
            

 

 

 

 

        Uppföljning av PITEBOR PÅ STAN sommaren 2012 

Föreningar nattvandrar i Piteå för att vara med och skapa tryggare miljöer 

 

 

 

 



Bakgrund 

I Piteå finns sedan 2010 ett lokalt brottsförebyggande arbete där polis och kommunen tillsammans 

samverkar i olika former. Tillsammans andra aktörer i samhället samarbetar/ samverkar man för att 

skapa trygga miljöer.  

Sommaren 2011 prövades i Piteå en metod från Umeå där föreningar nattvandrar och får ersättning 

för detta. Målet är att få fler föräldrar/ vuxna engagerade och vara ute på kvällarna i centrum. 

Utvärdering av aktiviteten 2011 visade mycket positiva reaktioner från samtliga inblandade.  

 

Ansvar 

Ansvarig är Folkhälsorådet med arbetsgruppen Pitebrå som jobbat med rutiner och uppstart etc.  

Ansvaret för det löpande arbetet är Kultur och fritid. Ansvar för uppföljning har Folkhälsostrategen.   

Finansiering 

Varje förening fick 5000 kronor som föreningsbidrag efter genomförda helgpass. Huvudsponsor är 

det kommunala bostadsbolaget PiteBo som har avsatt 55 000 kronor för sommaren 2012 till ”Pitebor 

på stan”. Länsförsäkringar har stått för gruppförsäkring till alla deltagare. Stadshotellet har varit navet 

när det gäller lokal och samlingspunkt. Här har jackorna samt övrigt material fått en plats. Dessutom 

har man bjudit på kaffe.  Polisen och kommunens representanter har bidragit med arbetstid.  

Så har vi gjort innan sommaren 

I februari skickades en förfrågan till aktuella föreningar, detta år var det föreningar/ lag som hade 

barn/ unga födda 1994 -1999. Efter intresseanmälan så genomfördes lottning och 11 föreningar/ lag 

togs ut. Dessa föreningar/lag uppmanades att utse en kontaktperson som kort därefter inbjöds till ett 

möte där de fick första informationen om vilken roll de har som kontaktperson.  

I maj kallades till ett gemensamt informationsmöte för samtliga föräldrar som skulle vandra under 

sommaren där samtliga ansvarig presenterade sig och en genomgång av hur vandringen bör vara samt 

syftet med aktiviteten.  

Informationsfolder uppdaterades och delades ut.  

Själva nattvandringen 

Dessa riktlinjer gavs inför varje pass som var fredag + lördag 21-02.  

• Inför varje vandring samling på Stadshotellet kl 21.00, gratis kaffe 

• Jackor, mobil mm finns  

• Information av Polisen på stadshotellet kl 21.  

Då polisen inte kan vara på plats så starta vandringen på egenhand.  

• Vandringen sker inom centrala stan Från badhusparken till busstationen.  

• Gemensam utvärdering (båda kvällarna) 

• Lämna åter jackor & mobil – ladda vid behov 

 

 

 

 



Sammanfattning  

Det beslutades efter sommaren 2011 att aktiviteten Pitebor på stan skulle fortsätta även sommaren 

2012. Sponsorerna ställde sig positiva till detta. Endast Big Boy retaurangen avsa sin medverkan.  

 Pitebor på stan bygger på att föreningar/ lag erbjuds att vara med att vandra på stan 11 helger,  fredag 

och lördag mellan klockan 21-02. De som ska vandra ska vara föräldrar till barn födda 1994-1999 och 

vara fyra föräldrar per kväll. För detta får föreningarna/ laget ett bidrag på 5000 kronor som utgår 

som föreningsbidrag.  Huvudsponsor är bostadsbolaget PiteBo som bidrar med hela 

föreningsbidraget. . Andra sponsorer är Länsförsäkringar som står för jackor samt gruppförsäkring 

för alla deltagare. Stadshotellet står för lokal, fika men är också ”navet” där samling sker före och 

efter vandringen.   

Under sommaren 2012 har man vandrat 11 helger. Start första helgen i juni och avslut vid skolstart. 

Midsommarhelgen ingick inte i passen.  

Sammantaget är det mest positiva kommentarer och vid intervjuer med deltagarna så är man mycket 

nöjd av att fått vara med. Man förstår tydligt varför detta görs och ser deltagandet inte bara ur ett 

ekonomiskt syfte utan att man får vara delaktig. Det har varit lugnt eller mycket lugnt på stan de 

flesta helgerna och de helger som det varit många ungdomar ute på stan har det ändå inte varit för 

stökigt eller på något sätt hotfullt.  

Man har samverkat med polisen, kyrkan, ordningsvakter men också andra aktörer. Kommentarerna 

vid utvärderingarna visar på att man träffat och pratat med ungdomar men också med andra som rört 

sig i området. Kommentarer från ansvariga och sponsorer visar också på positiva erfarenheter.  Man 

ser tydligt vinsten med denna aktivitet i ett förebyggande syfte.  

Föreningarna påpekar i utvärderingarna att tiden man vandrar skulle ändras till 22-02 istället då det är 

mycket lugna första timmen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sammanställning utifrån utvärderingar samt kommentarer av ansvariga 

 Sommaren 2012 PITEBOR PÅ STAN 

 

Från 8 juni till och med 25 augusti har 11 olika föreningar/lag nattvandrat på stan. Planeringen var 11 

helgpass , midsommarhelgen var ej bokad ( detta för att denna helg i regel är mycket lugn i Piteå) . 

Vid varje pass har 4 föräldrar ställt upp. Det blir 88 personer som deltagit i ”Pitebor på stan” 

aktiviteten under sommaren. 

 Här följer en sammanfattning av sommaren 2012 utifrån den utvärdering som samtliga grupper gjort.       

                                          

 

 

 

Datum Antal ungdomar 

ute på stan 

Läget på 

stan 

Samverkan 

med 

Kommentarer från vandrarna 

8 juni 15-30 Livligt men 

ej stökigt 

polis Mindre fylla än förväntat 

9 juni 15-30 Livligt men 

ej stökigt 

polis Mest aktivitet på Sundsgatan 

15 juni            30-50 Lugnt  Polis Inga fulla ungdomar ute. Bra info på 

informationskvällen 

16 juni 30-50 Lugnt Polis, kyrkan Börja vandringen kl 22 istället. Mest folk ute 23-02 

29 juni 30-50 Lugnt kyrkan Vandringen börjar för tidigt och slutar för tidigt. 
Namnet pitebor? 

30 juni            5-15 Lugnt Polis, vakter Mycket lugnt. Ändra tiden till 22-02:30 

6 juli            5-15 Lugnt   

7 juli           15-30 Livligt men 

ej stökigt 

Polis, kyrkan 

vakter 

Många onyktra men trevliga ungdomar och vuxna 

13 juli 5-15 Lugnt Polis Lite folk 

14 juli 5-15 Lugnt  Lite folk och lugnt 

20juli 5-15 Lugnt Kyrkan  

21 juli 5-15 Lugnt vakter Allt har gått bra 

28 juli 100- Livligt men 

ej stökigt 

 PDOL med mycket folk i farten 

29 juli 100- Livligt men 

ej stökigt 

Polis, vakter Mycket fylla bland minderåriga (även inne på 
Kittelfjäll) 

3 

augusti 

5-15 Lugnt Polis, kyrkan Extremt lugn kväll 

4 

augusti 

5-15 Lugnt Vakter En lugn kväll 

10 

augusti 

30-50 Lugnt Polis, vakter Mycket vänligt bemötande från de ungdomar vi träffat 

11 

augusti 

15-30 Lugnt Polis, kyrkan, 

vakter 

Få ungdomar på stan. Servicen bra på stadshotellet. 

Ett roligt uppdrag 
Många äldre uppskattade att vi var ute på stan. 

17 

augusti 

15-30 Lugnt vakter  

18 

augusti 

30-50 Livligt men 

ej stökigt 

 Cruising kväll med många fina bilar och trevliga 
ungdomar 

24 

augusti 

5-15 Lugnt Polisen, kyrkan Gott fika på statt. Enligt dem var vi avbokade i helgen 

men de fixade fram fika och jackorna snabbt.  

25 

augusti 

50-100 Lugnt polis Gott fika på stadshotellet.  



Kommentarer från polisen  

Sommaren har varit lugn och aktiviteten med föreningar som nattvandrar känns mycket bra. 

Kontakterna mellan polisen och de som vandrar har varit god och man har försökt i den mån det 

varit möjligt att möta upp under kvällen. Polisen ser Pitebor på stan som en bra aktivitet för att stärka 

tryggheten 

Kommentarer från Stadshotellet 

Stadshotellets personal upplever att det har fungerat mycket bra med att vara ett sorts ”nav” för 

Pitebor på stan. Det har flutit på bra och föreningarna har kommit i rätt tid. Ett speciellt rum fanns 

där jackor och informationspärm kunde hämtas av deltagarna i ”Pitebor på stan 

Kommentarer från PiteBo 

Det kommunala bostadsbolaget PiteBo är mycket nöjda med medverkan i ”Pitebor på stan”. Vi ser 

nyttan av att få vara med att skapa trygga miljöer i kommunen. Inte bara för våra egna hyresgäster 

utan för alla medborgare.  

 

Sammanfattning av Folkhälsostrateg, ansvarig ungdomskonsulent samt ansvarig 

på AB PiteBo 

Aktiviteten Pitebor på stan är ett bra koncept där de aktiva känner sig delaktiga och att aktiviteten är 

meningsfull. Detta är en bra sak som planeras att fortsätta även nästa år.  


