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Kommunala förebygganderådet 1 december 2022 

 

Plats och tid Sammanträdesrum Hjortronet kl. 13:00-17:00 

 
 

Beslutande Nina Lidström (Ordförande)  

 Agnetha Eriksson, Kommunstyrelsen 

 Ann-Katrin Sämfors, Samhällsbyggnadsnämnden 

 Elisabeth Lindberg, Kultur och fritidsnämnden  

 Britta Lysholm, Socialnämnden 

 Ulla-Britt Boström, Röda korset 

 Stefan Högberg, LP kontakten 

 Maria Wikslund, RFSL (ersättare) 

  

 
 

Övriga deltagare    Raimo Roininen, Socialtjänsten 

      Michaela Gebing, Sekreterare 

       

 
 

Utses att justera Maria Wikslund, RFSL 
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KFR § 30 

Mötet öppnas 

Ordförande Nina Lindström hälsar alla välkomna och öppnar mötet. 

 

 

 

KFR § 31 

Fastställande av dagordning 

Dagordningen godkänns. Fyra övriga frågor läggs till dagordningen. 

 

 

 

KFR § 32 

Val av justerare 

Maria Wikslund, RFSL, utses att justera protokollet. 

 

 

 

KFR § 33 

Föregående protokoll 

Inga synpunkter på föregående protokoll som läggs till handlingarna. 

 

 

 

KFR § 34 

Information från Socialförvaltningen 
Raimo Roininen ny avdelningschef inom individ och familjeomsorgen berättar att de inriktningen för 

samverkan inom Norrbus är uppdaterad och att man nu arbetar efter de nya riktlinjerna.  

 

Det har gjorts en förstudie om hur man inom Region Norrbotten, barn och utbildningsförvaltningen och 

Socialtjänsten kan jobba mer förebyggande tillsammans. Studien är gjord av bland annat Frida Lindberg, 

projektledare och vårdsamordnare inom socialtjänsten. Studien har bland annat visat att det finns 

gemensamma rutiner och ramar som behöver förtydligas. Detta kommer bra i tid med anledning av de krav 

på förebyggande arbete som förtydligas i den nya socialtjänstlagen. Rådet beslutar att, under nästa år bjuda 

in Frida Lindberg för en djupare information om resultatet av förstudien.  

 

Childrens Program är ett drogförebyggande arbete som påbörjats inom kommunen. Där man arbetar med 

barn till missbrukande föräldrar för att öka kunskapen hos barnen vad gäller beroendeproblematik samt 

minska risken att själv utveckla missbruk. Även detta går i linje med den nya lagstiftningen.  
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KFR § 35 

Information från föreningarna och förvaltningarna 
Länkarna 

Sällskapet Länkarna är aktiva; har middagar varje fredag, spelar bingolotto tillsammans söndagar, frukost på 

onsdagar och samtal kring missbruksfrågor och medberoende, föreläsningar och andra aktiviteter, t ex 

bowling, fiske, grillning.  

Just nu arbetar vi för fullt med planering av Öppen Jul som kommer att vara juldagen och annandag jul i 

EFS samlingslokal.  

 

 

RFSL – Maria Wikslund 

Man har startat upp en ungdomsgrupp på onsdagar ”Young and queer” där man ordnar olika aktiviteter för 

ungdomar.25-27 november hölls Pite Pride med bland annat föreläsningar av Anders Nystedt och Axel Lilja 

samt en författardialog med Moa Backe Åstot, som skrivit boken Himlabrand. Under skyltsöndag hölls en 

regnbågsgudstjänst i samarbete med svenska kyrkan som blev väldigt uppskattad. Man kommer att fortsätta 

med ungdomscafeer under januari månad. RFSL Piteå älvdal - Lokal Polstjärnan - Startsida | Facebook 

 

 

Samhällsbyggnadsnämnden – Ann-Katrin Sämfors  

Vuxen utbildningen fortsätter med uppsökande verksamhet för att nå ut med sin verksamhet som ett 

alternativ till studier. I den undervisande verksamheten för nyanlända pratar man om risker med alkohol och 

droger.  

 

 

LP- kontakten – Stefan Högberg 

Man har ca 15-20 besökare varje dag. Man kan se en tendens att några stannar kvar längre och samtalar än 

tidigare, vilket är positivt. Dock ser man ett problem med yngre tjejer som söker sig till lokalen i fel syfte. 

Man planerar en julfest under december månad och planerar att hålla lokalen öppet de flesta dagar under jul. 

 

 

Kultur- och fritidsnämnden – Elisabeth Lindberg 

Många föreningar både inom idrott och kultur har svårt att överleva till följd av ökade omkostnader för 

lokaler. Det är dyrare att ordna evenemang och konserter. Man ser även att det ä färre ledare nu än innan 

pandemin. Dock har Kaleido mycket aktiviteter som passar olika åldrar, vilket är positivt. Men de ideella 

föreningarna behövs och den negativa trenden är oroande. Lindbäcksstadion och isbanan förväntas öppna 

inom kort vilket också är positivt. 

 

 

Röda Korset – Ulla-Britt Boström 

Lördag den 3 december planerar man en heldag för Ukrainare som är bosatta i Koler och Långträsk. Man 

kommer att hålla till på Margretelund (församlingsexpeditionen i Öjebyn) och där anordna aktiviteter, sång 

och underhållning, mat och dryck en hel dag. Man räknar med att det kommer 32 barn och 29 vuxna. 

 

Man kommer även starta upp en besöksgrupp i ett samarbete med psykolog från Piteå Hälsocentral för 

personer i ensamhet och utanförskap.  

 

Allt överskott som kommer in skänks vidare till behövande lokal nivå, men man har även kunnat skänka 

900 000 kr till Ukraina vilket känns jättebra. Detta tack vare de volontärer som ställer upp ideellt men även 

privatpersoner som skänker saker.  

 

https://sv-se.facebook.com/rfslpitealvdal/


Signatur justerare 
Utdragsbestyrkande 

 

Protokoll 
 

 

Man har även ett avtal med Piteå kommun om att bereda plats för praktik till ukrainare som behöver komma 

ut i jobb.  

 

 

Socialnämnden – Brita Lysholm, Nina Lindström 

Man har antagit en ny kompetensförsörjningsplan som ett led i kompetensförsörjningsproblematiken inom 

främst vård och omsorg. Det har även kommit nya föreskrifter avseende tidiga insatser för barn med NPF 

diagnoser. Man ser ett bra utfall för hemmaplanslösningar gällande barn och unga i behov av placering. Stöd 

till barn och familjer arbetar efter konceptet Signs of Safety som bygger på att man engagerar det egna 

nätverket runt barn i fösta hand i stället för att placera.  

 

 

Det är brist på familjehem, kontaktfamiljer och jourhem i Piteå så även godemän och Särskilt tillförordnade 

vårdnadshavare för ensamkommande barn.  

  

 

 

KFR § 36 

Nya ledamöter i rådet kommande mandatperiod 
Inför nästa mandatperiod 2023-2026 kommer nya beslut att fattas avseende ledamöter för föreningar och 

förvaltningar i Kommunala förebygganderådet (KFR). Val av vise ordförande för förebygganderådet fattas i 

samband med första sammanträdet 2023. Ordförandeposten innehas av representant från socialnämnden.  

 

Vise ordförandeposten väljs av rådet vid första sammanträdet på den nya mandatperioden och väljs utifrån 

de ordinarie föreningar som är representerade i rådet. Den förening som väljs att inneha vise 

ordförandeposten sitter som ordinarie förening hela mandatperioden. 

 

Föreningarna mejlar in förslag på den person man valt ska representera respektive förening. Mejlet skickas 

till kommunstyrelsen@pitea.se senast den 20 februari. Beslut, utifrån inkomna förslag, fattas i 

kommunstyrelsen den 6 mars. Ett separat mejl kommer att gå ut till föreningarna med information om vilka 

uppgifter som ska lämnas in till kommunstyrelsen.  
 

 

 

KFR § 37 

Val av ordinarie samt ersättande förening för år 2023-2024 
 

De föreningar som sitter med i KFR fyller en viktig funktion i samverkan och informationsutbyte med 

representanter från nämnderna i det förebyggande arbetet mot skadligt bruk av alkohol och droger. 

  

Föreningarna i KFR förfogar över sex ordinarie platser. Övriga föreningar sitter som ersättare och kallas av 

rådets sekreterare i de fall någon av de ordinarie föreningarna är förhindrade att närvara. De föreningar som 

sitter med i KFR ska företrädas av EN representant från respektive förening. Dessa personer anmäls direkt 

till kommunstyrelsen som i sin tur fattar beslut om arvode för den personen. Piteå Kristna Råd tilldelas en 

stående plats i rådet som adjungerande förening, utöver de sex ordinarie platser som föreningarna förfogar 

över. Den förening som innehar vise ordförandeposten sitter som ordinarie förening under hela 

mandatperioden 2023-2026. De föreningar som under perioden 2021-2022 suttit som ersättare blir 

automatiskt ordinarie förening, övriga platser lottas.  

 
 

mailto:kommunstyrelsen@pitea.se
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Rädda Barnen har meddelat att lokalföreningen i Piteå är nedlagd och kommer därmed inte ha någon 

representant i förebygganderådet.  

 

Efter genomförd lottning ser föreningarnas representanter i KFR för åren 2023-2024 ut som följer:  

 

Ordinarie föreningar i KFR 2023-2024  

RFSL 

FMN  

Brottsofferjouren 

IOGT-NTO 

LP-Kontakten  

Lions 

 

PKR (adjungerad)  
 

Ersättande föreningar i KFR 2023-2024:  

Connextions  

Länkarna  

Kvinnojouren 

Röda Korset 
 

Ersättande föreningar kallas i den ordning man blivit lottad och har då rösträtt och rätt till arvode.  

 

Ersättande föreningar som inte kallas som ersättare har möjlighet att närvara som åhörare vid rådets 

sammanträden.  

 

 

 

KFR § 38 

Förslag på mötestider 2023 
Rådet beslutade att fastslå förslaget om sammanträdestider för 2023 Se bilaga 1 

Föreningar eller förvaltningar som vill lägga till punkter på dagordningen är välkomna att meddela dessa till 

sekreterare i rådet inför tiden för beredning.  

 

 

 

KFR § 39 

Information från områdespolisen 
På grund av få deltagare på dagens sammanträde och med anledning av att de kommer nya ledamöter i rådet 

inför nästa mandatperiod beslutade rådet att skjuta upp information från områdespolisen till nästa 

sammanträde den 9 mars 2023. 

 

 

 

KFR § 40 

Övriga frågor 

Länkarna har i skrivelse skickat in två övriga frågor varav en avser ansökningsperiod för föreningsbidrag. 

Denna fråga har tidigare varit uppe till diskussion då socialnämnden gjorde en översyn. Man kom då fram 

till att inte göra förändringar i ansökningsförfarandet. Detta på grund av att grunden för att kunna ansöka om 

föreningsbidrag är att man kan visa på att man är en verksam förening. Man ska kunna visa på en 
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revisionsrapport samt att årsmöte är gjort innan man kan ansöka om föreningsbidrag för innevarande år. 

Länkarnas andra fråga går i linje med Connextions fråga om föreningsbidrag. Se nedan. 

 

Connextions har inkommit med tre övriga frågor: 

 

Förenings- och verksamhetsbidrag 2023 – hur kommer potten för 2023 se ut? 

De föreningar som uppfyller grundkraven för att ansöka om föreningsbidrag har möjlighet att söka och få 

det prövat. Den totala summan på 600 000 kr som föreningarna i KFR kan ansöka om bidrag ifrån kommer 

inte att förändras till kommande år.  

 

Alkoholpottens regler och riktlinjer 2023 

Ansökan till alkoholpotten kan göras till varje beredningstillfälle inför sammanträde med 

förebygganderådet, alltså fyra ggr/år. KSAPU fattar i sin tur beslut två ggr/år i juni och i november.  

Se bilaga 2, Riktlinjer, Pott för arbete mot droger. 

 

Kvinnojouren i Piteå med anledning av den mediala bevakningen 

Det finns ingen annan bidragspott inom socialförvaltningen annat än den som är avsatt för 

föreningsbidragen. Det finns inga fasta medel avsatta till enbart kvinnojourens verksamhet. Kvinnojouren 

ansöker om bidrag på samma sätt som övriga föreningar. Kommunen har en väl uppbyggd verksamhet 

kopplat till våld i nära relationer med utbildad personal. Det finns även inom kommunens regi två lägenheter 

som är avsedda för skyddat boende.  

 

 

KFR § 41 

Mötet avslutas 
Ordförande Nina Lindström önskar god jul och tackar samtliga ledamöter för denna mandatperiod. Nästa 

sammanträde är torsdag den 9 mars 2023. 


