Nina Lindström påminner föreningarna om att nyttja möjligheten 
att ansöka om extra medel ur potten. Nästa tillfälle att ta upp inkomna ansökningar till alkoholpotten blir på 
nästa sammanträde den 5 december. Det är därefter KSAPU som fattar beslut i frågan. 
 

 

KFR § 29 

Workshop Piteå MR 2021 – Vera Renberg 

Piteå kommun vill utropa sig till att vara en MR (Mänskliga Rättigheter) kommun till jubileumsåret 2021. 
SKL (Sveriges kommuner och Landsting) har tagit fram en plattform för hur man som kommun ska jobba 
med mänskliga rättigheter. Läs mer på SKL:s hemsida 
https://skl.se/demokratiledningstyrning/manskligarattigheterjamstalldhet/mristyrningochledning/mrkommun
regionplattform.11589.html samt plattformen i PDF 
https://webbutik.skl.se/shop?funk=visa_artikel&artnr=5506  
 
 

https://skl.se/demokratiledningstyrning/manskligarattigheterjamstalldhet/mristyrningochledning/mrkommunregionplattform.11589.html
https://skl.se/demokratiledningstyrning/manskligarattigheterjamstalldhet/mristyrningochledning/mrkommunregionplattform.11589.html
https://webbutik.skl.se/shop?funk=visa_artikel&artnr=5506
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En del i detta arbete är nu att bland annat genomföra dessa Workshops i brukarråden. På kommunens 
hemsida https://www.pitea.se/Invanare/Kommun-politik/hallbar-samhallsutveckling/ett-pitea-for-alla/pitea-
mr-kommun-2021/ kan man läsa mer om hur kommen arbetar med mångfald och mänskliga rättigheter. Se 
även Bilaga 1 för underlag till genomförd workshop med förebygganderådets ledamöter.  
 

 

KFR § 30 

Information om förebygganderådet till kommunstyrelsen 
Rådet beslutade att utse ordförande Nina Lindström samt vice ordförande Tommy Sundqvist att besöka 
något av kommunstyrelsens sammanträden för att informera mer om vad Kommunala Förebygganderådet är 
och jobbar för.  
 
Nina Lindström får uppdraget att kontakta kommunsekreterare samt vise ordförande Tommy Sundkvist, 
Lions för att samordna när detta ska ske.  
 

 

KFR § 31 

Reglemente brukarråd 

Ledamöterna har fått utsänt förslag på förändringar i Brukarrådens reglemente för påseende. De synpunkter 
som kom fram av rådets ledamöter är: 
 

 Med anledning av att Piteå kommun ska utropa sig till MR kommun 2021 bör man göra ett tillägg i 
den allmänna texten att brukarråden ska främja mänskliga rättigheter. 

 Att förtydliga i texten under avsnittet som avser specifikt KFR, att man i just det rådet varvar vart 
annat år mellan ordinarie och ersättande förening för att möjliggöra att fler föreningar kan närvara 
som ordinarie ledamöter under en mandatperiod.  

 Det saknas helt ställningstagande till att KFR har en adjungerande förening i rådet (Piteå Kristna 
Råd, PKR) och att dess representant arvoderas utöver de sex ordinarie ledamöter som representerar 
intresseorganisationerna. (Det enda som är berört i reglementet är insynsplats som då inte arvoderas 
såvida de inte tjänstgör). Orsaken till att KFR önskar en adjungerande plats i rådet är att PKR är en 
samlingsorganisation för Piteås alla olika kyrkor och utgör således en stor del i arbetet mot 
utanförskap och drogförebyggande arbete i samarbete med andra föreningar.  

 Under §2 tydliggöra meningen ” Ordföranden utses från kommunstyrelsens ledamöter” 
Formuleringen kan tolkas som att det bara är kommunstyrelsens representanter som kan utses till 
ordförande i råden. 

 
 

 

 

 

 

https://www.pitea.se/Invanare/Kommun-politik/hallbar-samhallsutveckling/ett-pitea-for-alla/pitea-mr-kommun-2021/
https://www.pitea.se/Invanare/Kommun-politik/hallbar-samhallsutveckling/ett-pitea-for-alla/pitea-mr-kommun-2021/
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KFR § 32 

Framtidens Stöd och Omsorg 

Socialtjänsten står inför en omfattande organisationsförändring där fokus ligger på en socialtjänst. Detta 
innebär att stöd och omsorg i dess nuvarande form kommer att förändras. Detta till trots så fortgår arbetet 
med framtidens stöd och omsorg med stöd till barn och familjer, alkohol och narkotikagruppen samt vård 
och omsorgsboenden som prioriterade områden. Hur arbetet kommer att se ut efter årsskiftet är ännu oklart.  
 
Förstudien angående samverkansprojektet mellan stöd till försörjning och arbetsmarknadsenheten är klar. 
Beslut är fattat om att ett två årigt projekt ska inledas. En projektledare är tillsatt från och med 1 december 
2019. Kommunchefen Ylva Sundkvist är projektägare. De båda verksamheterna som ska ingå i projektet 
kommer fortsatt att tillhöra de nämnder de gör i dag. Det är ännu inte klart vilken lokal som projektet ska 
samlokaliseras i.  
 
Effekten av Arbetsförmedlingens nedläggning är ännu inte direkt kännbar. Dock kommer det på sikt 
innebära ett förändrat arbetssätt även för socialtjänsten. Andreé Bengtsson, Connextions upplever att det 
under en längre tid har varit svårt att få till fysiska möten med handläggare på arbetsförmedlingen för de 
som behöver det. Vilket i sin tur kan leda till att en del faller mellan stolarna. Förhoppningen är dock att få 
till ett bra samarbete med arbetsförmedlingens kontor i Luleå.  
 
 
KFR § 33 

Information från föreningarna och förvaltningarna 

RFSL, Maria Wikslund. Kärlekscafét är i gång igen efter sommaren. Prideturnén fortsätter bland annat i 
Arvidsjaur under mångfaldsveckan mellan den 19-24 oktober. Man jobbar även vidare på att försöka få in 
fler skolungdomar i lokalen genom att samarbeta med Strömbackaskolan.  
 
FMN (Föräldraföreningen Mot Narkotika), Monica Öhman. I slutet av sommaren anordnade man en 
weekend på havsbadet för anhöriga. Där det fick möjlighet till egen återhämtning. Ca 40 st närvarade. 
Stödsamtalen har ökat. Stor oro gällande den senaste tidens larm om ”buffning”. Medlemmarna efterfrågar 
tidigare insatser via kommunen. Tomas Backeström säger att det är jätteviktigt med ett nära samarbete med 
polis, skola och vårdnadshavare för att få vetskap om vart man behöver sätta in tidiga insatser.  
 
Man fortsätter med informationsmöten tillsammans med polisen och fältarna runt om i skolorna. 
Torsdagsträffarna är fortsatt välbesökta. Man kommer även att delta i psykiatriveckan som pågår mellan den 
7-15 oktober.  
 
PKR (Piteå Kristna Råd), Stig-Roland Carlzon. Lyfter tältmöteshelgen ”det finns hopp” med Sebastian 
Stakset som hölls den 21-25 augusti. Detta blev väldigt omdebatterat i olika medier. Det man ändå kunde se 
var att det var välbesökt av både troende och icketroende, både de som tidigare varit i missbruk, men även 
de som i dag är aktiva.   
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IOGT-NTO, Lorentz Holmgren. Stort intresse på årets kojbyggarläger med ca 100 deltagare. Fortsatt 
språkcafé på fredagar. Stor efterfrågan finns även på den träff man tidigare haft på torsdagar ”lär dig 
svenska” och man hoppas kunna fortsätta med den även framöver. Man kommer att delta i Sober October 
även i år. Uppdateringar av program finns på https://www.facebook.com/PTSoberOctober/  
 
Röda Korset, Lilian Sjöström. Social träffpunkt i Kupan. Något lugnare på aktivitetsfronten då 
verksamheten på Piteå havsbad inte längre är kvar. Man har kommit igång med hembesöksgrupper. Behovet 
av volontärer är stort. För en tid sedan anordnade man en utflykt till Storforsen för de med psykiskt ohälsa. 
Mellan 40-50 deltagare och det blev väldigt uppskattat.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden, Ann-Katrin Sämfors. Samverkansprojekt mellan Arbetsmarknadsenheten och 
Stöd till försörjning är i startgroparna. Biblioteket utreder möjligheterna till att utveckla deras lokaler i syfte 
att skapa meningsfulla mötesplatser. 
 
Kommunstyrelsen. Agnetha Eriksson. Utbildningsförvaltningen och Socialförvaltningen fick i uppdrag av 
kommunfullmäktige att utarbeta en handlingsplan för förebyggande arbete kopplat till missbruk bland unga. 
Under 2018 utsågs en arbetsgrupp för att handlägga uppdraget. Ett förslag på en gemensam handlingsplan 
skulle inlämnas till respektive förvaltningschef senast 1 januari 2019. Den 27 mars 2019 antogs 
handlingsplanen i Socialnämnden och i Barn och utbildningsnämnden den 27 januari 2019. Den föreslagna 
handlingsplanen sträcker sig över två år. Se handlingsplan i Bilaga 2 

 

Kultur och fritidsnämnden, Elisabeth Lindberg. Det återkommande balkongprojektet var även i år välbesökt! 
Projektet innebär att sommarjobbande ungdomar ordnar aktiviteter för andra ungdomar runt om i Piteå. Man 
har tidigare provat på att ha öppna fik på idrottshallarna i kommunen, men detta har inte fallit så väl ut som 
man hoppats. Nu hoppas man i stället kunna testa att bedriva utökad verksamhet i de fik som finns på 
skolorna.  
 
I samband med Piteås 400 års jubileum har man tillsatt en pott pengar ”jubileumspotten”. Där är avsatt en 
miljon kronor som föreningar, byar och andra arrangörer kan söka medel ur för att delfinansiera specifika 
evenemang med historisk inriktning i samband med att Piteå fyller 400 år 2021. Per Lendin är projektledare.  
 
Socialnämnden, Nina Lindström och Anton Nilsson.  
Nämnden ska den 4 oktober, tillsammans med barn och utbildningsnämnden och kultur och fritidsnämnden, 
åka till Skellefteå för att se hur deras samarbete mellan nämnderna fungerar. I övrigt ligger stort fokus på 
socialtjänstens omorganisation. Fortsatt stort underskott.  
 
 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/PTSoberOctober/
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KFR § 34 

Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 
  

 

KFR § 35 

Mötet avslutas 
Ordförande Nina Lindström avslutar mötet. Nästa sammanträde är den 5 december 2019. 
 


