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Kommunala förebygganderådet 5 december 2019 

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

 
 

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

 
Övriga deltagare    Michaela Gebing, sekreterare 
      Tomas Backeström, Stöd och omsorg 
      Carlos Pereya, Fältassistent 
 

 
 

Utses att justera Johanna Löfgren, Länkarna 
 
 
 
 
       Paragrafer §§ 36-49 
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Sekreterare Michaela Gebing 

 
 
 

Ordförande Nina Lindström, Socialnämnden  
 
 
 

Justerande Johanna Löfgren, Länkarna 
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KFR § 36 

Mötet öppnas 

Ordförande Nina Lindström hälsar välkomna och öppnar mötet. 
 

 

KFR § 37 

Val av justerare 

Johanna Löfgren, Länkarna utses att justera protokollet. 
 

 

KFR § 38 

Fastställande av dagordning 

Dagordningen godkänns i sin helhet. 
 
 
KFR § 39 

Föregående protokoll 

Inget att tillägga angående föregående protokoll som läggs till handlingarna.  
 
 

KFR § 40 

Socialtjänstens representanter i brukarråden 2020 

Kommunala Förebygganderådet (KFR) – Tomas Backeström, avdelningschef för stöd till barn och familj 
samt missbruk och socialpsykiatri. 
Kommunala tillgänglighetsrådet (KTR) – Lena Enkvist, omsorgschef. 
Kommunala pensionärsrådet (KPR) – Helena Magnusson, avdelningschef för hemtjänst och trädgårdens 
äldrecentra. 
 
 
KFR § 41 

Alkoholpotten 

I år har det inte inkommit några ansökningar till alkoholpotten. I potten för i år finns 25 000 kr. Vad som 
kommer föras över till alkoholpotten för 2020 blir klart under början av nästa år. 
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KFR § 42 

Information från Fältarna – Carlos Pereyra 

Carlos Pereyra, Fältassistent besöker rådet för att informera om det arbete som han och kollegan Anders 
Elvhäger gjort sedan starten för snart 1,5 år sedan. Hemmalokalen finns i Blå huset på Storgatan 19. 
Målgruppen är ungdomar mellan 12-18 år. Sedan en månad tillbaka har de delat upp ansvaret för olika 
skolor så att de på så sätt kan jobba effektivare i skolorna. De har ett bra samarbete med stödteamen i de 
olika skolorna. De har möjlighet att utföra drogtester på plats om behovet finns. Totalt har de besökt 68 
klasser sedan starten och upplever nu att de flesta ungdomar känner igen dem och vet vilka de är.  
 
De fältar tillsammans ca 6-7 kvällar varje månad med fokus på riskkvällar så som ex. valborg, examen, 
halloween, PDOL. Men även andra helger om behov finns. De kan även vara ute och fälta vissa 
vardagkvällar. På vardagar rör de sig ute till ca kl. 22 och helger till ca  kl. 02-03.  
 
Just nu är Carlos och Anders de enda fältarna i Norrbotten. De har gått med i Fältarnas Riksförbund som 
möjliggör kontinuerlig kontakt med fältare från Skellefteå och söderut. Ett jättebra och viktigt nätverk med 
en rikskonferens en gång/år.  
 
Kontaktvägarna förutom mobilnummer är, Facebook, Instagram och Snaphat för att kunna möta så många 
olika målgrupper som möjligt. Ungdomarna använder mest Snapchat medan Facebook är ett forum där 
många föräldrar och anhöriga vänder sig med frågor och tipsar om platser där många ungdomar rör sig.  
 
De ser också att det förekommer mycket droger i Piteå bland unga. Inställningen till droger bland unga är  
väldigt liberal och har således blivit normaliserad i viss grad. De kan också se en tendens till att det är högre 
berusningsgrad bland unga tjejer.  
 
https://www.pitea.se/Invanare/Omsorg-stod/Stod-till-barn-och-familj/faltarna/  
 
 

KFR § 43 

Drogsnurror 

André Bengtsson Connextions har kollat upp möjligheten att ansöka om bidrag från sparbanken Nord till att 
trycka upp drogsnurror. För att kunna söka bidrag från Sparbanken ska ansökan göras av en enskild 
förening. Frågan lyftes då om att göra en sen ansökan till alkoholpotten då inga andra ansökningar från 
föreningarna har kommit in. Ordförande i rådet (Nina Lindström) tar på sig uppdraget att kolla om detta är 
möjligt.  
 
 
KFR § 44 

Framtidens Stöd och Omsorg 

Det finns förslag på tre huvudinriktningar att jobba med under nästkommande år.  
 Våld i nära relationer. Titta närmare på hur man kan jobba med våldsutövarna.  
 Jobba vidare med hemmaplanslösningar för att kunna korta ner tiden för institutionsplaceringar.  
 Förebyggande arbete i samverkan med andra aktörer som till exempel skola, polis och sjukvård. 

https://www.pitea.se/Invanare/Omsorg-stod/Stod-till-barn-och-familj/faltarna/


Signatur justerare Utdragsbestyrkande 

 

Protokoll 
 

 

 
 
André Bengtsson, Connextions ställer frågan om kommunen kan erbjuda behandling för spelmissbruk? 
Tomas Backeström svarar att i dagsläget hänvisas dessa till regionen då kommunen i dagsläget bara kan 
erbjuda råd och stöd men inte adekvat behandling i form av KBT, som då regionen kan. Men med tanke på 
att spelmissbruk skrivits in i socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen från och med 1 januari 2018 så 
pågår det ett arbete om hur man från kommunens sida ska kunna möta kraven.  
 
  
KFR § 45 

Information från föreningarna och förvaltningarna 

Socialnämnden – Anton Li Nilsson, Nina Lindström. En kostnadsöversyn ska göras, för att utreda vad saker 
borde kosta. Detta för att lättare kunna se hur pengarna ska fördelas. Det man hittills kan se är att 
äldreomsorgen gått något mer minus än vad stöd och omsorg beräknas göra. 
 
Barn- och utbildningsnämnden – Carola Bergman. Frånvarorapportering via skola 24 är i gång. Detta ger en 
snabbare och bättre översikt på frånvaro som man fortare kan följa upp. Barnvolymen ökar vilket är positivt, 
svårare blir det dock att hitta lämpliga lokaler. Stadsbidraget för en likvärdig skola är tänkt att bland annat 
användas till att utveckla fjärrundervisning i modersmålsundervisningen och anställa fler pedagoger. 
 
Stig-Roland, Piteå Kristna Råd uttrycker en oro över att barn bosatta i infjärdenområdet inte kan erbjudas 
förskoleplats på hemmaplan, vilket i sin tur kan leda till att färre väljer att bosätta sig där. Detta i sin tur gör 
att dessa områden urholkas då närhet till skola och omsorg är en viktig faktor där barnfamiljer väljer att 
bosätta sig. 
 
André Bengtsson, Connextions frågar hur man planerar att möta kraven vad gäller elever med särskilda 
behov, då en av strömbackas linjer som tidigare mött dessa krav nu läggs ner? Denna fråga väntas behandlas 
i nämnden under december månad. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden – Ann-Katrin Sämfors. Man fortsätter att följa upp det pågående kvalitetsarbetet 
gällande vuxenutbildningen. Fortsatt utvecklingsarbete gällande utlandsfödda. Carola Bergman (Barn och 
utbildningsnämnden) lyfter även konceptet ”lärande rekrytering” som varit mycket lyckat och där nu andra 
kommuner hört av sig och vill ta del av det arbetssättet.  
 
Connextions – André Bengtsson. Stödsamtalen har ökat. Man har två anhöriggrupper. En kopplat till 
missbruk och en kopplat till barn med NPF diagnoser. Man har märkt av en ny drogsituation i Piteå där 
kokainet har ökat. Oroande då kokain dessutom är en ganska dyr drog att införskaffa. Man har även sett en 
ökad destruktivitet bland unga tjejer. Föreningen har även inlett ett samarbete med BUFF (Barn och Unga 
med Frihetsberövade Föräldrar). 
 
Röda Korset – Lilian Sjöström. Jobbar i huvudsak mot en äldre målgrupp. Träffpunkten Kupan erbjuder 
arbetsträning och social träning. De har haft två stycken som gjort sin samhällstjänst där. 
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Piteå Kristna Råd – Stig-Roland Carlzon. Arbetet flyter på som vanligt med olika sociala verksamheter. 
Stig- Roland lyfter den breda kompetensen som finns inom kyrkan allt ifrån medicinskt kunniga till 
pedagoger av olika slag.  
 
Ann-Katrin Sämfors berättar även att Projektet S:t Mary avslutas och blir en permanent del av Piteå 
församling tillsammans med Framnäs folkhögskola från och med 1 januari 2020. Detta innebär att man 
kommer att kunna erbjuda en studieförberedande kurs via Framnäs.   
 
RFSL – Maria Vikslund. De fortsätter att bedriva samma verksamhet, med Café och försöker vara ute och 
synas och sprida kunskap. Man upplever att det homofobiska hatet har ökat något i Norrbotten, vilket 
medför att det blir än viktigare att synas och vara med i olika sammanhang.  
 
Länkarna – Johanna Löfgren. Närmast planerar man för Öppen Jul, som blir av även i år. Man har även 
inom föreningen jobbat för att få ihop en bra gemenskap bland medlemmarna.  
 
 
KFR § 46 

Verksamhetsplan KFR 2020 
Rådet beslutar om verksamhetsplanen för 2020 enligt nedan: 

 
 Rådet ska under året genomföra fyra sammanträden 
 Ha en målsättning att bjuda in andra aktörer för dialog och informationsutbyte. 
 Rådet ska stötta aktiviteter kring ”Sober October”  
 Rådet ska initiera/medverka i utåtriktade verksamheter under året som exempelvis antilangning. 

 
 

KFR § 47 

Förslag beredning och mötesdagar 2020 
Rådet beslutade om beredning och mötesdagar in enlighet med förslaget. Se bilaga 1 

 
 
KFR § 48 

Övriga frågor 
 
Föreningsbidrag 
André Bengtsson lyfter åter frågan avseende föreningsbidragens ansökningsperiod och de faktum att 
eventuellt beviljat bidrag utbetalas i mitten av föreningarnas budget år som då är januari – december. Detta 
försvårar planeringen av verksamheterna avsevärt. Frågan skickas med Nina Lindström och Anton Li 
Nilsson som representanter från socialnämnden. Det får även ta med sig ett önskemål om att det bör finnas 
med en motivering i varje beslut som föreningarna får, som klargör varför man beviljats en viss summa. 
Samt om det finns någon plan på att höja potten för föreningsbidrag så att den följer med i takt med att 
föreningarnas kostnader ökar (hyreshöjningar o.s.v)   
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KFR § 49 

Mötet avslutas 
Ordförande Nina Lindström avslutar mötet och önskar God Jul och Gott Nytt År. Nästa sammanträde 
planeras till 27 februari 2020.  


