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Kommunala förebygganderådet 24 februari 2022 

 

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

 
 

Beslutande Nina Lidström (Ordförande)  

 Ann-Katrin Sämfors, Samhällsbyggnadsnämnden 

 Elisabeth Lindberg, Kultur och fritidsnämnden  

 Carola Bergman, Barn och utbildningsnämnden  

 Tommy Sundqvist, Lions (Vice ordförande)   

 Stefan Högberg, LP kontakten 

 Stig-Roland Carlzon, Piteå Kristna Råd 

 Maria Wikslund, RFSL (ersättare) 

  

 
 

Övriga deltagare    Sofie Isaksson, Socialtjänsten 

      Michaela Gebing, Sekreterare 

       

 
 

Utses att justera Tommy Sundqvist (Lions) 
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KFR § 1 

Mötet öppnas 

Ordförande Nina Lindström hälsar alla välkomna och öppnar mötet. 

 

 

KFR § 2 

Fastställande av dagordning 

Dagordningen godkänns. 

 

 

KFR § 3 

Val av justerare 

Tommy Sundqvist, Lions, utses att justera protokollet. 

 

 

KFR § 4 

Föregående protokoll 

Inga synpunkter på föregående protokoll, som läggs till handlingarna. 

 

 

KFR § 5 

Föreningsbidrag 

Påminner om att absolut sista ansökningsdag att lämna in sin ansökan om föreningsbidrag är den 30 april 

2022. Det är även viktigt att vara noga med att fylla i de uppgifter som ansökan kräver samt att relevanta 

handlingar bifogas för att ansökan ska kunna beredas. 

 

 

KFR § 6 

Piteförslag 
Piteförslag är en ny metod som ger pitebor delaktighet och möjlighet att bidra till Piteås och kommunens 

fortsatta utveckling. Den består av en e-tjänst som är öppen dygnet runt, året runt. I e-tjänsten kan du lämna 

förslag, söka stöd för ditt förslag och ge stöd åt andras förslag som du gillar. De förslag som får tillräckligt 

folkligt stöd utreds och tas upp till politiskt beslut. 

 

Piteförslag är ett nytt sätt att delta i den demokratiska processen. Tjänsten är ett enkelt och smidigt sätt att 

vara med och påverka Piteås utveckling. 

 

Mer information finns via www.pitea.se/piteforslag samt i Bilaga 1 

 

 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.pitea.se%2Fpiteforslag&data=04%7C01%7CMichaela.Gebing%40pitea.se%7C3177c98992614edfcc4008d9eb086150%7C00d9152ee7da4eddb1cf9b706245cc51%7C0%7C0%7C637799243750422973%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=1Xvy6VPKAcpgxPdmLLUAr82bWA%2F9R18wNvI82CyHVbk%3D&reserved=0
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KFR § 7 

Information från socialförvaltningen 
Ny socialchef är Eva Börjesson Öhman. Den föreläsning som var kopplad till våld i nära den 22 februari är 

framflyttad till hösten på grund av rådande pandemi. Det är inte fattat några formella beslut kring 

samsjuklighetsutredningen som presenterades via SKR den 3 december, men man följer detta från 

socialtjänsten sida. Belastningen i socialtjänsten är fortsatt hög till följd av pandemin och hög sjukfrånvaro 

bland personalen. Det pågår satsningar på olika håll för att kunna rekrytera sommarvikarier. Bland annat kan 

man som vikarie erbjudas sommarbons och befintlig personal erbjuds kompensation för att flytta veckor av 

sin sommarsemester. Det råder fortsatt restriktioner för besökare inom äldreomsorgen, något som anhöriga 

ibland har svårt att förstå. 

 

Effekterna av isoleringen till följd av pandemin visar att våld i hemmet och missbruk har ökat. Nationellt 

sett ser man även att dödsfall kopplat till missbruk har ökat.  

 

Just nu sprids felaktig information om hur socialtjänsterna i landet hanterar omhändertagande av barn. Detta 

hanteras nationellt med att öka informationen om hur socialtjänsten arbetar. Både mot allmänheten och mot 

olika samarbetspartners. 

 

Flera hotell i Piteå ställer sig bakom hotellkurage som är en förlängning av huskurage där många av de 

större bostadsbolagen är med och som syftar till att få fler att agera vid oro över att någon far illa i sitt hem.  

 

Stig-Roland Carlzon (Piteå Kristna Råd) lyfter problematiken med att arbetsförmedlingens servicenivå ar 

sjunkit avsevärt och att det drabbar de mest utsatta och framför allt nyanlända som inte kan språket. Sofie 

Isaksson svarar att socialtjänsten jobbar dagligen med dessa utmaningar och försöker hålla en bra samverkan 

med dessa aktörer. Det är dock en svår politisk fråga. 

 

 

KFR § 8 

Information från föreningarna och förvaltningarna 
RFSL – Maria Wikslund. De ska ha årsmöte i närtid. Fortsätter med Kärlekskafé och är i startgroparna at 

planera årets Pride.  

 

 

 

Piteå Kristna Råd (PKR) – Stig-Roland Carlzon. Verksamheterna är fortfarande under blygsam uppstart 

efter pandemin. Stig-Roland ställer frågan om Piteå kommun har någon tanke på att inventera vilka lokaler 

man har inom kommunen, som kan fungera som skydd eller annan användning, med tanke på det förändrade 

säkerhetsläget i Europa? Rådet diskuterade och kom fram till att varje förening i Piteå kommun bör se över 

vilka möjligheter man har i form av lokaler och övriga resurser. Rådet beslutade även att göra en särskild 

skrivelse till Kommunstyrelsen med förslag på att genomföra en sådan inventering. Carola Bergman – Barn 

och utbildningsnämnden samt Elisabeth Lindberg – Kultur och fritidsnämnden tar på sig att skriva ett 

förslag för påseende av rådet ledamöter som sedan skickas till Kommunstyrelsen.  

 

 

 

LP kontakten – Stefan Högberg. Man håller öppet lokalen som vanligt. Dock har man sett ett minskat antal 

besökare än tidigare. Man upplever att det är svårt att få medlemmarna att delta i aktiviteter förutom att man 

kommer och fikar och umgås en stund. Man har inlett ett samarbete med Bölefisk och Munksundsgården om 

hatt få tillgång till överblivna matlådor. Detta har resulterat i att man nu delar ut mer mat än någonsin. Maten  
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går till behövande utifrån samarbete med bland annat flyktingmottagningen och Familjens hus. Man har 

fortsatt behov av en kvinnlig medarbetare som kan hålla i kvinnogruppen och tar tacksamt emot tips på 

lämplig person för uppdraget.  

 

 

 

Lions – Tommy Sundqvist. Lions har haft en liten loppmarknad som genererade tillräckligt med pengar för 

att stötta ett 80 tal familjer med penningbidrag och julklappar. Man planerar att hålla den stora loppisen den 

7-8 maj där man normalt brukar samla in mellan 500 000 - 600 000 kr. 

 

Inom Brottsofferjouren är läget tufft för de som arbetar som stödpersoner. Man har ca 200 samtalsärenden 

just nu. En stor del handlar om misshandel i hemmet. De kan också vara svårt att komma i kontakt med 

offren då det inte alltid är på en plats de kan prata ostört. Man har dock fem nya stödpersoner på gång. Som 

stödperson erbjuds man utbildning i samarbete med BOJ i Luleå. Efter avslutad utbildning blir man 

certifierad stödperson. Kriterierna för att bli stödperson är att man inte ska finnas i straffregistret. Det kan 

vara bra om man har erfarenhet av olika målgrupper. Om man inte kan engagera sig so stödperson så kan 

man bli stödmedlem.  

 

 

 

Kultur och fritidsnämnden – Elisabeth Lindberg. Just nu är det stort fokus på SM-veckan som pågår under 

perioden 23 - 28 mars. Kulturlivet håller på att öppna upp och man planerar för sommarlovsaktiviteter. En 

rapport från SISU visar på att den fysiska aktiviteten bland barn och unga har minskat under pandemin. 

Enligt de årliga hälsosamtalen som genomförs i skolan kan man se att skärmtiden har ökat med 6% under 

pandemins gång. Största ökningen är bland flickor över 10 år.  

 

 

 

Socialnämnden – Nina Lindström Man håller på att se över en lösning avseende ”bostad först” för den 

målgrupp som är extra utsatta till följd av missbruk och psykisk ohälsa. Målet är en långsiktig lösning. Man 

har även kampanjer ute i bland annat sociala kanaler för att rekrytera fler familjehem.  

 

 

 

Samhällsbyggnadsnämnden – Ann-Katrin Sämfors. Omorganisationen inom arbetsmarknadsenheten är klar 

och resulterade i två områden. Vuxenutbildning och arbetsmarknad och integration. Man kommer att ha en 

temavecka på stadsporten mellan den 28 februari och 4 mars där man pratar om hur vi alla kan bidra till ett 

hållbart samhälle. Man har även fattat beslut om nybyggnation av Christinaskolan.  

 

 

 

Barn och utbildningsnämnden – Carola Bergman. Man fortsätter arbeta med hälsofrämjande skola och kan 

se att det haft positiva effekter bland både lärare och elever. Man har även påbörjat ett projekt att minska 

matsvinnet i skolorna. Målet är att halvera svinnet till 2030. I dag ligger kökssvinnet under riksmåttet medan 

serveringssvinnet ligger över riksmåttet. Distansundervisningen under pandemin har visat sig vara positivt 

för vissa målgrupper. AST klasserna på Solanderskolan och Tallbackaskolan har ansökt om att få bedriva 

distansundervisning som ett särskilt stöd i undervisningen. Man har även backat i det tidigare beslutet 

gällande sommaröppna förskolor och fritidshem och har nu beslutat att hålla tre förskolor och fritidshem 

öppna i stället för två. De kommer finnas i Öjebyn, Norrfjärden och Centrala stan. Dock kommer Nattis 

hålla stängt under dessa veckor.  
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KFR § 9 

Övriga frågor 
Lp kontakten har ett samarbete med Pingstkyrkan och PMU där man får möjlighet att skänka en dagskassa 

till någon lokal förening eller organisation. Det brukar röra sig om en summa på ca 30–70 000 kr. Man tar 

tacksamt emot tips på lämplig mottagare. Detta görs en gång/år.  

 

 

 

KFR § 10 

Mötet avslutas 
Ordförande Nina Lindström avslutar mötet. Nästa sammanträde planeras till den 19 maj 2022. 


