
 – ett samverkansavtal mellan polisen och Piteå kommun

Ett tryggare Piteå



Brottsförebyggande arbete i Piteå
Samhället har allt att vinna på minskad brottslighet och ökad 
trygghet. Därför behövs ett planerat aktivt brottsförebyggande 
arbete och det kräver samverkan. Det innebär att alla – både 
offentliga och privata samhällsfunktioner men även medborger-
liga initiativ – ska verka tillsammans, sida vid sida.

Samverkansmodellen
Utgångspunkten för en fungerade samverkan är att polisen och kommu-
nen enas kring vilka problem som finns lokalt. I december 2008 under-
tecknades ett samverkansavtal mellan Polisen och Piteå kommun som 
bygger på fem steg:

1.  Kommunen och polisen samlar in fakta om tillståndet i kommunen.

2.  En gemensam lägesbild upprättas.

3.  Konkreta handlingsplaner upprättas angående lämpliga åtgärder.  
 Vem ska göra vad och när?

4.  Konkreta insatser genomförs.

5.  Resultaten följs upp och utvärderas. Arbetet redovisas till polis-  
 och kommunledning. Det ska också särskilt följas upp hur det  
 brottsförebyggande rådet fungerat.



UTVÄRDERING

INSATSER

HANDLINGSPLAN

LÄGESBILD

FAKTAINSAMLING



Barn och unga
Tidig upptäckt och tidiga insatser
Syfte: Upptäckt av barn och unga med nydebuterat riskbeteende samt 
insatser för att minska de negativa konsekvenserna av brott. Att åskådlig-
göra detta för föräldrarna skapar förutsättningar att bearbeta problema-
tiken i hemmiljö. 

Insats: Familjen erbjuds orossamtal.

Alkohol
Syfte: Barn och unga under 18 år ska inte kunna köpa alkohol på  
krogar eller restauranger och ingen överservering på krogar och  
restauranger ska ske. 

Insats: Genomföra utbildning för personal och krögare i metoden  
ansvarsfull alkoholservering samt utföra tillsyn av krogar.

Narkotika
Syfte: Krogarna ska aktivt ta avstånd mot narkotika.

Insats: Genomföra utbildning av krögare och personal i Krogar mot knark.

Tobak/folköl
Syfte: Affärsrörelser ska inte sälja folköl och tobak till minderåriga.

Insats: Genom samverkan mellan kommunens tillsynsverksamhet och 
polisen förbättra rutiner och samverkan i riktade åtgärder.

Information
Syfte: Skolan ska bli medvetna om kulturen av ökat användande av  
narkotika samt internetdroger.

Insats: Polisen ger lärare och kuratorer information  
om droger vid ett tillfälle varje år.



Trygga miljöer
Trygghetsvandring
Syfte: Medborgare oavsett ålder ska känna sig trygga i sin närmiljö. 

Insats: Att synliggöra otrygga miljöer genom att genomföra trygghets-
vandringar.

Pitebor på stan
Syfte: Barn och unga ska känna sig trygga i miljön kring centrum. 

Insats: Att få fler föräldrar tillsammans med föreningar att vara ute på 
helgkvällar sommartid.

Våld i nära relationer
Syfte: Ökad samsyn mellan kommunens alla förvaltningar och den lokala 
polismyndigheten.

Insats: Visa alla förvaltningars ansvar i frågan genom att sprida informa-
tion till förvaltningarna samt skapa bra rutiner för stöd.



Andra aktiviteter
Förutom det brottsförebyggande arbete som genomförs enligt överens-
kommelsen så sker även andra aktiviteter i kommunen. Några exempel:

Grannsamverkan
Grannsamverkan är ett samarbete mellan Villaägarna i Piteå, Polisen, 
Räddningstjänsten och ett försäkringsbolag. Syftet är att minska vardags- 
brottsligheten som ofta är inbrott i bostäder, bilar, förråd och andra 
utrymmen liksom skadegörelse. 

Grannsamverkan har också betydelse för tryggheten i området. Känslan av 
trygghet ökar när man vet att grannar bryr sig om varandra och varandras 
egendom. De boendes vaksamhet blir ett effektivt skydd och ett larmsys-
tem, som reagerar på det okända – det som kan vara brott eller förberedel-
se till brott.

Medling
Medling är en samverkan mellan Polisen och Piteå kommun genom 
Socialtjänsten/Stöd till barn och familj. Medlingen utförs av privatperso-
ner utanför socialtjänsten som utför detta uppdrag på sin fritid. Grund-
tanken är att den unga person som begått ett brott och den person 
som utsatts för brottet ska få träffa varandra. Mötet genomförs med en 
neutral medlare och ger möjlighet för parterna att tillsammans prata om 
det som hänt.

SMADIT
Samverkan mot alkohol och droger (SMADIT) syftar till att minska 
antalet påverkade förare på väg och till sjöss. Den som rapporteras för 
ratt- eller sjöfylleri ska få erbjudande om stöd av socialtjänsten/beroen-
devården. Detta är ett samarbete mellan Polisen och socialtjänsten.



Antidoping-arbete
Alla som arbetar och tränar i Piteå kommuns lokaler och på deras  
anläggningar har rätt att vistas i en miljö fri från doping och narkotika!  
I Piteå finns även ett samverkansforum med andra anläggningar i kom-
munen som ingår i antidopingarbetet 100 % ren hårdträning .

Prioritering för 
verksamhetsåret 2015-2016
Det övergripande målet för samverkan mellan Polisen i Piteå och  
Piteå kommun är att:

• Arbeta brottsförebyggande med barn och ungdomar

• Verka för trygga miljöer

Utifrån den gemensamma problembilden ska samverkan inriktas mot 
det som finns i genomförandeplanen upprättad av arbetsgruppen 
PiteBrå. Följande genomförandeplan visar mål, strategier och aktiviteter. 
Uppföljning av insatserna ska ske kontinuerligt i arbetsgruppen PiteBrå 
och med rapportering till Folkhälsorådet.



Medborgarservice
0911-69 60 00
www.pitea.se
www.facebook.com/pitea.se

Ett tryggare Piteå 
Ett samarbete mellan: Polismyndigheten och Piteå kommun.

Vid frågor kontakta  
helena.lindehag@pitea.se eller 0911-69 60 17


