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Kommunala förebygganderådet 17 september 2020 

 

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

 
 

Beslutande Nina Lindström, Ordförande  

 Anton Li Nilsson, Socialnämnden 

 Elisabeth Lindberg, Kultur och fritidsnämnden 

 Agnetha Eriksson, Kommunstyrelsen 

 Carola Bergman, Barn och utbildningsnämnden 

 Ann-Katrin Sämfors, Samhällsbyggnadsnämnden  

 Johanna Löfgren, Länkarna 

 Lilian Sjöström, Röda Korset 

 Maria Wikslund, RFSL 

 André Thurström, Conextions 

 

 
 

Övriga deltagare    Michaela Gebing, Sekreterare 

      Tomas Backeström, Socialtjänsten 

       

 
 

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 alla välkomna och öppnar mötet. 

 

 

 

KFR § 13 

Val av justerare 

Maria Wikslund, RFSL utses att justera protokollet. 

 

 

 

KFR § 14 

Fastställande av dagordning 

Dagordningen godkänns. Tre övriga frågor tillkommer. 

 

 

 

KFR § 15 

Föregående protokoll 

Inget att tillägga angående föregående protokoll som läggs till handlingarna.  

 

 

 

KFR § 16 

Alkoholpotten 2020 

Det finns 30 000 kr i alkoholpotten för år 2020. Inför sammanträdet som kulle ha hållits i maj inkom en 

ansökan från Connextions som avsåg aktiviteter i samband med PDOL. Då PDOL ställdes in på grund av 

Covid -19, har ansökan återkallats. Det har inte kommit in någon ny ansökan till dagens sammanträde. Nästa 

tillfälle att lämna in ansökningar för alkoholpotten är i samband med KFR:s beredning den 19 november. 

För att sedan tas upp i KFR:s sammanträde den 3 december. Det är kommunstyrelsens APU som sedan 

beslutar om bidraget.   
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KFR § 17 

Drogsnurran 

På KFR:s sammanträde den 27 februari diskuterades det om det finns andra sätt att nå ut med denna 

information som är mer lättillgänglig än en drogsnurra i dagens format.  

 

Connextions hade i våras en dialog med Oh My där man tittat på en plattform för en app. Att bygga upp 

själva plattformen skulle enligt ett kostnadsförslag landa på mellan 250-300 000 kr. Sen tillkommer löpande 

kostnader för underhåll av appen. Då detta kan ta tid att utveckla och det krävs medfinansiärer, föreslår KFR 

att man i ett första steg utvecklar en nätbaserad lösning på kommunens befintliga plattformar. Man är 

överens i rådet om att denna typ av information som rör de flesta av kommunens medborgare borde ligga på 

kommunnivå och inte knutet till en specifik förvaltning. Kommunala förebygganderådet beslutar därmed att 

tillskriva kommunstyrelsen i syfte att lyfta frågan om att utveckla den tidigare drogsnurran och dess 

informationssyfte till en digital form via kommunens befintliga informationskanaler.  

 

 

 

KFR § 18 

Våld i nära relationer 

Tomas Backeström, Socialtjänsten berättar att man gör ett omtag i arbetet med våld i nära relationer. Den 

tidigare handlingsplanen anses förlegad och en ny handlingsplan ska upprättas efter kartläggningen som nu 

pågår. Det görs även nationella satsningar gällande våld i nära relation. Upplevelsen är att det i det akuta 

skedet fungerar bra via polis, socialtjänst och vård. Det svåra är att fortsätta motivera till förändring efter det 

akuta skedet och att arbeta förebyggande på ett hållbart sätt. Ofta har detta arbete varit knutet till vissa 

personer i specifika organisationer. Men det behövs mer samarbete över förvaltingsgränserna och 

kompetensen och drivet i dessa frågor bör finnas på bred front i organisationen. Rådets medlemmar är 

överens om att det är en jätteviktig satsning. 

Se bilaga 1 

 

 

 

KFR § 19 

Förändringsresan socialtjänsten 

Det fortsatta arbetet med den nya organisationen på socialtjänsten fick på grund av Covid -19, ett annat 

fokus än vad som var planerat. I Piteå kan man konstatera att man hittills klarat att begränsa 

smittspridningen bra i verksamheterna. Det har dock varit tufft för många medarbetare och chefer. Specifikt 

de som jobbar nära brukare inom vård och omsorg, där det är svårare att ändra arbetssätt som till exempel att 

hålla avstånd eller begränsa antalet besök. Förhoppningen är dock att med en fortsatt låg smittspridning 

kunna påbörja det egentliga arbetet med en förändrad socialtjänst.  

 

Det råder ett fortsatt ansträngt ekonomiskt läge i förvaltningen, något man följer noga. Connextions, André 

Thurström ställer frågan om när man förväntas vara klar med förändringsresan och hur den hänger ihop med 

sparkraven som finns? Tomas Backeström bemöter frågan och förtydligar att den förändring som 

socialtjänsten gör är främst för att bättre kunna möta medborgarnas behov, att hitta effektivare arbetssätt och 

utöka samverkan så att det ska bli tydligare och bättre för medborgarna. På så sätt även få en ökad kunskap  
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över hur resurserna ska användas och fördelas utifrån den nya verksamhetens sätt att arbeta. En budget i 

balans är inte syftet med omorganisationen.  

 

 

 

KFR § 20 

Information från föreningarna och förvaltningarna 

Kommunstyrelsen, Agnetha Eriksson. Ny budget är på gång med vissa effektiviseringskrav. Se vidare i 

kommunstyrelsens protokoll 200907. 

 

Socialnämnden, Anton Li Nilsson och Nina Lindström. Socialnämnden dras fortsatt med ett stort underskott. 

Man har möjlighet att eftersöka kostnader som tillkommit utifrån Covid -19, men trots detta så är 

underskottet fortsatt stort. Detta är något man följer upp hela tiden. Se vidare socialnämndens protokoll 

200908. 

 

Kultur och fritidsnämnden, Elisabeth Lindberg. Kultur och idrottsföreningarna har drabbats hårt ekonomiskt  

av Covid -19. Man hoppas att riktlinjerna för folksamlingar med max 50 personer vid offentliga 

tillställningar kan komma att lättas inom kort. Man hoppas även kunna ta del av statligt stöd för dessa 

föreningar. Man har även inom kultur och fritidsnämnden effektiviseringskrav se vidare i kultur och 

fritidsnämndens protokoll 200916. Man har tagit ett beslut att driva Valsberget i egen kommunal regi 

säsongen 2020-2021, då man inte kunnat hitta någon ny arrendator efter Föreningsservice. SM veckan 2022 

blir av sista veckan i mars. Piteå 400 år får anpassade aktiviteter till följd av Covid -19.  

 

Barn och utbildningsnämnden, Carola Bergman. Även här har man effektiviseringskrav på ca 6 miljoner. 

Förvaltningen har tagit fram två sparförslag som ska diskuteras. Det har kommit en ny kvalitetsrapport som 

visar att Piteå ligger över genomsnittet i grundskolan sett till riket i stort. Gymnasiet har en högre andel 

elever på samtliga program mot föregående år.  

 

Samhällsbyggnadsnämnden, Ann-Katrin Sämfors. Man har genomgått ett stort kvalitetsarbete vid 

vuxenutbildningen som fallit väl ut. Man kommer senare att utvärdera utfallet av hemstudier under detta år, 

där det har krävts stort egenansvar bland eleverna. Problemet har dock varit att alla inte har haft möjlighet att 

studera hemma.  

 

Länkarna, Johanna Löfgren. Länkarna har haft öppet som vanligt sedan pandemins start. Man har sett ett 

ökat behov av gemenskap, enskilda samtal och samtalsgrupper. Många nya besökare med psykisk ohälsa 

ökar. Man försöker hålla minst tre aktiviteter i veckan där man fokuserar på utomhusaktiviteter när det är 

möjligt.  

 

Connextions, André Thurström. Connextions har bytt lokal. De håller nu till på Föreningarnas hus, 

Solandergatan 11. Man har omstrukturerat verksamheten något. I stället för att ha öppet lokalen i samma 

utsträckning som tidigare kommer man ha mer riktade aktiviteter då man håller öppet. Man kommer även 

satsa på externa aktiviteter där även icke medlemmar är välkomna. Man ser en fortsatt ökning av individ 

ärenden och anhörigstöd. Många har hamnat mellan stolarna på rund av pandemin, då psykiatrin och 

missbruksenheten inte tagit emot personer för avgiftning.  

 

https://www.pitea.se/Bokhyllan/Protokoll%20-%20nämnder/Kommunstyrelsen/Protokoll/2020/Kommunstyrelsens%20sammanträde%202020-09-07/Kommunstyrelsens%20protokoll.pdf
https://www.pitea.se/Bokhyllan/Protokoll%20-%20nämnder/Socialnämnden/Protokoll/2020/Protokoll%20för%20Socialnämnden%202020-09-08.pdf
https://www.pitea.se/Bokhyllan/Protokoll%20-%20nämnder/Socialnämnden/Protokoll/2020/Protokoll%20för%20Socialnämnden%202020-09-08.pdf
https://www.pitea.se/Bokhyllan/Protokoll%20-%20nämnder/Kultur-%20och%20fritidsnämnden/Protokoll/2020/Protokoll%202020-09-16/Protokoll%20KFN%202020-09-16.pdf
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Röda korset, Lilian Sjöström. Besöksverksamheten har stannat av helt till följd av pandemin. Svårt att få 

volontärer att ställa upp, då många är äldre och därmed tillhör riskgrupp. Träffpunkten Kupan har fortsatt 

varit öppen.  

 

RFSL, Maria Wikslund. Man har inte haft någon Café verksamhet med fysiska besökare, däremot har man 

provat på en digital variant med ganska bra uppslutning. Under sommaren kunde man köpa picknickkorgar 

för att sedan sätta sig ute och fika. Man har en del nya besökare. Den 21 september kommer man ha en 

teaterföreställning tillsammans med rättighetscentrum ”it´s all to beautiful”. Värd att titta på om man har 

möjlighet. Under hösten planerar man att ha en pride tisdag. Det märks att många saknat Pitepride som 

uteblev i år. Man planerar även att göra något för att uppmärksamma Word Aids Day.  

 

FMN, Monica Öhman. Meddelar via mail att man startar upp FMN träffarna i Piteå 17 september, vilket 

många är glada för då de stått stilla med träffar i lokalen sedan i våras. Många stödsamtal via telefonen o en 

hel del personliga möten med närstående. Inför höst/vintern planerar man att ha en helg för 

medlemmar/närstående där de kan koppla från det destruktiva liv de lever i.  

 

 

 

KFR § 21 

Enkäten personligt – Anette Christoffersson 

Det är 17:e gången man genomför enkäten personligt i årskurserna 7, 9 och 2:a på gymnasiet. 

Svarsfrekvensen är 89%. Utifrån resultatet över drog och alkoholanvändning bland ungdomarna så är 

upplevelsen från rådets föreningar att resultatet av enkäten inte stämmer överens med den verklighet som de 

ser. Se enkäten i sin helhet i bilaga 2.  

 

 

 

KFR § 22 

Övriga frågor 
Reglemente brukarråd 

Förebygganderådet vill lyfta det nya reglementet för brukarråden. Det nya reglementet är i huvudsak 

gemensamt för kommunala tillgänglighetsrådet (KTR), kommunala förebygganderådet (KFR) samt 

kommunala pensionärsrådet (KPR) med vissa avvikelser kopplat till rådens sammansättning och målgrupp. 

KTR och KPR har båda sammanlagt 13 ledamöter medan KFR endast har 12 st.  

 

Tidigare har man inom förebygganderådet utsett Piteå kristna råd (PKR) som adjungerande förening i KFR 

mot arvode. PKR som företräder så pass många olika kyrkliga föreningar, spelar en stor roll i samhället och i 

arbetet med förebyggande insatser. De finns därmed ett stort värde i att de får ha en permanent plats i rådet, 

då som adjungerande förening. Kommunstyrelsen ansåg tidigare att detta ska stå i reglementet. I omarbetet 

av reglementet för de tre råden har förebygganderådet upprepande gånger yrkat på att få ha kvar den 

möjligheten. När de nya reglementena nu är det nu beslutat att man öppnar upp för att ha insynsplatser i 

råden, men att dessa inte ska arvoderas. Således tillåts inte adjungerande förening med arvode. 

 

 

https://www.pitea.se/BOKHYLLAN/Styrande%20dokument/2.REGLEMENTEN/Reglemente%20f%C3%B6r%20brukarr%C3%A5d.pdf?si=B5F80E8F02BD7793253817EDA48C96E0&rid=298625210&sn=pitea-kommun
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Förebygganderådet vill att kommunstyrelsen prövar frågan på nytt då man från rådets sida ser ett stort värde 

i att PKR är representerade vid alla sammanträden utifrån vad som tidigare är beskrivet. Rådet anser även att 

det borde finnas en möjlighet för KFR att få lika många platser i rådet som övriga brukarråd d.v.s. 13 platser 

totalt mot dagens 12 platser. Rådet beslutar att tillskriva kommunstyrelsen på nytt för att få frågan 

omprövad. 

 

Föreningsbidragen 

Connextions efterlyser ett förtydligande gällande processen och bedömningen av föreningsbidragen samt att 

man ska få en motivering till beslutet som kommer med beviljat bidrag. Man upplever att det skiljer sig stort 

mellan föreningar som har olika verksamheter men ändå får samma belopp beviljat. Man känner även en oro 

över att årets verksamhetsberättelser är tunnare i innehåll än tidigare år på grund av pandemin. Kan man 

missgynnas över det? Frågorna skickas med till Socialnämnden att besvara.  

 

Ekonomiskt stöd till socialpolitiska föreningar 

Även föreningar som jobbar med socialpolitiska frågor har fått ställa om och har fått ännu svårare att klara 

sin ekonomi. Som idrottslig och kulturell förenigna kan man få ekonomiskt stöd. Var är det ekonomiska 

stödet till övriga föreningar? Frågan skickas med representanterna från de politiska nämnderna i rådet.  

 

 

 

KFR § 23 

Mötet avslutas 
Ordförande Nina Lindström avslutar mötet. Nästa sammanträde är planerat till torsdag den 3 december. 


