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Inledning 

Skellefteå kommun och lokalpolisområde Skellefteå har ingått ett samverkansavtal för åren 

2021–2025. Parterna ska samverka inom det trygghetsskapande och förebyggande arbetet 

med det övergripande målet att öka den upplevda tryggheten bland Skellefteås invånare 

och minska brottsligheten. 

Med utgångspunkt i en gemensam behovsanalys är det båda parters uppdrag att gentemot 

varandra tydliggöra roller och ansvar samt vilka åtaganden som respektive myndighet har, i 

syfte att minska brottsligheten och öka tryggheten i Skellefteå. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunskapsbaserat förhållningssätt 

Av samverkansavtalet framgår att insatser ska vara kunskapsbaserade – d v s grundade i 

forskning, i aktuella lägesbilder och orsaksanalyser. Arbetet ska vara kontinuerligt och inten-

sifieras vid behov. 

Syftet med föreliggande samlade lägesbild är att skapa ett gemensamt underlag för verk-

samhetsplanering och prioriterade samverkansområden. Den samlade lägesbilden baseras 

på respektive parts lägesbild och ska uppdateras och analyseras årligen under avtalets pe-

riod för att utmynna i en årlig verksamhetsplan. 

 

Samverkan mellan Skellefteå kommun och lokalpo-

lisområde Skellefteå 

Samverkansavtal 2021–2025  

Skellefteå kommun och lokalpolisområde Skellefteå ska ingå ett samverkansavtal för peri-

oden 2021–2025 för att öka den upplevda tryggheten bland Skellefteås invånare och minska 
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brottsligheten. Huvuduppdraget för samverkansavtalet är att arbeta förebyggande, sam-

verka i enlighet med lagstiftning i våra verksamheter samt med särskilda satsningar, hantera 

planerade för akuta situationer. 

Samverkansavtalet reglerar organisation och arbetssätt för parternas samverkan. Organisat-

ionen består av styrgrupp, beredningsgrupp och arbetsgrupper: 

Det är viktigt att det finns en grupp med beslutsmandat som strategiskt leder och utformar 

arbetet. I annat fall riskerar samverkan att stagnera. 

Det är nödvändigt att de samverkande parterna är jämbördiga. Alla parter måste känna en-

gagemang och se vinsten med samverkan och det är inte bara en part som ska bestämma 

arbetets inriktning eller bild av problemen.  

 

Styrgruppen skapar förankring och mandat 

Styrgruppen ger förutsättningar för samverkan, förankrar och ger mandat för arbetet. Styr-

gruppen ska också ansvara för att visioner bryts ned till realiserbara, konkreta mål och del-

mål och se till att åtaganden genomförs. Styrgruppen kan bestå av chefen för lokalpolisom-

rådet, kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören. De får återkoppling en gång 

per år från beredningsgruppen eller vid behov. 

Beredningsgruppen arbetar strategiskt 

Beredningsgruppen, som är en länk mellan ledningens beslut och utförandet, ska arbeta 

strategiskt med planering, utformning och uppföljning av arbetet. Gruppen kan bestå av 

kommunpolis, medan kommunen deltar med säkerhetschefen och kommunens två drog- 

och brottsamordnare.  

Beredningsgruppen ansvarar för att återkoppla till styrgruppen och kommunstyrelsen en 

gång per år, tillsätta arbetsgrupper som utför de arbetsuppgifter som samverkansbesluten 

kommer att innehålla. Arbetsgrupperna sätts samman utifrån vad som ska göras och är tids-

begränsad. 

Arbetsgrupper utför åtgärder 
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Många gånger berör brottsförebyggande åtgärder fler förvaltningar eller organisationer. För 

att förenkla arbetet är det bra om berörda parter bildar enskilda arbetsgrupper för specifika 

uppdrag eller använder befintliga utförargrupper. 

 

I och med att organiseringen för denna samverkan är ny finns också ett behov av att tydlig-

göra och i respektive organisation förankra den samverkansstruktur som ska gälla under 

arbetet med samverkansavtalet 2021–2025. Med detta följer att uppföljning av arbetet inom 

ramen för samverkansavtalet behöver säkerställas. Vidare finns behov att skapa goda förut-

sättningar för ett informationsflöde, varför det finns behov av att ta fram en gemensam 

kommunikationsstrategi som den interna och externa kommunikationen kan följa. 

Som framgår av inledningen är också denna samlade lägesbild ett resultat av överenskom-

melsen – en årlig samlad lägesbild som ska utgöra grund för en årlig verksamhetsplan. En 

lägesbild ska öka kunskapen om lokala utmaningar och förhållanden för att möjliggöra träff-

säkra planer och effektiva insatser. I ett första läge finns behov av att säkerställa vilken 

grunddata som ska vara föremål för den samlade lägesbilden och därigenom skapa goda 

förutsättningar för årliga uppdateringar. 

Avtalet reglerar även att arbetet ska ske kunskapsbaserat och att insatser ska föregås av en 

orsaksanalys. För att säkerställa detta behöver ett systematiskt arbetssätt utvecklas och im-

plementeras. 

Övrig förekommande samverkan 

Samverkan mellan kommun och polis sker på olika nivåer i organisationerna kopplat till 

olika problemområden och utmaningar. Exempel på förekommande samverkan är gemen-

samt uppsökande preventionsarbete, Förebygganderådet i Skellefteå, lokala förebyggar-

grupper, trygghetsforum, Unga missbruksråd, prostitution och människohandel, våldsbeja-

kande extremism med mera. 

 

Lokal lägesbild 

Brottsutveckling 

Nedan presenteras den totala mängden anmälda brott i Skellefteå kommun från år 2018 till 

2020-09-30. År 2020 visar till lägre antal anmälda brott per månad jämfört med år 2018 och 

2019. Det bör nämnas att 2020 var året då viruset covid-19 bröt ut och påverkade männi-

skor över hela världen. Det är dock oklart vilken roll covid-19 har spelat på brottsutveckl-

ingen i Skellefteå kommun.  

 

 

 

 
Linjediagram 1. Totalt antal anmälda brott i Skellefteå kommun från 2018-01-01 tom 2020-09-30.
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Även antal anmälda våldsbrott och tillgreppsbrott (exkl. i butik) följer en liknande kurva un-

der år 2020 som det totala antalet anmälda brott under samma år. Dock verkar inte just 

våldsbrott och tillgreppsbrott (exkl. i butik) har sjunkit riktigt lika mycket som den totala 

mängden anmälda brott. Noterbart är att det anmäldes fler våldsbrott och tillgreppsbrott 

(exkl. i butik) i juli år 2020 än vad som anmäldes i juli år 2018 och 2019. 

 

Linjediagram 2. Anmälda våldsbrott och tillgreppsbrott (exkl. i butik) i Skellefteå kommun från 2018-01-01 tom 2020-09-30. 
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Trots att befolkningsmängden i Skellefteå kommun har ökat från 72 266 till 72 904 mel-

lan åren 2016–2020 så är den övergripande trenden att antalet anmälda brott sjunker 

för perioden 2018–2020. I linjediagram 3 och 4 är alla år räknade från 1 januari till och 

med 30 september för att en rättvis jämförelse med antalet anmälda brott år 2020 ska 

kunna genomföras.  

 

Linjediagram 3. Totalt antal anmälda brott per 1000 invånare i Skellefteå kommun från 2016–2020. 

 
 

Samma trend går att urskilja när det handlar om brott som våldsbrott och tillgrepps-

brott (exkl. butik).   

 
 
Linjediagram 4. Antal anmälda våldsbrott och tillgreppsbrott (exkl. butik) per 1000 invånare i Skellefteå kommun från 2016–
2020. 
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Trygghet 

ANDTS undersökningen 

I Skellefteå kommun genomförs det i dagsläget ingen kontinuerlig trygghetmätning rik-

tad till allmänheten. Något som däremot årligen genomförs är en ANDTS (alkohol, nar-

kotika, dopning, tobak, spel)-undersökning. I undersökningen deltar elever i årskurs 9 

och gymnasieskolans årskurs 2. Syfte med ANDTS kartläggningen är att samla inform-

ation om elevernas vanor gällande ANDTS och utgör således ett viktigt kunskapsbase-

rat underlag till utvecklingen av det fortsatta förebyggande arbetet mot ungdomars 

ANDTS vanor.  

Utöver frågor direkt relaterade till ANDTS så får eleverna även svara på frågor angå-

ende deras upplevda trygghet, vilket gör vissa resultat från ANDTS-undersökningen re-

levanta i denna frågeställning.  Även om resultatet inte automatiskt går att koppla till 

den breda allmänheten så representerar siffrorna väl den upplevda tryggheten bland 

skolungdomar och hur den utvecklas över tid. 

 

I linjediagram 5 och 6 redovisas resultat från de fem senaste årens ANDTS-undersök-

ningar. Resultatet presenteras i procent och symboliserar hur många av eleverna som 

upplever otrygghet på gator och torg. Både inom grundskolan och gymnasieskolan ser 

vi en bekymrande trend att andelen flickor inte känner sig trygga på gator och torg. 

Inom grundskolan verkar dessutom den upplevda otryggheten öka för varje år vilket är 

en oroväckande trend. Enligt statistiken verkar otryggheten öka bland flickor när de 

börjar på gymnasiet, även om otryggheten bland flickor i grundskolan börjar närma sig 

samma nivåer. Den upplevda otryggheten på gator och torg bland pojkar inom grund-

skola och gymnasiet följer en stabilare trend och ligger på betydligt lägre nivåer jäm-

fört med den otrygghet flickor upplever.   
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Linjediagram 5. Otrygghet på gator och torg (för det mesta och alltid otrygg) i %. Grundskola. Från ANDTS-undersökning 
2015–2020. 

  

 

Linjediagram 6. Otrygghet på gator och torg (för det mesta och alltid otrygg) i %. Gymnasiet. 
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- Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) 

- Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) på området trygghet och säker-

het i landets kommuner (Öppna jämförelser – Trygghet och säkerhet).  
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Resultatet av BRÅ:s NTU presenteras per lokalpolisområde, vilket här innefattar kom-

munerna Skellefteå, Malå och Norsjö, vilket innebär att resultat för Skellefteå kommun 

och lokala skillnader inom kommunen inte kan utläsas. Öppna jämförelser om trygg-

het och säkerhet från SKR och MSB innehåller endast ett fåtal frågor men resultat för 

kommunen i sin helhet kan utläsas, dock ej områdesvisa skillnader.  

År 2019 släppte BRÅ en sammanställning av NTU med resultat på kommunal nivå. I 

sammanställningen redovisas resultat från NTU år 2017 och 2018. Även om resultaten 

som redovisas inte är direkt aktuella år 2020 så ger den ändå en indikation på hur 

tryggheten i Skellefteå kommun förhåller sig i jämförelse med hela riket. I Skellefteå 

kommun är det 1526 personer, mellan 16 och 84 år, som har svarat på frågorna. Av de 

tillfrågade är det 16 % som upplever otrygghet vid utevistelse sen kväll i det egna bo-

stadsområdet. I hela riket är det 28 % som upplever samma typ av otrygghet. Skellef-

teå kommun ligger med andra ord under snittet.  

Djupare analys av otrygghetsskapande brott i Skellefteå 

kommun 

Under stycket ”Lokal samlad lägesbild” gjordes en kort presentation av de brott som 

anmälts i Skellefteå kommun och dess utveckling över tid. För att försöka skapa en 

ännu tydligare bild om hur utvecklingen av otrygghetsskapande brott ter sig i Skellef-

teå kommun så presenteras nedan utvecklingen av 90 unika brottsklassificeringar som 

alla kan tänkas leda till otrygghet bland allmänheten. Bland mycket annat innefattar 

presentationen variationer på misshandelsbrott mellan obekanta, variationer på sexu-

ella övergrepp/ofredanden mellan obekanta, variationer på våldtäkt (inkl. grov och 

oaktsam) mellan obekanta samt tillgreppsbrott genom inbrott. Det är dock viktigt att 

hela tiden ha i åtanke att detta enbart berör de brott som anmäls tills polisen. Mörker-

talet är troligtvis stort när det kommer till viss typ av brottslighet så därför kommer vi 

aldrig att kunna redovisa en exakt bild av den faktiska brottsligheten i ett område.  
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Linjediagram 7. Anmälda brott i Skellefteå kommun som kan antas skapa otrygghet från 2018 tom 2020-09-30 

 

 

Linjediagram 8 visar samma typ av anmälda brott som i linjediagram 7. Här är dock alla 

år räknade från 1 januari till och med 30 september för att en rättvis jämförelse med 

antalet anmälda brott år 2020 ska kunna genomföras. 

Linjediagram 8. Antal anmälda brott i Skellefteå kommun som kan antas skapa otrygghet från 2016-2020. 

 

 

Noterbart är att, med undantag för år 2018, så ökar antalet anmälda otrygghetsbrott 

varje år.  Detta sker i konflikt med det som presenterades i linjediagram 3, nämligen att 

det totala antalet anmälda brott per år i Skellefteå kommun har minskat sedan år 

2018.  
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Linjediagram 9. Anmälda brott i Skellefteå kommun som kan antas skapa otrygghet per 1000 invånare från 2016-2020. 

 

 

Trots den tidigare nämnda befolkningsökningen så visar linjediagram 9 på en liknande 

trendutveckling som i linjediagram 8.  

Medborgardialoger 

På grund av utbrottet av viruset covid-19 så har år 2020 varit mycket speciellt för de 

flesta, så även för Skellefteå kommun och polis. Trots detta så har polisen genomfört 

en medborgardialog med syfte att samla kunskap om vad allmänheten vill att kommun 

och polis tillsammans ska samverka mot. Stormöten har varit uteslutet under året på 

grund covid-19. Polisen har i stället jobbat på så vis att man fysiskt besökt olika typer 

av verksamheter ex. näringsidkare, banker, föreningar och boenden. De som har valt 

att delta i undersökningen har fått svara på en enkät där de har fått välja ett av tre al-

ternativ de tycker att kommunen och polisen ska samverka mot.  De tre alternativen 

som polisen plockat fram baserat på vad som sticker ut negativt i kommunen var: 

 

• Tycker du att vi ska samverka för att minska ungdomars användande av alko-

hol och narkotika? Om de inte är påverkade så minskar risken att de slåss, ut-

sätts eller utsätter för sexuella brott, förstör saker samt åker eller kör motor-

fordon påverkade. 

• Tycker du att vi ska samverka för att färre ska utsättas för bedrägeribrott? De 

senaste åren har bedrägeribrotten ökat drastiskt. 

• Tycker du att vi ska samverka för att minska skadegörelse, t.ex. klotter? Detta 

innebär stora kostnader för både privat och offentlig sektor. Dessutom en an-

ledning till att platser känns otrygga. 
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Deltagarna hade också möjlighet att lämna egna förslag på vad de tycker kommun och 

polis ska samverka emot.  

I denna undersökning var det totalt 213 personer som svarade på enkäten. Av dessa 

213 personer var 106 kvinnor, 54 män och 53 personer som valde att inte ange sitt 

kön. Deltagarna var mellan 16–80 år gamla med en snittålder på 40,7 år.  

Enligt resultatet från denna undersökning är det tydligt att allmänheten, när dessa tre 

svarsalternativ ges, främst tycker att kommun och polis ska samverka mot att minska 

ungdomars användande av alkohol och narkotika. Av de 213 deltagande personerna 

var det hela 189 som valde alternativ 1.  Polisen ska aktivt arbeta för att medborgarlöf-

tena ska genomföras utifrån medborgardialogen. Se bilaga 1. 

Cirkeldiagram 1. Resultat av medborgarundersökning i %. 

 

Årliga återkommande evenemang inom kommunen 

Inför varje år har vi avstämning med fris (förebyggande rådet i Skellefteå), polis och 

fältverksamheten gällande s.k. riskkvällar. Då vi vet att det är mycket ungdomar ute 

där alkohol och narkotika kan förekomma. Det kan ex. vara stadsfesten, trästocksfesti-

valen, studenten eller liknade stora arrangemang. Vi ska prioritera minst tio kvällar där 

vi gemensamt arbetar uppsökande i kommunens offentliga miljöer. 

Förebyggargrupper 

I kommunen finns en samverkan mellan ett antal kommunala förvaltningar och Poli-

sen för att tidigt upptäcka och genomföra åtgärder i trygghetsskapande och brottsföre-

byggande syfte. På operativ nivå sker träffarna i så kallade ”förebyggargrupper” med 

representanter från utbildnings och arbetsmarknadsenheten, socialförvaltningen, kul-

tur- och fritidsförvaltningen, kyrkan, föreningslivet samt polis. 

Grupperna är 19 till antalet och är kopplade till hela kommunen och samtliga skolor 

inom kommunen. Förebyggargrupperna sammanställer en lägesbild för respektive 
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geografiskt område regelbundet. Lägesbilderna från de olika områdena presenteras 

sedan för Fris förebygganderådet i Skellefteå. 

Följande är en sammanfattning och urval av vad som framkommit under 2020: 

Kommunens lägesbild visar att våld, hot och normbrytande beteenden bland unga fö-

rekommer i olika omfattning, inom vissa områden i större utsträckning än andra. 

Kränkningar på sociala medier är återkommande inom samtliga områden, om än även 

här i varierande utsträckning.  

Det finns en oro för den ökade psykiska ohälsan bland barn och unga 0-18 år. 

Från ANDTS enkäten som görs bland elever i åk 9 grundskolan och åk 2 i gymnasiet har 

vi sett en tydlig tendens mellan åren 2011–2019 att andelen som skattat sitt mående 

som ”bra” eller ”mycket bra” har blivit färre.  

Vad gäller barn och unga i riskzon utgör elevernas skolresultat en viktig faktor. Vi vet 

enligt forskning att fullbordad gymnasieutbildning är en av de viktigaste skyddsfak-

torerna.  Däremot är stor skolfrånvaro, mobbning, exkludering riskfaktorer. Barn och 

unga identifierar sig hur de blir bemötta av vuxna, och barns normer och värderingar 

formas därefter. Vikten av att medvetengöra vuxna, föräldrar, vårdnadshavare, om de-

ras betydelse i det preventiva arbetet är ovärderligt. 

Våra nätverk signalerar att det finns en ökad drogliberal attityd bland skolungdomar. 

Den senaste ANDTS undersökningen gjordes 2020 och den visade att 20 % i årskurs 9 

på högstadiet uppgav att de druckit alkohol jämfört med 2012 då 12% uppgav att man 

druckit alkohol.  

Vad det gäller narkotika så hade vi de sämst uppmäta siffrorna 7% 2017 i åk 9 för att 

sedan 2018, 2019 och 2020 vara tillbaka på nivåer 3–4%. När det kommer till åk 2 i 

gymnasiet så uppger 8% av eleverna att de använt narkotika. Över tid har vi sett en 

marginell uppgång främst bland pojkar i åk 2. Fortfarande ligger vi under snittet i båda 

årskullarna jämfört med riket. 

Geografiska och demografiska förutsättningar i Skellef-

teå kommun 

En segregations rapport sammanställdes 2018 för Skellefteå kommun. Rapporten togs 

fram på uppdrag av myndigheten Delegationen mot segregation, DELMOS.  Vi har inga 

tydliga segregerade områden i kommunen enligt rapporten jämfört med övriga kom-

muner i landet. Rapporten visar även att vi har skolor där eleverna har olika socioeko-

nomiska bakgrunder. 

Vi vet att vi står inför ett snabbt växande Skellefteå och det medför stora utmaningar 

att bibehålla ett samhälle fritt från exkludering och segregation. 
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Analys och slutsatser  

Skellefteå kommuns och polisens insamlade underlag om aktuell lägesbild utmynnar i 

tre fokus områden som vi med våra gemensamma resurser ska prioritera.  

De aktuella fokusområdena är:  

Arbeta mot ungdomars användande av alkohol och narkotikabruk  

Utifrån medborgardialogerna så var detta ett tydligt önskemål från våra medborgare.  

Av de tillfrågade svarade 80 % att de ville vi skulle prioritera detta förslag. Om man kan 

stävja ungdomars alkoholkonsumtion och narkotikaanvändning så får man många 

vinster och tydliga effekter ex. minskade trafikbrott, skadegörelser och misshandelsä-

renden. Vi vet att ökad kunskap gällande ANDTS hos elever innebär att de får ett re-

striktivare förhållningssätt. Idag ser vi för stora olikheter på ANDTS arbetet i skolorna. 

Vi vill arbeta för en större likvärdighet inom ANDTS området i vår kommun. Alkohol 

och narkotika preventionsinsatser kommer att vara ett prioriterat område i regering-

ens kommande ANDTS strategi. Vi anser därför att även vi har ett ansvar att bidra till 

den nya strategin. 

Tryggare centrum 

Centrum är fortfarande den geografiska ytan som är mest belastad vad gäller brotts-

statistik. 

Vi vill säkerställa att flickors trygghet tar plats på allas agendor i arbetet med ett väx-

ande Skellefteå 

Se över möjligheterna att öka närvaron av yrkesprofessioner och potentiella väktare i 

centrum. 

Utveckla metoden EST-Effektiv samordning för trygghet inom centrumkärnan.  

Utveckla nätverket med bland annat handlarna och visit Skellefteå. 

Utveckla befintliga och implementera nya brottsförebyggande metoder i Skellef-

teå kommun 

Vi vet att grannsamverkan som metod ger goda förutsättningar för att minska brott 

och vill därför sprida metoden till flera områden i kommunen. 

Vi har haft god samverkan över tid och mycket av arbetet har varit framgångsrikt.  

Vi behöver dock bli bättre på struktur och systematik i det brottsförebyggande arbetet.  

Vi tror att metoden EST-Effektiv samordning för trygghet kan hjälpa oss med detta, i 

Skellefteå kommun. EST är ett systematiskt arbetssätt/metod som bygger på kunskaps-

baserad brottsprevention. Målet är att minska och förebygga brott, otrygghet genom 

tidiga insatser när problem uppstår eller är på väg att hända. 

Följande delar utgör grund för ESTs arbetssätt. 

• Kartläggning – Informationsinsamling genom rapportörer i ett område, inform-

ationssammanställning och lägesbild.  

• Analys - Identifiera bakomliggande orsaker-styrgrupp. 

• Insatser - Bestämma insatser och identifiera samverkansparter. 

•  Uppföljning – Bedömning av gjorda insatser.  

• Återkoppling – Spridning av lägesbilder och analyser.  
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Ett digitalt verktyg ska utvecklas för att vara ett stöd i denna struktur. Implementering 

av metoden och organiseringen kring EST kommer att ske under 2021. Kommunens 

brottsförebyggande samordnare, kommunens säkerhetschef och kommunpolis kom-

mer att ha en samordnande roll i arbetet.  

De lägesbilder som tas fram genom EST kommer att utgöra ett underlag för åtgärder i 

respektive parts verksamhet (-er), men även utgöra en del av den samlade lägesbilden 

som ska tas fram årligen utifrån samverkansavtalet.  

Fokusområden för samverkansavtalet mellan lokalpolis-

området och Skellefteå kommun 

Arbeta mot ungdomars användande av alkohol och narkotikabruk (medborgarlöfte).  

Mål:  

1. Minska alkoholkonsumtionen i åk 9 och åk 2 på gymnasiet jämfört med 2020 års ANDTS under-

sökning 

2. Minska narkotikaanvändandet i åk 9 och i åk 2 på gymnasiet jämfört med 2020 års ANDTS under-

sökning 

Metod: 

Utveckla missbruksråd för barn och unga 

Vid föräldramöten kommer ANDTS information att ges. Vid minst 10 tillfällen per år 

kommer det att satsas extra resurser för att upptäcka och stoppa ungdomsfester där 

alkohol och narkotika förekommer. 

Ungdomar under 18 år som omhändertas med stöd av LOB kommer att kallas till vitt-

nesförhör med avsikt att   kunna lagföra langare samt öka medvetenheten hos vård-

nadshavare och ungdomarna om riskerna med detta.  

Minst två så kallade ”Ungdomsveckor” per år ska genomföras. Fokus är att upptäcka 

ungdomar som brukar narkotika.  

De årliga studentavslutningarna ska förebygga droganvändande genom arbete utifrån 

konceptet ”Nykter student”  

Tryggare Centrum 

Mål: 

Minska flickors upplevda otrygghet på gator och torg jämfört med 2020 års ANDTS undersökning 

Förbättra handlarnas upplevelser av ordningsstörning i centrum jämfört med mätningen 2019. 

Den upplevda tryggheten ska öka. 

Metod: 

Implementera brottsförebyggande metoden/verktyg i centrum. 

EST- Effektiv samordning för trygghet 

Grannsamverkan 

Trygghetsenkät till boende i centrum 

Ordningsvakter 

      

 

 



   

17 

 

Utveckla befintliga och implementera nya 

brottsförebyggande metoder i Skellefteå kommun 

Mål: 

1. Implementera EST-Effektiv samordning för trygghet i 3–4 områden och utöka efter tid. 

2. Starta minst 4 nya grannsamverkans områden 

Metod: 

Utveckla brottsförebyggande metoden EST i Skellefteå kommun. 

Implementera grannsamverkan i flera områden och marknadsföra grannsamverkanskon-

ceptet. 

 

Uppföljning/utvärdering 

Kommunen och polisen kommer kontinuerligt att kartlägga och skapa lägesbilder samt 

genomföra orsaksanalyser av identifierade lokala problembilder. 

Beredningsgruppen ansvarar för sammanställning och uppföljning. En årlig åtagande-

plan presenteras i början av varje år och sammanställningen av genomförandet av 

denna plan presenteras en gång per år till styrgruppen. Årligen ska lägesbilden och 

vidtagna åtgärder redovisas för kommunstyrelsen. En slutlig uppföljning av samver-

kansavtalet sker i december 2025. 
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Bilaga 1 

Medborgarlöften utifrån enkät samt inriktning för sam-

verkansavtalet 2021–2025 

 

• Varje år kommer minst en tillsyn av de som bedriver handel med tobak och alkohol göras. 

• Varje år kommer det att genomföras tillsyn hos de som serverar alkohol,  utifrån konceptet 

"Ansvarsfull alkoholförsäljning". Minst tre utskänkningsställen per år. 

• Varje år kommer minst en "anti-lagningskampanj att genomföras. 

• Vid föräldramöten kommer ANDT:s information att ges. 

• Vid minst 10 tillfällen per år kommer det att satsas extra resurser för att upptäcka och 

stoppa ungdomsfester där alkohol och narkotika förekommer.   Ungdomar under 18 år som 

omhändertas med stöd av LOB kommer att kallas till vittnesförhör med avsikt att kunna lag-

föra langare samt öka medvetenheten hos vårdnadshavare och ungdomarna om riskerna 

med detta. 

• Minst två så kallade "Ungdomsveckor" per år ska genomföras. Fokus är att upptäcka ungdo-

mar som brukar narkotika. 

• De årliga studentavslutningarna ska förebygga droganvändning genom arbete utifrån kon-

ceptet "Nykter student" 

• Minst fem trygghetsvandringar per år ska genomföras, varav minst en med fokus på cent-

rum. 

• Grannsamverkansområden ska startas upp, minst två per år, varav ett i flerbostadsområde. 

• Minst två veckor per år ska trafikanter som färdas olovligt på torget samt gågatan i Skellefteå 

informeras samt rapporteras. 

• Hundägare kommer att bjudas in minst en gång per år under konceptet "Nosspanare" 
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