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Kommunala förebygganderådet 16 september 2021 

 

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

 
 

Beslutande Tommy Sundqvist, Lions (Vice ordförande)  

 Anton Li Nilsson, Socialnämden 

 Ann-Katrin Sämfors, Samhällsbyggnadsnämnden 

 Agnetha Eriksson, Kommunstyrelsen 

 Elisabeth Lindberg, Kultur och fritidsnämnden   

 Ulla-Britt Boström, Röda Korset 

 Johanna Löfgren, Länkarna  

 Stefan Högberg, LP kontakten 

 Stig-Roland Carlzon, Piteå Kristna Råd 

 Maria Wikslund, RFSL (ersättare) 

 Monica Öhman, FMN 

  

 
 

Övriga deltagare    Tomas Backeström, Socialtjänsten 

      Michaela Gebing, Sekreterare 

       

 
 

Utses att justera Ulla-Britt Boström, Röda Korset  
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Sekreterare Michaela Gebing 

 

 
 

Ordförande Tommy Sundqvist, Lions  

 

 
 

Justerande Ulla-Britt Boström, Röda Korset  
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KFR § 22 

Mötet öppnas 

Vice ordförande Tommy Sundqvist hälsar alla välkomna och öppnar mötet. 

 

 

KFR § 23 

Fastställande av dagordning 

Dagordningen godkänns. 

 

 

KFR § 24 

Val av justerare 

Ulla-Britt Boström, Röda Korset utses att justera protokollet. 

 

 

KFR § 25 

Föregående protokoll 

Inga synpunkter på föregående protokoll, som läggs till handlingarna. 

 

 

KFR § 26 

Våld i nära – Annika Risberg 

Våld i nära startade som ett projekt i syfte att ta fram verkningsfulla insatser främst mot mäns våld mot 

kvinnor. Att knyta ihop strategierna med operativt arbete samt skapa hållbara rutiner och arbetssätt kring 

arbetet mot våld. Under projekttiden har man bland annat startat upp en verksamhet för att kunna erbjuda 

stöd till förövare, arbetat för att de största bostadsbolagen inom kommunen ska införa ”Huskurage”, jobbat 

med att höja medvetandet kring ämnet hos medborgarna och upprättat en långsiktig plan för att nå ut till 

målgrupper med stora behov.  

 

Gruppen våld i nära relationer består i dag av tre personer. En socialsekreterare/samordnare samt två 

personer som arbetar med samtal och de två boenden som finns för utsatta kvinnor och barn. Ett av 

boendena kan även ta emot män som har behov. I snitt kommer det in tre nya ärenden i veckan. Ingången för 

kontakt med våld i nära sker i dag via mottagningen på stöd till barn och familjer. Man kommer att se över 

vart enheten organisatoriskt ska ligga framöver. Förutom samarbete med andra enheter inom socialtjänsten, 

samarbetar man med några av de största hyresbolagen i Piteå, Apoteken, biblioteket samt Unicef utifrån 

barnperspektivet. Även hälsocentralen i Öjebyn och Hortlax samarbetar med gruppen Våld i Nära. Den 16-

17 december kommer allmänhet, tjänstemän och politiker att bjudas in till Föreläsningen ”jag skulle då gå 

vid första slaget” som efterföljs av en Workshop. Annika Tipsar även om att gå en kurs via NCK- 

webbkursomvald 

 

https://webbkursomvald.se/
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KFR § 27 

Anhörigstöd – Ann-Catrin Gustafsson  

Tjänsten som Anhörigkoordinator kom till efter en översyn av kommunens möjlighet att erbjuda 

anhörigstöd. Tidigare fanns tre halvtidstjänster fördelat inom äldreomsorgen och psykisk ohälsa. Anhöriga 

till andra målgrupper hanterades inom övriga enheter inom socialtjänsten. Syftet att samla allt anhörigstöd 

var även att kontaktvägar för den som har behov av anhörigstöd ska bli tydligare. Anhörigkoordinatorn har i 

huvudsak tre riktlinjer.  

• Att arbeta med direkt anhörigstöd i form av enskilda stödsamtal och riktade insatser i form av 

föreläsningar och anhöriggrupper där fler i liknade situation kan samtala.  

• Att jobba mot och vara ett stöd mot verksamheterna inom socialtjänsten som möter anhöriga i det 

dagliga arbetet  

• Att utöka samarbete mellan andra aktörer så som Region Norrbotten och föreningar i Piteå som 

möter anhöriga i deras verksamheter.  

 

I nuläget arbetar man främst med att sprida information. På nationella anhörigdagen den 6 oktober kommer 

man anordna en föreläsning med leg. Psykolog Bella Stensnäs.  

 

I uppdraget ingår även ett förebyggande arbete. Hur når man anhöriga för att erbjuda stöd innan det går för 

långt i deras mående? I den nuvarande formen som kommunen kan erbjuda hoppas man att det blir tydligare 

vart man ska vända sig i ett första steg. Stig-Roland Carlzon - Piteå Kristna Råd, önskar att man kan se över 

vad de olika föreningarna i Piteå erbjuder för form av anhörigstöd. Ann-Catrin (Anhörigkoordinator) 

Välkomnar att föreningarna i Förebygganderådet kontaktar henne med frågor och funderingar.  

E-post: ann-catrin.gustafsson@pitea.se  

Tel: 0911-69 64 94 

 

 

KFR § 28 

Information från socialförvaltningen 

I takt med att samhället öppnar upp, gör även socialtjänstens verksamheter det om än med försiktighet. 

Under ett par veckor tillbaka har det varit relativt låg smittspridning. Man kan se ett ökat inflöde inom 

individ och familjeomsorgen då främst inom enheten Våld i Nära relationer. I den behandlingsmetod som 

man erbjuder våldsutövarna finns just nu en handfull deltagare.  

 

Man har även ett högt inflöde av personer som söker stöd till följd av sitt missbruk i kombination med 

psykisk ohälsa. Detta är en grupp som indirekt drabbats hårt av pandemin, men det syns först nu. På grund 

av att bland annat Regionen haft verksamheter som inte kunnat vara i gång under pandemin har denna 

målgrupp inte fått det stöd som man tidigare kunnat erbjuda. Socialtjänsten och Polisen har ett gott 

samarbete runt de ungdomar som samlas i centrum och runt Max hamburgerrestaurang där det under senare 

tid varit en del oroligheter.  

 

 

 

 

https://www.mynewsdesk.com/se/pitea/pressreleases/socialtjaensten-bjuder-in-till-foerelaesning-och-anhoerigtraeffar-3126999
mailto:ann-catrin.gustafsson@pitea.se
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KFR § 29 

Information från föreningarna och förvaltningarna 
Kommunstyrelsen – Agnetha Eriksson. Informerar att kommunstyrelsen fått information om pågående 

samverkan mellan kommunen och Polisen gällande barn och unga. Att man kommer att utforma en ny e-

tjänst för medborgare som vill vara med och påverka ”Piteförslag”. Där kan alla medborgare logga in via e-

legitimation och sedan gå in och se vilka förslag som är lagda. Välja att stödja dessa eller lämna egna 

förslag. De förslag som får 42 underskrifter eller mer (minst 1 promille av kommunens befolkning) går 

sedan vidare till beredning.  

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen – Ann-Katrin Sämfors. Man kan se att arbetslösheten minskar i kommunen 

och man har även tagit del av information av det pågående arbetet med utökad samverkan mellan 

försörjningsstöd och arbetsmarknadsenheten.  

 

Socialnämnden – Anton Li Nilsson. Man pratar mycket om hur man ska motverka kompetensbristen inom 

socialtjänsten. Stor oro avseende nästa års sommar, då det blivit svårare och svårare att rekrytera kompetent 

personal inom bland annat socialtjänstens olika boenden. Tomas Backeström poängterar att detta är något 

man ser i flera kommuner. Hur kan man vända trenden? Hur behåller man kompetent personal och hur 

rekryterar man nya medarbetare med rätt kompetens? 

 

Kultur och Fritid – Elisabeth Lindberg. Man kommer att höja lokalhyrorna inom kommunen med 10%. Man 

ser ett ökat tryck på att hålla kalas och andra tillställningar i kommunens sporthallar. Dock håller man strikt 

på att det inte får förekomma alkohol i lokaler där man även bedriver ungdomsidrott, något som man för 

diskussioner med PDOL om. Man ser även att föreningslivet sakta kommer i gång igen till följd av att 

samhället öppnas upp. Man har även tagit beslut att driva Vallsberget i egen regi även kommande vinter.  

 

LP kontakten – Stefan Högberg. Lp kontakten håller öppet sedan ett par veckor tillbaka. Fler och fler 

besökare återvänder. Man funderar på vilka olika alternativ verksamheten kan erbjuda framöver för att möta 

de olika behov som finns hos besökarna, samt hur man når de som ännu inte är motiverade till att ta nästa 

steg i att göra en förändring.  

 

Länkarna – Johanna Löfgren. Länkarna har haft verksamhet under hela pandemin och fortsätter framåt. Man 

har tagit emot en del praktikanter från Lernia. Även samtalsgrupperna är i gång och man håller på att planera 

hur öppen jul ska se ut i år.  

 

Röda Korset – Ulla-Britt Boström. De håller på att rekrytera en ny butikschef till Kupan. Man har hanterat 

många ansökningar av privatpersoner som behöver hjälp i olika former. De har kunnat ta emot många 

praktikanter i butiken samt ett par personer som har samhällstjänst. Man har bra med handledare vilket är 

positivt! Första tisdagen i oktober startar man upp en mötesgrupp för vuxna i samarbete med svenska 

kyrkan. Man planerar så smått att även komma i gång med stick och sy grupper samt bussvärdar i 

Komfortbussen, linje 18 som går till Sunderby sjukhus. 

 

Piteå Kristna Råd (PKR) – Stig Roland Carlzon. Många olika verksamheter som gått på sparlåga under 

pandemin håller på att startas upp igen. Man försöker få till samverkan med så många olika andra 

verksamheter som möjligt.  

 

RFSL- Maria Wikslund. Man har varit runt på en liten turné i Arvidsjaur, Arjeplog och Älvsbyn för att 

synas, samtala och informera om verksamheten. Höstens program håller på att planeras. Caféverksamheten 

fortsätter. 
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Föräldraföreningen Mot Narkotika (FMN) – Monica Öhman. Sedan två veckor tillbaka är man tillbaka i 

lokalen med fysiska träffar. Under pandemin har man haft telefonjour. Man hoppas kunna genomföra en må 

bra helg för anhöriga senare i höst.  

 

Lions – Tommy Sundqvist. De har under pandemin inte haft någon verksamhet som inneburit att kunna 

hämta möbler som tidigare, men man har till följd av en bra buffert innan pandemins utbrott ändå kunnat 

hjälpa behövande. Man hoppas att man kan komma i gång med övrig verksamhet igen nu då de flesta är 

vaccinerade och samhället öppnar upp igen. Tommy informerar även kort om Brottsofferjouren och att man 

där sett en uppåtgående trend i antal misshandelsfall både avseende våld i nära och där förövaren är okänd.  
 

 

 

KFR § 30 

Övriga frågor 
Inga övriga frågor. 

 

 

KFR § 31 

Mötet avslutas 
Vice ordförande Tommy Sundqvist avslutar mötet. Nästa sammanträde planeras till den 2 december 2021. 


