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Kommunala förebygganderådet 27 februari 2020 

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

 
 

Beslutande Nina Lindström, ordförande  
 Britta Lysholm, Socialnämnden 
 Elisabeth Lindberg, Kultur och fritidsnämnden 
 Johanna Löfgren, Länkarna 
 Lilian Sjöström, Röda Korset 
 Maria Wikslund, RFSL 
 Stig-Roland Carlzon, Piteå Kristna Råd (ersättare) 
 
 

 
Övriga deltagare    Michaela Gebing, sekreterare 
      Carina Westbom, Stöd och omsorg 
       

 
 

Utses att justera Lilian Sjöström, Röda Korset 
 
 
 
 
       Paragrafer §§ 1-11 
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Sekreterare Michaela Gebing 

 
 
 

Ordförande Nina Lindström, Socialnämnden  
 
 
 

Justerande Lilian Sjöström, Röda Korset 
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KFR § 1 

Mötet öppnas 

Ordförande Nina Lindström hälsar välkomna och öppnar mötet. 
 

 

KFR § 2 

Val av justerare 

Lilian Sjöström, Röda Korset utses att justera protokollet. 
 

 

KFR § 3 

Fastställande av dagordning 

Dagordningen godkänns. En övrig fråga tillkommer. 
 
 
KFR § 4 

Föregående protokoll 

På föregående sammanträde ställde André Bengtsson, Connextions frågan avseende föreningsbidragens 
ansökningsperiod. Carina Westbom, verksamhetsutvecklare säger att frågan diskuterats vid ett flertal 
tillfällen. Man har bland annat tittat på Luleås rutiner där man får föreningsbidraget utbetalt i januari. Carina 
säger att det inte är några direkta problem att göra om ansökningsförfarandet men det som gör att man tvekar 
till att ändra, är att om föreningsbidraget ska betalas ut i januari så innebär detta att beslutet om 
föreningsbidrag grundar sig på gamla uppgifter. Man vill säkerställa att de föreningar som söker är aktiva 
föreningar. Frågan är därför lagt på is och tidigare rutiner är fortsatt gällande.  
 
Att få en motivering till varför man beviljas en viss summa är inget som det finns rutin på i dag. Det krävs 
en del utökade resurser då det blir ett visst merarbete i handläggningen, men Carina ser det dock inte som en 
omöjlighet att få till på sikt.   
 
Carina säger också att det inte finns någon plan på att höja föreningsbidragen. Enda sättet att öka 
föreningsbidragen är om fullmäktige skjuter till mer pengar. I dagsläget har KFR:s föreningar en pott på 600 
000 kr. Kommunala tillgänglighetsrådets (KTR) föreningar delar på 365 000 kr och Pensionärsrådet (KPR) 
delar på 138 000 kr. De föreningar som ingår i KFR har även ett verksamhetsbidrag som en del i potten.  
 
I övrigt inget att tillägga angående föregående protokoll som läggs till handlingarna.  
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KFR § 5 

Alkoholpotten 2020 

Det är ännu inte klart vad som lyfts över i potten för 2020. Ett meddelande kommer att gå ut till rådets 
ledamöter så fort summan är satt. Nästa tillfälle att bereda ansökningar för alkoholpotten är på beredning den 
23 april, för att sedan tas på KFR:s sammanträde den 14 maj.  
 
 
KFR § 6 

Nya reglementen brukarråd 

De nya reglementena kommer troligen att tas i KF den 18 mars. Det är dock inte föreslagit att det ska finnas 
möjlighet till adjungerande förening i rådet.  
 

 

KFR § 7 

Drogsnurror 

Det finns ca 180 drogsnurror kvar. Snurror finns att hämta hos Michaela Gebing (Sekreterare), receptionen 
vid ingång 3 på stadshuset. Rådet diskuterade om det finns andra sätt att nå ut med denna information som är 
mer kostnadseffektiv och är mer lättillgänglig. Kan man exempelvis ha den i broschyrform? Eller kan man 
göra en lösning som är nätbaserad i stället? Nina Lindström tar på sig att kolla med infoavdelningen vad det 
finns för möjligheter. 
 

 

KFR § 8 

Framtidens socialtjänst 

Påminner föreningarna om att lämna synpunkter på förslag på inriktningar i Socialtjänstens verksamhet som 
gått ut på remiss. Svaren ska lämnas till linda.stenstrom@pitea.se senast den 15 mars.  
 
Carina Westbom berättar att Socialtjänstens nya organisation börjar ta form. De nya cheferna är på plats och 
känslan är positiv. Man har även tillsatt ett kvalitetsteam som innefattar processledare, kvalitetssamordnare 
och verksamhetsutvecklare. Tillsammans ska de jobba med utvecklingsfrågor i Socialtjänsten. Stig-Roland 
Carlzon (PKR) frågar om det finns något nytänkande runt familjehem? Det har tillsatts en större grupp på 
familjehemssidan. Detta för att kunna stötta upp familjehemmen så att det alltid ska finnas stöd att få. Man 
har även sett över arvodena till familjehemmen. Man har även tecknat kontrakt med ett antal särskilt 
förstärkta jourhem. Dock behövs fler familjehem. Stig-Roland Carlzon (PKR) lyfter en idé om att det vore 
bra om man kan använda sig av gamla familjehem som mentorer åt nya familjehem. Detta då det ibland kan 
vara lättare att prata med de som har varit eller är i samma situation som en själv. Ett nätverk 
familjehemmen emellan. Nina Lindström tar frågan med sig till socialnämnden.  
 
Under året planeras även en uppstart av ett permanent LSS boende för unga (tonåringar) med omfattande 
problematik som gör att det inte kan bo hemma. Tidigare har inte denna lösning gått att få till i Piteå vilket 
inneburit långa resor för familjerna. Sedan tidigare finns två korttidsboenden i Piteå som fungerar som 
avlastning för familjer med barn som har ett LSS beslut.  
 
 

mailto:linda.stenstrom@pitea.se
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KFR § 9 

Information från föreningarna och förvaltningarna 

RFSL – Maria Wikslund. Caféverksamhet på Lördagar. Årsmöte planeras om två veckor. Planering pågår 
inför pride som man tänkt lägga i samband med PDOL. Man ska även starta upp ett projekt som riktar sig 
mot ungdomar och att få fler att engagera sig i föreningen. Man hoppas även kunna nå ut till fler 
transsexuella, där mörkertalet är stort.  
 
Piteå Kristna Råd (PKR) – Stig Roland Carlzon. Många av verksamheterna inom kyrkan kretsar kring sång 
och musik. Detta enar många människor och betyder mycket för gemenskapen. Många enskilda människor, 
det är många som mår dåligt och det är många människor som är ensamma.  
 
Britta Lysholm berättar även om öppen gemenskap som under hösten och vintern funnits på Prästgårdsgatan 
31. Det är ett samarbete mellan kommunen och Svenska Kyrkan. Där har man kunnat komma och tvätta sina 
kläder och duscha och äta en måltid. Man har hållit öppet fyra dagar i veckan med varierande tider beroende 
på vilka måltider som serverats (mån-tors). Denna modell har i år varit ett alternativ till härbärget. 
 
Kyrkorådet har även infört projektet ”regnbågsnyckeln” som innebär att alla som arbetar inom församlingen 
ska gå en utbildning i HBTQ frågor. 
 
Länkarna – Johanna Löfgren. Det går framåt i föreningen igen efter en lite tuffare period. Årsmötet närmar 
sig. De har öppet i lokalen 6 dagar i veckan och försöker hitta på riktade aktiviteter 3 ggr/veckan. De 
försöker även satsa på fler utåtriktade aktiviteter som gör att de syns mer och förhoppningsvis även lockar 
fler ungdomar till föreningen.  
 
Röda Korset – Lilian Sjöström. Man har påbörjat ett projekt tillsammans med Piteå kommun, där röda 
korsets volontärer ställer upp och passa barnen till de nyanlända som går föräldrautbildning. De fortsätter att 
erbjuda platser på kupan, till de som har samhällstjänst. Majoriteten av stöd till familjer är till 
flyktingfamiljer. De har även skänkt pengar till aktiviteter för klienter som får hjälp via personligt ombud.  
 
Kultur och Fritid – Elisabeth Lindberg. Det finns gott om aktiviteter för barn i Piteå. Bland annat via 
biblioteket och idrottsanläggningar samt i samarbete med byarna. Elisabeth lyfter även enkäten personligt 
där det framkommer att 46% av de unga som svarat på enkäten inte vet vart de ska vända sig om de behöver 
hjälp och stöttning i sin vardag. Nämnden planerar att under nästa höst åka ut i högstadieskolorna och träffa 
elever för att höra med dem vad de vill ha. Behoven ser väldigt olika ut beroende på i vilket område man bor 
och vad som redan finnas att tillgå. På Sjulnässkolan och Öjebyskolan har man börjat med kvällsöppet då 
finns ungdomskonsulenterna på plats.  
 
Socialnämnden – Britta Lysholm. Det råder brist på särskilt förordnad vårdnadshavare till ensamkommande 
barn och unga. Detta uppdrag bygger mycket på ideellt arbete (även om en viss ersättning utgår) då det kan 
handla om att vara behjälplig med att ordna kontakt med andra myndigheter och se till att ungdomen får de 
ersättningar och bidrag han eller hon är berättigad till.  
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Carina Westbom upplyser även om den nya e-tjänsten där man som privatperson kan göra orosanmälan 
oavsett om det gäller barn eller vuxna. https://www.pitea.se/Invanare/Omsorg-stod/Stod-till-barn-och-
familj/Nar-barn-far-illa/ Även om e-tjänsten är mest riktad till barn som far illa, kan den även användas till 
vuxna. Anmälan lämnas då vidare till rätt avdelning.  
 
 
KFR § 10 

Övriga frågor 

Enkäten personligt 
Elisabeth Lindberg har ett önskemål om at bjuda in Anette Christoffersson för att prata om resultatet av 
enkätundersökningen personligt. Förslag på att bjuda in henne till nästa sammanträde den 14 maj. 
Sekreterare i rådet bjuder in.  
 
 
KFR § 11 

Mötet avslutas 
Ordförande Nina Lindström avslutar mötet. Nästa sammanträde planeras till den 14 maj 2020.  

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

