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Kommunala förebygganderådet 15 september 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  

 Britta Lysholm, Socialnämnden 

 Ulla-Britt Boström, Röda korset 

 Stefan Högberg, LP kontakten 

 Tommy Sundqvist, Lions 

 Stig-Roland Carlzon, PKR 

 Maria Wikslund, RFSL (ersättare) 

  

 
 

Övriga deltagare    Sofie Isaksson, Socialtjänsten 

      Michaela Gebing, Sekreterare 

       

 
 

Utses att justera Ulla-Britt Boström, Röda Korset 
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KFR § 22 

Mötet öppnas 

Ordförande Nina Lindström 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 

Information från Socialförvaltningen 
Föreställning/föreläsning om våld i nära som tidigare skjutits upp till följd av pandemin kommer nu att 

genomföras vi två tillfällen. Den 24 november för allmänheten och den 25 november för kommunanställda. 

Inbjudan kommer att gå ut via olika sociala medier inom kort.  

 

Frida Lindberg som har gjort kartläggningen i samsjuklighet har parallellt med den fått  i uppdrag av 

politiken att göra en förstudie för att se hur Barn och utbildning och socialtjänsten kan öka samarbetet. Det 

har även blivit klart att Regionen kommer att vara med i det samarbetet. Förstudien ska vara klar i slutet av 

november.  

 

Cruisingen som hölls i maj och augusti samt PDOL helgen har överlag varit lugn sett från socialtjänstens 

sida. Man har haft en hög beredskap av medarbetare i tjänst och man upplever att det i år har varit fler vuxna 

som engagerat sig. Det har även varit lättare att få kontakt med föräldrar som kunnat ta över, där situationen 

har krävt det. Summerat upplever man från socialtjänstens sida att sommaren har gått bättre än tidigare år. 

 

Man kommer att göra en nystart av Norrbus. Det är en överenskommelse om samverkan mellan region och 

kommun vad gäller barn och unga som har behov av samlade insatser.  

 

I övrigt har bemanningssituationen inom många av socialtjänstens verksamheter varit extremt ansträngd i 

vissa perioder under sommaren. Man ser även en fördröjd effekt av det svåra bemanningsläget då den 

personal som skjutit fram sin semester kommer att ta ut den nu under hösten då även annan frånvaro ökar på 
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grund av höstförkylningar.  

 

 

KFR § 27 

Information från föreningarna och förvaltningarna 
RFSL – Maria Wikslund, man kommer att fortsätta med Café verksamhet på lördagar under hösten. Under 

PDOL hade man många besökare. Positivt var att det var välbesökt av ungdomar som även deltog i 

Prideparaden. Man försöker utifrån det intresset att få till en plats för ungdomar i lokalen dit man kan 

komma och umgås. Lokalen lånas även ut vissa kvällar till Kvinnojouren och ION (barn och 

ungdomsteater). Antalet medlemmar har ökat något efter pandemin och för ungdomar är det gratis.  

 

Kommunstyrelsen – Agnetha Eriksson. Inget att lyfta från kommunstyrelsen som har betydelse för rådet. 

 

PKR – Stig-Roland Carlzon. Man upplever från kyrkans håll att det finns ett stort intresse av att samlas igen. 

Exempelvis har scoutverksamheten vuxit och övriga sammankomster som man anordnat har varit 

välbesökta. Kommunstyrelsen, Agnetha Eriksson och Samhällsbyggnadsnämnden, Ann-Katrin Sämfors har 

inte riktigt samma bild, då många kulturella och idrottsliga föreningar och arrangemang inte varit lika 

välbesökta. Många av dessa föreningar har heller inte klarat pandemin. Kyrkans föreningsverksamhet har 

klarat sig bättre.  

 

Barn och utbildningsnämnden – Carola Bergman. Sammanträdet den 7 september hölls på Bergsviksskolan 

där man fick tillfälle att besöka Spårkslussen. Där alla går utlandsfödda barn i åk 2-9 initialt går innan de sen 

börjar i sina tilltänkta skolor. Där arbetar 4 lärare på ca 35 elever. Man jobbar mycket med bemötande på 

individnivå då alla kommer från olika bakgrund med olika behov. Behovet av studiehandledare på 

modersmålet är svårt att fylla då det är svårt att rekrytera.  

 

Man har uppdaterat riktlinjer kring elevhälsan som gäller åren 2022-2025. Grundskolan och gymnasieskolan 

slås ihop för att uppnå en bättre samverkan och att kunna arbeta hälsofrämjande och förebyggande under 

hela skolgången från förskola till gymnasium. I riktlinjerna finns angivet att man även ska styra upp 

systemen för att hantera skolplikt och kränkande särbehandling. 

 

Rapporter visar att betygen bland flickor i grundskolan från åk 9 har sjunkit mot pojkars resultat. Det ser 

likadant ut över hela landet. Tidigare har pojkars betyg legat lägre. Detta är något man kommer att jobba 

vidare med för att hitta bakomliggande orsaker.  

 

Röda Korset – Ulla-Britt Boström. Man har många volontärer som engagerar och vill hjälpa. Besökare på 

secondhandbutiken har ökat. Den 4 oktober anordnar man en dagträff tillsammans med EFS ”möten med 

människor”. Man kommer att han föreläsare, musikunderhållning, fika och lotteri. 

 

Man kommer att ta emot en skolklass på studiebesök för att bland annat berätta om Röda Korsets 

miljöarbete. Man erbjuder fortsatt platser för de som bland annat arbetstränar eller gör samhällstjänst.  

 

Man har stöttat och hjälpt många flyktingar från Ukraina med bland annat kläder, leksaker, husgeråd. Det är 

även många visat intresse att vara med och hjälpa till. Man planerar även ett socialt event för ukrainare nu 

under hösten. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden – Ann-Katrin Sämfors. Man har tagit fram ett program för gång och cykelvägar 

i Piteå, för att bland annat tydliggöra hur man ska arbeta för att få säkra skolvägar för barn och unga. Man 

ser att arbetslösheten bland unga har ökat något. Arbetsmarknadsenheten jobbar för ökad sysselsättning och 

tillsammans med Barn och utbildningsförvaltningen försöka fånga upp de som inte har tillräckliga betyg 
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efter avslutade gymnasiestudier.  

 

767 unga lämnade in intresse för att få kommunalt sommarjobb. Av dessa har alla erbjudits jobb, men endast 

64% tackade ja. Man jobbar även med att utöka antalet yrkesutbildningar matchat mot vad företagen i Piteå 

efterfrågar. Man ser även här ett stort behov av flerspråkiga studiehandledare, men det är svårt att hitta dessa 

med rätt kompetens.  

 

Agnetha Eriksson – Kommunstyrelsen, informerar om att det nya massflyktingsdirektivet som trädde i kraft 

1 juli 2022, inte innebär att dessa personer har rätt att läsa på SFI. Det är i stället studieförbunden som 

ansvarar för utbildning i svenska med krav på arvoderade ledare. Därtill behövs lämpliga lokaler för att 

möjliggöra att så många som möjligt har möjlighet att delta.  

 

Socialnämnden – Britta Lysholm. Det är svårt att få personer som vill ställa upp som särskild förordnad 

vårdnadshavare till ensamkommande flyktingbarn. Så även kontaktpersoner, familjehem och jourhem till 

alla som har behov av det i kommunen. Det pågår kampanjer via sociala medier. Fortsatt svårt att rekrytera 

kompetent personal inom vård och omsorg, sommaren har varit tuff på bemanningssidan.  

 

LP kontakten – Stefan Högberg. Under sommaren har lokalen hållit stängt. Man har nu i början av 

september startat upp igen. Man upplever att besökarna stannar längre i lokalen nu än tidigare vilket man ser 

som positivt, då man får en chans att knyta kontakter. Man letar fortfarande efter en kvinna att anställa för 

att möta behoven som de kvinnliga besökarna har, men det är svårt att hitta rätt person med rätt kompetens 

då man är begränsad i vilken ersättning man kan erbjuda.  

 

Man ser tyvärr en tendens att många yngre besöker lokalen i syfte att köpa droger. Man har en tydlig 

hållning i at langning inte är tillåten i lokalen, men upplever det svårt att samarbete med polisen kring dessa 

personer. Rådet för diskussioner om hur man i varje förening skulle kunna få till ett bättre samarbete med 

polisen i dessa frågor.  

 

Man planerar en stor julfest tillsammans med LP i Skellefteå, där man kommer kunna erbjuda busstransport 

beroende på var man bor.  

 

Kultur och fritidsnämnden – Elisabeth Lindberg. Elisabeth informerar om att hon varit på Folkhälsorådet 

som haft besök av områdespolis och Narkotikaspanare. De berättade om deras arbete och att det finns 

mindre tid för spaningsarbete till följd av ökad samverkan med andra myndigheter och olika 

informationsinsatser. Bland annat har man besökt skolor från årskurs 4. Ca 170 personer i åldrarna 12-17 år 

är kända av polisen till följd av samsjuklighet (diagnos/narkotikamissbruk). Man ser även att användandet 

av kokain har ökat under pandemin.  

 

Lions – Tommy Sundqvist. Man har skänkt pengar till barndiabetesfonden och barncancerfonden med 

50 000 kr vardera. När Lions går in och skänker pengar går 1/3 lokalt, 1/3 riks och 1/3 regionalt. Man har 

även köpt in ett katastroftält. 

 

Under julen kommer man samarbeta med kommunen som tidigare, där julklappar och presentkort går till 

familjer där behovet finns.  

 

Man har återigen börjat med att hämta saker från personer som vill skänka möbler till Lions. Förhoppningen 

är att anordna en mindre loppmarknad i november/december.  

 

Brottsofferjouren – Tommy Sundqvist. Fortsatt svårt att rekrytera nya frivilliga. De senaste åren har man 

varit endast två aktiva och det blir en ohållbar situation i längden. Nu har man gjort en förändring och 

kommer att tillhöra Brottsofferjouren i Norrbotten, vilket möjliggör en viss avlastning i de uppdrag som 
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behöver hanteras. Men man behöver bli flera. 

 

 

KFR § 28 

Övriga frågor 
Alkoholpotten 

Ordförande Nina Lindström informerar om att det inte inkommit några ansökningar till alkoholpotten till 

beredningen den 5 september, vilket gör att det nu är för sent att ansöka av årets pott då KSAPU bereder 

ärenden avseende alkoholpotten på sammanträden i juni och november.  

 

Inbjudan gäst, till nästa sammanträde 

Ann-Katrin Sämfors, Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att rådet bjuder in en områdespolis som jobbar 

med förebyggande arbete kopplat till barn och unga. Rådet kommer överens om att bjuda in polisen till nästa 

sammanträde den 1 december.  

 

 

KFR § 29 

Mötet avslutas 
Ordförande Nina Lindström avslutar mötet. Nästa sammanträde är den 1 december i sammanträdeslokal 

Hjortronet på Stadshuset.  


