
            

 

 

 

 

        Uppföljning av PITEBOR PÅ STAN sommaren 2014 

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

 

 

 

 

 

Ansvarig för sammanställningen:  

Helena Lindehag Folkhälsostrateg Piteå kommun september 2014 



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. Sedan sommaren 2011 har aktiviteten pitebor på stan genomförts och 

utvärderingar visar att det är uppskattat och fungerar bra.  

 

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 Näringsliv och 

samhälle.  

Finansiering 

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

kommunala bostadsbolaget PiteBo . 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.  

 

Genomförandet 

På grund av olika omständigheter så blev det 10 helger som aktiviteten genomfördes. Det har varit 11 

lag som vandrat då två lag vandrar under PDOL helgen. Sedvanliga rutiner har följts med lottning och 

informationstillfällen till både kontaktpersoner och de som medverkar från olika lag.  

Nytt för 2014 har varit att vandringen startat kl 22 och avslutats 02. Detta efter tidigare års 

utvärderingar.   

 

Sammanfattning 

Årets Pitebor på stan verkar ha varit lugn. Lite stök och få ungdomar på stan. Det blev endast 10 

helger som vandringen genomfördes och 11 lag ställde upp. Det innebär att 88 föräldrar har medverkat 

till att skapa tryggare miljöer i Piteå centrum.  De flesta helger har varit lugna och man har i vissa fall 

samverkat med polis och andra. Dock har Polisens medverkan varit lägre än vid tidigare somrar.  

 

 

Sammanställning  

I följande tabell visas sammanfattning från de utvärderingar som gjorts varje kväll som vandringen 

genomförts.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum Antal 
ungdomar 
ute på 

Läget på 

stan 

Samverkan 

med 

Kommentarer från vandrarna 

13 juni 15-30 Lugnt  Vandrat centrala stan. Mest ungdomar kring busstationen. Stendött vid 
badhusparken fram till COOP. Mobiltelefonen var ej laddad när vi kom.  

14 juni 

 

5-15 Lugnt  Vandrat runt i centrala stan. Mycket lugnt, nästan ingen ute. Hjälpt en 
kraftigt överförfriskad man med att få hjälp hem. Stannade med honom tills 
bilen kom. Fått många positiva reaktioner av folk på stan som tycker att vi 

gör ett viktigt och bra jobb. Super god smörgås.  

27 juni 50-100 Lugnt kyrkan Gåt o gått o gått.  
Mycket lugnt, få turister trots PSG. Livligast på 1906.  

28 juni 100- Lugnt  Polis och 

ordningsvakter 

Promenerat och pratat med folk. Kallt väder. Summergamehelg.  
Lugnt på stan. Festival på andra orter och kallt väder.  

4 juli 5-15 Lugnt Polis,  Vi har vandrat mellan Max och busstation, södrahamn, badhusparken, Tages 

bro och Sundsgatan 4ggr. Väldigt lugnt, enl polisen  

5 juli 5-15 Livligt men 

ej stökigt 

Polis Vandrat som ovan. Tyckte inte att det var riktigt ok med en pojke på 
kickbike ute själv på stan vid 01 tiden. .  

En trevlig kväll på stan.   

11 juli 5-50 Lugnt  Vi har haft en extrem lugn kväll. Vår egen teori är att Luleå kalaset har 

lockat alla ungdomar. Allt har fö gått bra och vi har fått en del uppskattade 
kommentarer kring vår närvaro 

12 juli 5-15 Lugnt  Vandrat runt stan, badhusparken, södrahamn, Tagesbro och MAX. Sett 

igelkottar men inga stökiga ungdomar. De få vi sett har varit skötsamma 

18  juli 5-15 Lugnt  Vi har träffat ungdomar och promenrat runt en mycket lugn stad. Bra att 

engagera föräldrar i ungdomarnas liv. Bra att ge klubbarna en möjlighet till 

att få en slant.  

19 juli 5-15 Lugnt  Vandrat runt staden mellan B-parken och busstationen. Även södra hamn 

där det var en del ungdomar tidigt på kvällen. Efter 24 endast äldre 
personer. Bra service och bemötande på hotellet. Ungdomar 13-18 verkar 
inte hålla till i centrumområdet.  

25 juli 50-100  Polis Vandrat runt under PDOL kväll. Särskilt i yttre områden men med vissa 
turer genom centrala stan. Lugnt fast det var PDOL. Skötsamma ungdomar. 
Mest yngre ungdom (13-16) vid kyrkan.  

 

26 juli 100- Livligt men 

ej stökigt 

Ordningsvakter Vandrat omkring i yttre området av PDOL. Trevliga ungdomar 

1 augusti 5-15 Lugnt  Vandrat runt i en folktom stad, mellan busstation och badhuspark. Endast 
folk på krogarna. Dåligt väder->påverkan att det är lite folk. Helg efter 
PDOL kan också påverka.  

2 augusti 5-15 Lugnt  Vandrat omkring. Knappt enmänniska ute. Väldigt, väldigt lugn kväll.  

8 augusti 5-15 Lugnt  Vandrat runt stan,. Väldigt lugnt. Lugnt och varmt 

9 augusti 5-15 Lugt  Gått mellan busstation och tages bro.  

15augusti 5-15 Lugnt Kyrkan bjöd på 

korv 

Vandrat runt badhusparken, tages bro och upp mot Shell. Var är 

ungdomarna? Vi träffade ett gäng mycket trevliga och skötsamma 

mopedister vid Tages bro som vi pratade lite med.  

16 augusti 5-15 Lugnt Polis Vandrat. Trevliga ungdomar 

22 augusti 5-15 Lugnt  Vandrat. 

23 augusti 30-50 Livligt men 

ej stökigt 

 Glada människor med fina bilar.  



Reflektioner från ansvarig 

 Kommentarer från polisen  

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

Polisen ser Pitebor på stan som en bra aktivitet för att stärka tryggheten 

 Kommentarer från PiteBo 

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

De ser sitt engagemang som ett led i att kunna stödja och trygga miljöer där barn och ungas 

vistas. Är positivt inställd till en fortsättning även nästa år.  

 Kommentarer från Stadshotellet 

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

för Pitebor på stan.  

 Kommentarer från ansvarig på Kultur och fritid Piteå kommun 

Det har flutit på bra i år. Dock har endast 10 helger bemannats och detta på grund av olika 

omständigheter. Till nästa år ska helgpassen säkerställas i ett tidigare skede.  

 Kommentar från Samhällsutvecklare näringsliv och samhälle Piteå 

kommun 

Aktiviteten Pitebor på stan är ett bra koncept och fjärde sommaren visar att rutinerna flyter på 

relativt bra.. Men det finns alltid saker att förbättra. Vi har i år inte fått någon direkt indikation 

på förbättringar men vi ser att polisens medverkan bör stärkas.   

 


