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Kommunala förebygganderådet 2 december 2021 

 

Plats och tid Digitalt via Teams kl. 13:00-17:00 

 
 

Beslutande Nina Lidström (Ordförande)  

 Britta Lysholm, Socialnämden 

 Ann-Katrin Sämfors, Samhällsbyggnadsnämnden 

 Agnetha Eriksson, Kommunstyrelsen 

 Elisabeth Lindberg, Kultur och fritidsnämnden  

 Carola Bergman, Barn och utbildningsnämnden  

 Tommy Sundqvist, Lions (Vice ordförande)   

 Ulla-Britt Boström, Röda Korset 

 Stefan Högberg, LP kontakten 

 Stig-Roland Carlzon, Piteå Kristna Råd 

 Maria Wikslund, RFSL (ersättare) 

  

 
 

Övriga deltagare    Tomas Backeström, Socialtjänsten 

      Michaela Gebing, Sekreterare 

       

 
 

Utses att justera Stig-Roland Carlzon, Piteå Kristna Råd 
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Justerande Stig-Roland Carlzon, Piteå Kristna Råd.  
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KFR § 32 

Mötet öppnas 

Ordförande Nina Lindström hälsar alla välkomna och öppnar mötet. 

 

 

KFR § 33 

Fastställande av dagordning 

Dagordningen godkänns. 

 

 

KFR § 34 

Val av justerare 

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

 

 

KFR § 35 

Föregående protokoll 

Inga synpunkter på föregående protokoll, som läggs till handlingarna. 

 

 

KFR § 36 

Information från fältare – Anders Elvhäger 

Fältarna, Carlos Pereya och Anders Elvhäger, har fått förstärkning av Frida Liljedahl. Sedan en tid tillbaka 

upplever de att det är något lugnare bland ungdomarna. I somras var det en del incidenter kring MAX men 

det har lag sig nu. De jobbar vissa kvällar och helger, men under dagtid så handlar arbetet mycket om 

samverkan mellan skola polis och socialtjänst samt att knyta band till ungdomar i skolorna. Den drog som 

förekommer mest just nu bland yngre ungdomar är hembränt och man har sett indikationer på att man även 

dricker handsprit. Det förekommer dock även tyngre droger i äldre åldersgrupper. Men tack vare gott 

samarbete med polis, skola och samspelsteamet så har man haft möjlighet att fånga upp de ungdomar som 

befinner sig i riskzonen och kunna erbjuda hjälp och stöd i ett tidigare skede. 

 

Ungdomarna befinner sig ofta kring centrum runt MAX, Tio till tolv, Coop och Kvantumparkeringen och 

även i Öjebyn. Det är ganska jämnt fördelat mellan killar och tjejer där det finns ett riskbeteende. Många av 

tjejerna mår dåligt och söker tillhörighet vilket kan innebära andra risker av utsatthet än för en kille. 

 

Anders berättar vidare att man inte sett tendenser till mer oroligheter runt EPA-burna ungdomar än i andra 

grupperingar. 

 

Man har även känt en oro för att gängkriminalitet ska få fäste i Piteå, men hittills har man inte kunnat se 

tecken på det. I somras kunde man se att tungt kriminella rörde sig i Piteå, men inget man ser nu. Dock förs  
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löpande dialoger med polis för att ha koll på hur det kan komma att utvecklas.   

 

 

KFR § 37 

Information från socialförvaltningen 

Det har gjorts en nationellt omfattande utredning på samsjuklighet som presenteras webbsänt via SKR den 3 

december. Förhoppningen är att det ska leda till tydligare krav i samverkan mellan kommun och region och 

nya riktlinjer att förhålla sig till. Sändningen går att se på SKR:s hemsida t.o.m. 3 december 2022. 

 

I spåret av pandemin har man även kunnat se en ökning av missbruk, psykisk ohälsa och våld i hemmet där 

även påverkan på barn och unga har ökat. Den 22 februari 2022 kommer allmänheten att bjudas in till en 

föreläsningsföreställning, ”jag skulle då gå vid första slaget”, preliminär tid 19.00 i Christinasalen. 

Föreläsningen är gratis. Info kommer ut via media i början av nästa år.  

 

Socialchef Fredrik Sjömark kommer att sluta vid årsskiftet, nyrekrytering pågår. 

 

 

KFR § 38 

Information från föreningarna och förvaltningarna 
Kommunstyrelsen – Agnetha Eriksson. Man har tagit beslut om nya riktlinjer avseende sponsring (Se 

kommunstyrelsens protokoll 2021-11-22.) Man har även beslutat att glesa ut enkäten personligt till att 

genomföras vart annat år, jämna år. Budget för 2022 är beslutad. Socialnämnden får ett tillskott på 12 mkr.  

 

Nina Lindström, Socialnämnden lyfter frågan om summor rörande föreningsbidragen kan komma att 

justeras? Agnetha svarar att dialoger om föreningsbidragens summor sker löpande, men det är inte fattat 

något beslut i frågan.  

 

Barn och utbildningsnämnden – Carola Bergman. Strömbackaskolan har deltagit i ett projekt om 

hedersrelaterat våld som nämnden har tagit del av. Man har även fattat beslut att genomföra risk och 

konsekvensanalyser hur barnkonventionen följs i de beslut som fattas. Man planerar att samordna 

resursklasser för att få ett mer jämlikt arbetssätt för den elevgruppen samt att tillsätta en ny rektor för dessa 

klasser. Man kommer även att fortsätta titta på krängningar, hot och våld för att nå en samsyn hos alla  

rektorer. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden – Ann-Katrin Sämfors. Det planeras en omorganisation inom 

kompetensförsörjning där arbetsmarknadsenheten och Flyktingsamordningen bildar en enhet och 

vuxenutbildningen en enhet. Förhoppningen är att det ska bli ett tydligare uppdrag inom respektive enhet 

och ökade möjligheter för individer att nå egen försörjning. Dock krävs fortsatt bra samverkan mellan 

vuxenutbildningen och arbetsmarknadsenheten som tidigare tillhört samma enhet.  

 

Socialnämnden – Nina Lindström, Britta Lysholm. Det planeras ett projekt ” Anhörig barn” som syftar till 

att utforma stöd till barn som växer upp med föräldrar eller syskon med psykisk ohälsa eller missbruk. Man 

ha haft dialog om budget och om man sett någon effekt av covid åren. Fortsatt utmaning inom bemanning. 

Det är svårt att få vikarier och det är svårt att rekrytera nya medarbetare. Det finns behov av ett nytt 

gruppboende där man söker lämplig lokal.  

 

 

https://www.pitea.se/Bokhyllan/Protokoll%20-%20n%C3%A4mnder/Kommunstyrelsen/Protokoll/2021/Kommunstyrelsens%20sammantr%C3%A4de%202021-11-22/Kommunstyrelsens%20protokoll.pdf
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Kultur och fritidsnämnden – Elisabeth Lindberg. Verksamheterna i sporthallar och simhallar är i full gång 

efter covid. Man kommer starta en satsning ”Ung 2.0” tillsammans med LTU, där syftet är att hitta ett 

normkritiskt sätt i arbetet med unga. Första steget blir bland annat att prata med unga på högstadieskolor. 

Man ska även få information om barnkonventionen och hur man ska jobba aktivt med det som grund i de 

beslut man fattar.  

 

Lions – Tommy Sundqvist. Man har även inom Lions återgått till det normala. Man har haft en loppmarknad 

i Munksunds Folkets hus där man samlade ihop 40 000 kr. Man kommer även i år att bidra med julklappar 

till familjer där behov finns. Vad gäller Brottsofferjouren så ser man en ökning av misshandelsfall kopplat 

till hemmet.  

 

LP-kontakten – Stefan Högberg. Man har startat upp verksamheten, men har svårt med personal då en 

kvinnlig medarbetare slutar. Detta medför att kvinnogruppen lagds på is. Det är svårt att hitta en ersättare då 

de ekonomiska förutsättningarna att anställa någon med rätt kompetens för uppdraget är begränsat. Man ser 

en del nya besökare, och har samtidigt tappat en del som tidigare varit återkommande besökare. Man har 

beslutat att förändra rutinen för att dela ut mat. Tidigare gick man ut med att man kunde komma till lokalen 

och hämta matportioner, men nu kommer man att ge till de man ser är i mest behov av det och det kommer 

inte att annonseras ut. Dock kommer man att ordna en julfest för alla medlemmar. Man upplever att det 

blivit svårare att nå ut till de som mår dåligt. Många fler isolerar sig och det är svårt att motivera till att bryta 

isoleringen.  

 

Röda Korset – Ulla-Britt Boström. Man har anställt en ny butikschef på Kupan. Samtidigt är man på väg att 

starta upp verksamheten igen, men dock med försiktighet då man ännu inte vet hur den ökande smittan 

utvecklar sig. Man har fått en förfrågan från syncentralen om att hjälpa till med ledsagning, men det är ännu 

inte klart hur det skulle se ut och hur omfattande behovet är. Man har även fått förfrågan att hjälpa till runt 

SM-veckan. 

 

Piteå Kristna Råd – Stig-Roland Carlzon. Man jobbar fortsatt med många olika målgrupper, främst nu 

nyanlända. Det finns en upplevelse om att det är svårt att integreras i samhället framför allt när man har 

invandrarbakgrund. Det är svårt att få kontakt med andra myndigheter då det mesta förväntas ske digitalt, 

svårt att få sysselsättning om inte språket riktigt sitter. I övrigt så startar verksamheterna upp och man 

upplever att det finns ett stort behov av att träffas.  

 

RFSL – Maria Wikslund. Fortsatta kärlekscaféer, även på helger. Man hade bland annat extraöppet under 

skyltsöndag. Man uppmärksammar World Aids Day den 1 december och den 15 december planeras en 

digital föreläsning med Axel Lilja om hur det är att leva med HIV. 

 

 

KFR § 39 

Förslag beredning och mötesdagar 2022 
Rådet beslutar om beredning och mötesdagar enligt förslag. Se bilaga 1 
 

 

 

KFR § 40 

Övriga frågor 
Inga övriga frågor. 
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KFR § 41 

Mötet avslutas 
Ordförande Nina Lindström avslutar mötet. Nästa sammanträde planeras till den 24 februari 2022. 


