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Rapport 
från 
verksamh
eterna  

Brottsstatistik från 2020–2022 presenterades. Antalet anmälda brott minskar 
försiktigt i det flesta brottskategorier, med några undantag som stölder av elcyklar.  
 
Polisstyrkans tillväxt försvåras av att många poliser i Västerbotten valt att lämna 
yrket, ca 40 under 2022. Tillflödet av poliser från polisutbildningen kompenserar 
inte fullt ut för bortfallet. 
 
Polisen värdesätter arbetet med de gemensamma medborgarlöftena och vill att 
löftet kring prostitution och att motverka människohandel med sexuella ändamål i 
kommunen kvarstår. Det arbetet kan gynnas av att polisen förstärker den 
uppsökande funktionen ISÖB, som är ett samlingsbegrepp för olika former av 
sexualbrott mot barn som har utförts via eller med hjälp av sociala medier, IT eller 
internet.  
 
Polisen observerar ett trendbrott i organiseringen av kriminella grupperingar i 
Umeå, med ökade kopplingar med övriga delar av Sverige och en större rörlighet. 
Det har skapar nya konfliktrisker och kan i värsta fall leda till grova våldsbrott.  
 
Polisens kommer att ge utbildning i början av året angående Pågående dödligt våld 
(PDV) och arbetar för ökad samverkan med för och grundskolan/ gymnasieskolan, 
säkerhetsavdelningen och Umebrå kansli. 
 
Delar av polisens verksamhet kommer att förflyttas till det nya 
polishuset. 
 

Michael 
Rystedt   

https://www.umea.se/download/18.5e3bd7171837c9a20992f5/1664356416211/Umebr%C3%A5%20_2022-09-20_m%C3%B6tesanteckningar.pdf
https://www.umea.se/download/18.4c35eecf182e743a9223120/1663305882558/Umebr%C3%A5%20_2022-06-14_m%C3%B6tesanteckningar.pdf


Inför 
programst
yrning 
2023 

Dan Gideonsson informerar om att regelverket för Umeå kommuns rådgivande 
organ kommer att ses över under den nya mandatperioden 2023-2026. Syftet är att 
fastställa gemensamma riktlinjer gällande de rådgivande organens ändamål och 
arbetsform. 

Dan 
Gideonss
on 
Linda 
Gustafss
on 

Aktuellt 
Umebrå  

Presentation: Tillbakablick på Umebrå år 2022. 
- Umeå är fortsatt årets förebyggande kommun 2022. Priset cirkulerar mellan 

bidragande verksamheter.  
- Umeå kommun arbetar med medborgarlöftet Skydda unga i Umeå från 

narkotika och andra droger. Socialtjänsten har startat upp nya 
framgångsrika verksamheter riktade mot ungdomar i risk. 

- Utbildningsserien Riva Hinder som fokuserar på våld och 
funktionsnedsättningar har fortsatt under hösten, i samarbete med 
funktionshinderomsorgen. 

- Samarbete med elever på Midgårdskolans medieutbildning för att ta fram 
kampanjmaterial, utställning på Västerbottens museum. 

- Publicering av rapporter: Våldskartläggning, Perspektivsammanställning och 
Hedersrelaterat våld och förtryck i Umeå. Viktigt att sammanställa 
kunskapsunderlag som en gemensam grund för att formulera åtgärder. 

- Medborgardialog för segregation – arbetet med åtgärderna fortgår. 
- Motorburen ungdom – kartläggnings- och dialogarbete, resultat från enkät 

och dialog med unga sammanställs inför nästa Umebråmöte i februari. 
- Kampanjen: ”Vi måste prata om våldet” har vidareutvecklats under En vecka 

fri från våld och kopplats till Orange the world. 
- Nattvandring – Olika aktörer har deltagit under 17 kvällar  

 
Aktuellt under 2023 

- Nytt lagförslag: Kommunernas ansvar för brottsförebyggande.  
- Förstärkning av LOS – tjänsten hamnar hos Säkerhet men kommer innebära 

samverkan med Umebrå. 
- Resultat och analys av Unga-enkäten presenteras under Umebrå forum 21 

februari, 8:10-12:00 på Umeå Folkets Hus, anmäl er här: Umebrå forum - 
Umeå kommun (umea.se) 

- Utbildning i brottsförebyggande arbete för nya och befintliga ledamöter 
med polisen och Umebrås kansli: få en överblick av Umebrås uppdrag och 
vad brottsförebyggande arbete går ut på. Två utbildningstillfällen erbjuds, 
kom på ett av passen: 24 februari 9:30-11, 2 mars 13:30-15:00. Anmäl er via 
länken senast 17 februari: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.asp
x?id=OodmZudZsEa5LgCvCjYz4rnOhSgqoSNCuyIuU-
5__gJUOTE5UEs1QTdWUUU0SExUODdNTkUxWUF
ONS4u 

 

Umebrå 
kansli 

https://www.umea.se/omsorgochhjalp/tryggochsaker/brottsforebyggandearbete/utbildningarkonferenser/umebraforum.4.27a2de8b172da059ace2e2f.html
https://www.umea.se/omsorgochhjalp/tryggochsaker/brottsforebyggandearbete/utbildningarkonferenser/umebraforum.4.27a2de8b172da059ace2e2f.html
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=OodmZudZsEa5LgCvCjYz4rnOhSgqoSNCuyIuU-5__gJUOTE5UEs1QTdWUUU0SExUODdNTkUxWUFONS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=OodmZudZsEa5LgCvCjYz4rnOhSgqoSNCuyIuU-5__gJUOTE5UEs1QTdWUUU0SExUODdNTkUxWUFONS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=OodmZudZsEa5LgCvCjYz4rnOhSgqoSNCuyIuU-5__gJUOTE5UEs1QTdWUUU0SExUODdNTkUxWUFONS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=OodmZudZsEa5LgCvCjYz4rnOhSgqoSNCuyIuU-5__gJUOTE5UEs1QTdWUUU0SExUODdNTkUxWUFONS4u


- Kansliet ser behov av ett närmare samarbete med säkerhetsavdelningen, 
universitetet och lokala Brå i Skellefteå.  

- Ny uppdragsplan 2023-2024 presenteras under nästa möte. 
- Umebrås mötestider 2023: 28 februari, 18 april, 13 juni, 19 september, 12 

december. Outlook-bokningarna skickas inom kort. 

Övriga 
frågor 

Inga övriga frågor.  

     
      

Noterat av:   
Kajsa Karlsson 
  


