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Kommunala förebygganderådet 19 maj 2022 

 

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

 
 

Beslutande Nina Lidström (Ordförande)  

 Agnetha Eriksson, Kommunstyrelsen 

 Ann-Katrin Sämfors, Samhällsbyggnadsnämnden 

 Elisabeth Lindberg, Kultur och fritidsnämnden  

 Carola Bergman, Barn och utbildningsnämnden  

 Ulla-Britt Boström, Röda korset 

 Stefan Högberg, LP kontakten 

 Maria Wikslund, RFSL (ersättare) 

  

 
 

Övriga deltagare    Sofie Isaksson, Socialtjänsten 

      Michaela Gebing, Sekreterare 

       

 
 

Utses att justera Stefan Högberg, LP kontakten 

  

 
 

 

 
       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 

Stefan Högberg LP kontakten, utses att justera protokollet. 

 

 

KFR § 14 

Föregående protokoll 

Uppföljning av §8 (information från föreningarna och förvaltningarna) Rådet beslutade att göra en skrivelse 

till kommunstyrelsen med förslag på att genomföra en inventering av kommunens lokaler och övriga 

resurser i händelse av kris. Detta har ännu inte gjorts och man kommer överens i rådet om att avvakta 

eventuell skrivelse, då man i dagsläget inte ser samma akuta behov som vid föregående möte. Inga övriga 

synpunkter på föregående protokoll, som läggs till handlingarna. 

 

 

KFR § 15 

Alkoholpott 

Det finns 10 000 kr i potten för 2022. Kommunstyrelsens arbetsutskott fattar beslut som rör ansökningar för 

alkoholpotten på sammanträde i juni och november. För att hinna bereda ansökningar och lägga förslag till 

beslut i rådet behöver ansökningar för alkoholpotten komma in innan beredning den 1 september inför KFR 

sammanträdet den 15 september.  

 

 

KFR § 16 

Framtida mötesstruktur 
Utifrån möjligheten med digitala möten och de fördelar som de ger, beslutar rådet att kombinera digitala 

möten och fysiska möten framöver. Rådet beslutar att sammanträdet den 15 september hålls digitalt och 

sammanträdet den 1 december hålls fysiskt.  
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KFR § 17 

Kartläggning samsjuklighet – Frida Lindberg 
Frida Lindberg arbetar som vårdsamordnare och har varit projektledare för kartläggningen av samsjuklighet 

i Piteå. Kartläggningen kommer utifrån Samsjuklighetsutredningen som tillsattes av regeringen juni 2020.   

 

I Piteå har man kartlagt personer i åldern 12-30 år. Syftet är att få en bild över antalet personer i kommunen 

som antingen uppfyller kriterierna för en diagnos eller som redan har en fastställd. Detta för att hitta 

arbetssätt för att bättre möta målgruppens behov, men även hur man kan arbeta med förebyggande insatser.  

 

Man har tittat på faktorer som ökar risken att utveckla samsjuklighet och där är skolan och elevhälsan en 

viktig samarbetspartner som redan nu gör ett stort arbete med kartläggning av elever som indikerar på 

riskfaktorer. Det är även viktigt med en fungerande nära samverkan med Regionen. Se bilaga 1 

 

 

KFR § 18 

Information från Socialförvaltningen 
Det pågår en rekrytering av ny verksamhetschef för stödfunktionerna inom socialtjänsten. Den tjänsten 

ersätter till stor del tidigare uppdraget som tidigare biträdande socialchef hade.  

 

Ny högriskhelg har blivit Cruising helgerna som hålls två ggr/år. Det är många alldeles för unga personer 

som vistas i samband med tillställningen. Man hade under senaste Cruisingen ökad beredskap genom 

socialtjänst i beredskap, föräldrar på stan och ett fint samarbete med polis. Men då populariteten runt detta 

ökar så krävs att fler engagerar sig. Nästa tillfälle är den 20 augusti 2022. Rådet uppmanar både föreningar 

och förvaltningar att närvara som vuxna på stan. Man kan gå med i Fältarna Piteå på Facebook för att få 

information om hur och när man kan hjälpa till.   

 

Norrbus, är en överenskommelse om samverkan kring barn och unga mellan regionen och kommunerna i 

Norrbotten. Samverkan har till viss del fått stå tillbaka som en följd av pandemin men ska nu återupptas. 

Man kommer att inleda ett samarbete med Älvsbyns kommun där man kommit långt i det arbetet.  

 

Man har fortsatt stora bemanningssvårigheter inom socialtjänsten och gör det man kan för att marknadsföra 

kommunens socialtjänst för att få fler att vilja jobba i sommar.  

 

 

KFR § 19 

Information från föreningarna och förvaltningarna 
Socialförvaltningen – Nina Lindström. Man har inlett en kultursatsning tillsammans med Acusticum där 

man visar olika kulturfilmer på särskilda boenden i kommunen vilket har varit mycket uppskattat. I övrigt är 

det personal/vikariebristen som är i fokus. 

 

Kommunstyrelsen – Agnetha Eriksson. Det har kommit in ett medborgarförslag om att införa porrfri policy 

och porrfilter inom kommunens nätverk. Detta finns redan på kommunens nätverk, men det betyder ändå att 

man behöver följa utvecklingen och ständigt utveckla skyddet.  

 

Barn och utbildningsnämnden – Carola Bergman. Man ligger över riksgenomsnittet i kunskapskrav inom 

skolan, men det finns alltid utvecklingspotential. Man har sett tendenser till bristande förkunskaper inom 

matte inför gymnasiet, detta trots extra satsningar i form av ”mattelyftet”. Man har fått en rundvandring på 

Grans Naturbruksskola. Man har haft något sviktande underlag på inernatdelen, men man har ett fint 

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2021/11/sou-202193/
https://nllplus.se/upload/IB/lg/sekr/lst/prot/2013/Bilagor/130926/Norrbus%20slutversion%202013-08-29.pdf
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samarbete med några av de praktiska linjerna på Strömbackaskolan. Man har haft medborgardialog gällande 

Solanderprojektet och har även fått klartecken till bygge av ny skola i Öjebyn.  

 

Samhällsbyggnadsnämnden – Ann-Katrin Sämfors. Kvalitetsarbete i Vuxenutbildningen visar överlag på en 

hög trivsel bland eleverna och att man ska fortsätta arbeta med att främja elevers utveckling och lärande. 

Man ska även fortsätta arbeta med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, undersöka orsaker till avbrott i 

utbildning samt fördjupad analys av betygsresultat.  

 

Man har tagit del av rapport från projektet lärande rekrytering som syftar till att underlätta för individer som 

står långt ifrån arbetsmarknaden att komma närmare arbete som leder till egen försörjning. Projektet driv i 

samarbete mellan Piteå kommun, Företagarna i Piteå samt Arbetsförmedlingen och pågår t.o.m. februari 

2023.  Se även samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2022-04-28 för information om fler projekt som riktar 

sig till unga vuxna. 

 

Kultur, Park och fritidsnämnden – Elisabeth Lindberg. Man håller på att byta ut vinteraktiviteter och 

förbereda sommaraktiviteter på fritidsanläggningar i kommunen. Man har tagit del av delredovisning av 

Projektet ung 2.0 där man i samarbete med LTU ska ha dialog med tre utvalda högstadieskolor för att 

kartlägga vad unga saknar för aktiviteter. 

 

LP kontakten, Stefan Högberg. Besökarna nu blivit fler än tidigare vilket är positivt. Man upplever dock att 

andelen besökare med samsjuklighet har ökat och att det är svårt att få rätt sorts hjälp till den målgruppen. 

Man söker fortfarande efter lämplig kvinnlig medarbetare då behovet är sort. Man planerar ett 

musikarrangemang i centrum med en Finsk kringresande cyklist som tidigare levt i missbruk ska vara med.  

 

Röda Korset, Ulla-Britt Boström. Röda korset erbjuder hjälp att vara vuxna på stan under exempelvis 

Cruisinghelger och andra högriskhelger. Man närvarade vid SM veckan och vid stödgalan på Acusticum. 

Man har kunnat bidra med många pengagåvor till Ukraina. Man uppskattar att ett 20-tal ukrainare befinner 

sig i Piteå och bor hos vänner och bekanta. Där har man från Röda Korsets sida hjälp till med bland annat 

skor, kläder och hygienartiklar. Man upplever att man har en bra beredskap för att kunna hjälpa. Det är 

många som vill hjälpa till att skänka saker och pengar.  

 

RFSL, Maria Wikslund. Cafét kommer hålla öppet under hela PDOL där man även kommer inviga med en 

Prideparad. Den 7-9 juni kommer man vara i Arvidsjaur under ”let´s go”, i Arvidsjaur under 

hållbarhetsveckan och i Arjeplog på marknaden. Den 20 maj kommer man vara med på ett evenemang för 

ungdomar på Kaliedo. Den 17 maj uppmärksammande man IDAHOT dagen genom at vara i småstaden och 

träffa besökare där.  

 

Länkarna 

Se bilaga 2 

 

 

KFR § 20 

Övriga frågor 
Inga övriga frågor 

 

 

KFR § 21 

Mötet avslutas 
Ordförande Nina Lindström avslutar mötet. Nästa sammanträde är den 15 september 2022.  

https://www.pitea.se/Bokhyllan/Protokoll%20-%20n%C3%A4mnder/Samh%C3%A4llsbyggnadsn%C3%A4mnden/Protokoll/2022/2022-04-28/Protokoll%20SBN%202022-04-28.pdf
https://rfslstockholm.se/rfsl-stockholm-uppmarksammar-idahot/

