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Kommunala förebygganderådet 25 februari 2021 

 

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

 
 

Beslutande Nina Lindström, Ordförande  

 Carola Bergman, Barn och utbildningsnämnden 

 Tommy Sundqvist, Lions 

 Stefan Högberg, LP kontakten 

 Ulla-Britt Boström, Röda Korset 

 André Thurström, Conextions  

 Maria Wikslund, RFSL (ersättare) 

  

 
 

Övriga deltagare    Michaela Gebing, Sekreterare 

      Tomas Backeström, Socialtjänsten 

       

 
 

Utses att justera Stefan Högberg, LP kontakten 

 
 

 

 
       Paragrafer §§1-10 
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Sekreterare Michaela Gebing 

 

 
 

Ordförande Nina Lindström, Socialnämnden  

 

 
 

Justerande Stefan Högberg, LP kontakten 
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KFR § 1 

Mötet öppnas 

Ordförande Nina Lindström hälsar alla välkomna och öppnar mötet. 

 

 

KFR § 2 

Val av justerare 

Stefan Högberg, LP kontakten utses att justera protokollet. 

 

 

KFR § 3 

Fastställande av dagordning 

Dagordningen godkänns med en övrig fråga. 

 

 

KFR § 4 

Föregående protokoll 

Inga synpunkter på föregående protokoll. Läggs till handlingarna. 

 

 

KFR § 5 

Alkoholpotten 2021 – inkomna ansökningar  
Connextions ansökan som inkom den 2 december 2020, behandlades på KFR:s beredning den 11 februari 

2021. 

 

I potten för 2021 finns 10 000 kr som är kvar från föregående år. 

 

Connextions ansöker om medel ur alkoholpotten med 15 000 kr för att göra en digital föreläsningsserie med 

start februari 2021. Fokus kommer att ligga på beroende, Covid -19 rekommendationer, psykisk ohälsa och 

anhöriga. Projektet är tänkt att pågå mellan februari och juni 2021. Det kommer vara både interna och 

externa föreläsare.  

 

KFR föreslår att bevilja bidrag ur alkoholpotten med 10 000 kronor. Förslaget går till kommunstyrelsens 

APU för beslut. Se ansökan i Bilaga 1 

 

André Thurström, Connextions ställer frågan om hur det går till när man tar beslut om vilka medel som ska 

föras över till alkoholpotten då det i år inte förts över något, eftersom det inte varit någon representation där 

det serverats alkohol. Det som finns är kvar det som inte användes upp under 2020. Är summan bara kopplat 

till de representationer kommunen har där det serveras alkohol? För ett par år sedan fanns över 100 000 kr i 

potten. En stor del av dessa medel fördes då inte över till nästkommande år? Ordförande Nina Lindström tar 

frågan vidare. 
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KFR § 6 

Föreningsbidrag 

Kristina Sundström, administratör på socialtjänsten, kommer att ta över uppgiften att sammanställa 

föreningsbidragen inför beslut efter Carina Westbom. För föreningarna kommer det inte märkas någon 

skillnad annat än att de blir en ny kontaktperson. Påminner även om att lämna in ansökningarna i tid, dock 

senast den 30 april. Samt att även specificera medlemmar mellan kvinnor och män. 

 

André Thurström, Connextions framför att det kan bli svårt för vissa föreningar att få till ett årsmöte om 

man inte kan träffas fysiskt, samt att verksamhetsberättelserna för 2020 kanske inte motsvarar den planering 

man gjorde inför 2020. Det kan även vara svårt att skriva en verksamhetsberättelse för 2021 då det 

fortfarande är oklart hur året 2021 kommer att se ut. Hur ställer sig socialnämnden till det? Nina svarar att 

alla har överseende och förståelse för de svårigheter man som förening har ställts och kommer ställas inför 

så länge vi är i en pandemi.  

 

 

KFR § 7 

Information från socialförvaltningen 

Tomas Backeström, socialtjänsten berättar att det mesta har och handlar om att ställa om verksamheterna 
så att man följer restriktionerna gällande Covid-19, men samtidigt säkerställer att brukare får den 

omvårdnad de behöver. Alla som bor på äldreboende i kommunen har fått spruta nummer två. Dock 

vädjar man fortsatt till anhöriga att tänka till innan man besöker en anhörig på äldreboende.  

 

 

KFR § 8 

Information från föreningarna och förvaltningarna 

Röda Korset – Ulla-Britt Boström 

Second hand butiken har varit öppen under hela pandemin, dock med de restriktioner som följt. Just nu har 

de 5-6 st. som arbetstränar i butiken. De har under året som varit samarbetat med bland annat Lions, 

Majblomman och personliga ombud. Flyktingarbetet och besöksverksamheten är det som varit svårast och 

har legat helt nere under pandemiåret 2020. Men de är redo att starta upp detta när vi kommer i ett annat 

läge. 

 

RFSL – Maria Wiklsund 

Fortsatta digitala Caféer. Dessa har fungerat bra och ger ändå en hel del till medlemmarna. Det är ännu 

oklart hur det kommande året ska se ut, men planering pågår. 

 

Connextions – André Thurström 

Alla anhöriggrupper och stödgrupper sker digitalt. Vissa individstöd där det innebär träffar med enskilda 

personer har skett fysiskt i lokal där man kunnat säkerställa rätt avstånd. De har flyttat till ny lokal på 

Djupviken 11. Man har tittat bakåt och sett att det skett en markant ökning i antalet personer i behov av 

individ och anhörigstöd. Under 2019 hade man under perioden augusti – november 67 kontakter jämfört 

med samma period under 2020 då detta ökat till 170 kontakter. Detta är något som oroar. Det faktum att 
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beroendecentrum i Sunderbyn har stängt gör att det tar längre tid att bli avgiftad inför en behandling. 

Tomas Backeström, Socialtjänsten bekräftar den ökning man ser. Inom Socialtjänsten märker man en 

ökning av de som söker sig till ungdomsmottagningen, vilket tyder på att fler unga mår sämre. Man har 

påbörjat en del planering runt PDOL, men mycket tyder på att det kommer att se ut ungefär som förra 

året.  

 

LP-kontakten – Stefan Högberg 

LP-kontakten gjorde ett försök att hålla öppet för en tid sedan men fick snabbt stänga igen. Behovet av 

samvaro är stort i den målgrupp som vanligtvis besöker LP-kontakten, vilket gör att det är svårt att neka 

vissa att komma in på grund av att man inte får vara för många i lokalen. Därav tog man beslut att fortsatt 

hålla lokalen stängd. Däremot har man kunnat dela ut mat till behövande vid ett antal tillfällen till följd av 

ett samarbete med Willys. De som vanligtvis jobbar på LP-kontakten arbetar nu på PMU. 

 

Lions – Tommy Sundqvist 

Trots pandemin och det faktum att man inte hade loppmarknad förra året så har man ändå kunnat vara 

med och bidra till behövande. Under julen kunde man hjälpa 50-60 st. familjer med julklappar. 800 

Lussebullar bakades och delades ut till kommunens äldre på äldreboenden. Man har tagit beslut om att 

preliminärt datum för Lions loppmarknad ska hållas i augusti i stället för maj, men tiden får utvisa. De 

bekräftar också känslan av att fler mår dåligt och däribland många familjer där barn far illa. Tomas 

Backeström, Socialtjänsten trycker på vikten av att orosanmälan kommer in till Socialtjänsten om det är 

barn som far illa.  

 

Länkarna – Johanna Löfgren 

Information om länkarnas fortsatta arbete inkommer via mail.  

” Vi har haft Öppen Jul och då delade vi ut julmat, glögg, godis och omsorgshäften till alla som kom.  

Vi har haft stängt, men sedan i måndags så har vi öppet på lokalen igen. Vi har planerat ett flertal aktiviteter under 
våren för våra medlemmar, dock Corona anpassade. Vi kommer att satsa på digitala lösningar när det gäller 
samtalsgrupper samt vidareutbildning av medlemmar och styrelsen.  

Vi har sett ett ökat behov av både gruppsamtal och individuella samtal nu under dessa tider. Många känner sig 
ensamma och har lättare att ta till alkohol/droger nu när de jobbar mycket hemifrån. Jag kör just nu en digital 
tjejgrupp, med fokus på självkänsla, gränssättning m.m.  

Vi funderar även på en ny veckoslutskurs under våren då detta är ett bra sätt att för olika länkföreningar att lära 
känna, peppa och stötta varandra.” 

 

Barn och utbildningsnämnden – Carola Bergman 

Det har kommit en förfrågan från Gymnasiesärskolan som är i behov av handledare och praktikplatser. 

Förslag mottages tacksamt! Kontakta rektor Annika Niklasson annika.niklasson@pitea.se.  

 

Det är ännu oklart hur fjärrundervisningen slår i förhållande till betyg och mående. Det pågår ett projekt i 

hälsofrämjande skolutveckling där bland annat elevhälsan är med. Detta ska främja det fysiska och psykiska 

måendet hos elever. Totalt har man haft 360 konstaterade fall av Covid-19 i skolan (129 personal och 231 

elever) Dock kan man inte se att den totala frånvaron har varit högre mot tidigare år. 

 

mailto:annika.niklasson@pitea.se
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Familjens hus har åter öppnat sin verksamhet under anpassade former. Varje vecka kommer öppna 

förskolan erbjuda olika utflykter och lektider i lokalerna. De som vill vara med anmäler sig via 

Facebooksidan då ett maxantal per aktivitet är satt till 6 personer per aktivitet.  

 

Socialnämnden – Nina Lindström 

Överlag fungerar verksamheterna bra utifrån de anpassningar man hittills har gjort, men så klart inte utan 

vissa svårigheter. I dagsläget finns ingen utbredd smitta avseende Covid-19 i någon av verksamheterna. 

Dock är många i personalen hemma med symptom.  

 

 

KFR § 9 

Övriga frågor 
En övrig fråga från Connextions: Hur jobbar man med boendesituationen för särskilt utsatta i Piteå? 

Bostadssituationen för utsatta grupper i Piteå är ansträngd. Tidigare fanns Nygården att tillgå men det har nu 

stängt och man gör en översyn om hur de så kallade ”trappen kontrakten” ska se ut framöver. Tomas 

Backeström, Socialtjänsten berättar att det är tillsatt en arbetsgrupp mellan förvaltningarna som jobbar med 

hur man gemensamt kan göra den sekundära bostadsmarknaden mer tryggad. Nina Lindström tar på sig att 

kolla upp om begreppet ”bostad först” är med i det pågående arbetet.  

 

 

KFR § 10 

Mötet avslutas 
Ordförande Nina Lindström tackar dagens deltagare och avslutar mötet. Nästa sammanträde planeras till 

torsdag den 20 maj 2021. 


