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Kommunala förebygganderådet 20 maj 2021 

 

Plats och tid Digitalt via Teams kl. 13:00-16:00 

 
 

Beslutande Nina Lindström, Ordförande  

 Carola Bergman, Barn och utbildningsnämnden 

 Ann-Katrin Sämfors, Samhällsbyggnadsnämnden 

 Agnetha Eriksson, Kommunstyrelsen 

 Britta Lysholm, Socialnämnden 

 Elisabeth Lindberg, Kultur och fritidsnämnden   

 Ulla-Britt Boström, Röda Korset 

 Johanna Löfgren, Länkarna  

 Maria Wikslund, RFSL (ersättare) 

  

 
 

Övriga deltagare    Michaela Gebing, Sekreterare 

      Gunilla Grankvist, Socialtjänsten 

       

 
 

Utses att justera Johanna Löfgren, Länkarna 

 
 

 

 
       Paragrafer §§11-21 
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KFR § 11 

Mötet öppnas 

Ordförande Nina Lindström hälsar alla välkomna och öppnar mötet. 

 

 

KFR § 12 

Fastställande av dagordning 

Dagordningen godkänns. 

 

 

KFR § 13 

Val av justerare 

Johanna Löfgren, Länkarna utses att justera protokollet. 

 

 

KFR § 14 

Föregående protokoll 

Inga synpunkter på föregående protokoll, som läggs till handlingarna. 

 

 

KFR § 15 

Pott för arbete mot droger 
Det nya reglementet för Potten arbete mot droger är utsänt till samtliga ledamöter i rådet. Förändringen 

består i stort att förtydliga att potten kan användas till förebyggande aktiviteter kopplat till alla typer av 

droger samt ett förtydligande gällande när ansökningarna beslutas av KSAPU. Inkomna ansökningar 

behandlas av beredning för KFR och förslag till beslut fattas i samband med Förebygganderådets 

sammanträden. KSAPU fattar det slutliga beslutet av inkomna ansökningar vid deras sammanträden i juni 

och i november. 

 

Under pandemiåret 2020 då Piteå kommun inte har haft representation där man bjudit på alkohol förs inga 

pengar över till potten. Detta innebär att det under 2021 inte finns några pengar att söka.  

 

Ansökningar från potten mot droger ska avse aktiviteter som ligger utanför ordinarie föreningsverksamhet. 

 

 

KFR § 16 

Antilangningskampanj  

Rådet uppmanar föreningarna att på andra sätt försöka uppmärksamma antilangning i samband med till 

exempel examen, då det inte går att göra på det traditionella sättet på grund av pandemin.  
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KFR § 17 

Information från socialförvaltningen 

Gunilla Grankvist informerar kort om utmaningar i socialtjänsten kopplat till det ekonomiska underskottet. 

Man jobbar med att försöka hitta lösningar på hemmaplan för de som behöver behandling för sitt missbruk. 

Man jobbar fortsatt hårt med att försöka minska smitta bland brukare på boenden samt hjälpa utsatta grupper 

att få vaccin. Det saknas fortfarande ett större antal sommarvikarier inom många av socialtjänstens områden. 

 

 

KFR § 18 

Enkäten personligt 

Anette Christoffersson informerar om enkäten Personligt som nu är genomförd för 18:e året i rad.  

Se Bilaga 1.  

 

Länkarna ställde frågan om det görs några samordnade insatser inom Piteå kommuns gällande barn med 

MPF diagnoser? Förutom ASP klassen i Öjebyn finns ingen särskild samordning utan det hanterar varje 

skola för sig utifrån behovet på respektive skola.  

 

 

KFR § 19 

Information från föreningarna och förvaltningarna 
Kultur, Park och Fritid – Elisabeth Lindberg. Lättnader i restriktionerna gör nu att yngre barn får träna och 

spela matcher. Man fortsätter med alternativa digitala aktiviteter. Det har kommit nya sommarlovspengar 

som gör det möjligt att utöka aktiviteterna för barn och unga i sommar. Det riktade bidraget på sammanlagt 

750 000 kr som alla föreningar i Piteå kunde söka mede ur har delats ut. Alla som har sökt har kunnat få 

något, om än inte alltid det man sökt.  

 

Avseende det kommunala aktivitetsbidraget som föreningar med målgrupp 7-25 år kan söka har man 

beslutat att fortsatt inte ta med pandemiåren när man lämnar in underlag för ansökan. Åren innan (2010-

2019) godtas som underlag.  

 

Crusingen under valborgshelgen ställde i år till med mycket problem i form av fylla och glaskross efter 

Sundsgatan. Det finns en oro över att tillställningen drar med sig en yngre målgrupp.  

 

Kommunstyrelsen – Agnetha Eriksson. Ingen information att ta upp som är kopplat till förebygganderådet. 

 

Barn och Utbildningsnämnden – Carola Bergman. Störst fokus ligger på att försöka hålla i gång skola och 

fritids. En del tillfälliga stängningar med distansundervisning har gjorts. Man har sett att lärare är en 

överrepresenterad grupp när det gäller Covid drabbade. 15 timmars barn har under en tid inte varit välkomna 

i förskolan, beslutet ligger kvar t.o.m. 31 maj 2021. Detta för att underlätta arbetsbelastningen för personal. 

Nattis är fortsatt stängt och endast två förskolor kommer hållas öppna under sommaren.  

 

Det är ännu för tidigt att säga hur betygen kommer att påverkas av distansstudierna, men man kan se att det 

psykiska måendet har blivit sämre för skolungdomar under pandemin. 
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Samhällsbyggnadsnämnden – Ann-Katrin Sämfors. Vuxenutbildningen hade 1463 elever inskrivna under 

2020, vilket är en ökning mot tidigare år. Antalet utrikesfödda har minskat, troligen för att mottagandet av 

nyanlända har minskat i kommunen. Överlag har man goda utbildningsresultat. I lärlingsutbildningarna når 

man 98% godkända resultat. 80% leder till arbete. De som studerar på SFI har svårare att tillgodogöra sig 

utbildning på distans och särvux har fortsatt studieuppehåll. 

 

Uppdraget för 2021 är att utöka bland annat språkstöd, digitalt stöd och studiestöd och man hoppas kunna 

erbjuda fler yrkesutbildningar.  

 

Socialnämnden – Britta Lysholm, Nina Lindström. Man har anställt ytterligare en fältassistent, en kvinna, 

vilket är mycket positivt. I övrigt jobbar man fortsatt med att säkerställa skyddsutrustning till personal inom 

alla verksamheter. Budgetunderskottet är en fortsatt dominerande fråga. 

 

Gunilla Grankvist trycker på att de förebyggande insatserna som görs kan i de flesta fall ses som framtida 

investeringar. Att inte göra någonting kostar samhället enorma summor pengar i slutändan. Även de mest 

utsatta är Pitebor och Piteå är till för alla. Alla kommunens förvaltningar har tillsammans ett ansvar att 

arbeta förebyggande. 

 

Elisabeth Lindberg, Kultur och Fritidsnämnden lyfter problematiken med att de platser för avgiftning som 

tidigare funnits att tillgå för de som söker behandling för sitt missbruk, dragits in. Även 

sprututbytesverksamheten står stilla. Därtill att samarbetet med Regionen många gånger inte fungerar.  

 

Röda Korset – Ulla-Britt Boström. Fortsatt ingen social verksamhet ute i samhället, men vissa lättnader har 

man kunnat göra vad gäller Kupan. Där har man kunnat ta emot två som gör sin samhällstjänst och man 

kommer även kunna ta emot ferieungdomar.  

 

Länkarna – Johanna Löfgren, Tommy Eriksson (praktikant). Länkarna jobbar vidare med samtalsgrupper 

övervägande digitalt. De har varit på Studiebesök till Storforsen. Många aktiviteter för medlemmarna sker 

utomhus. De försöker även bedriva viss uppsökande verksamhet. De undersöker möjligheten att anordna en 

utbildning i samtalsteknik för de som håller i gruppsamtal och enskilda samtal och vill kolla möjligheten att 

samarbeta med andra föreningar som har samma behov. 

 

RFSL – Maria Wikslund. Digitala Caféer forstätter. Man planerar för möjligheten att hålla Café verksamhet 

utomhus när vädret blir varmare. Fortsatta planer för digitala föreläsningar och möten. Man hoppas bland 

annat att få till en föreläsning med Simon Blom gällande HIV. 

 

 

KFR § 20 

Övriga frågor 
Inga övriga frågor. 

 

 

KFR § 21 

Mötet avslutas 
Ordförande Nina Lindström avslutar mötet och önskar alla en bra sommar. Nästa sammanträde planeras till 

den 16 september 2021. 


