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UMEBRÅS VISION

Umeå ska växa – tryggt och säkert



Om Umebrå
Umebrå är Umeå kommuns lokala brotts- och drogförebyggande råd. Umebrå 
består av representanter från kommunen, polisen och Region Västerbotten.  
Umebrå ansvarar för samverkansöverenskommelsen som finns mellan Umeå 
kommun och Polismyndigheten, lokalpolisområde Umeå inklusive medborgar-
löften och Umebrås uppdragsplan. I uppdragsplanen är insatser som riktar sig 
till unga, samverkan med ideell sektor samt jämställdhetsinsatser med syfte att 
förebygga brottslighet och droger, särskilt prioriterade.

Samverkan och arbetsmetoder
Umebrås främsta uppgift är samverka kring brotts- och drogförebyggande arbete. De största förebyg-
gande insatserna i Umeå kommun genomförs genom de olika samhällsaktörernas ordinarie verk-
samheter. Umebrå möjliggör också samverkansytor och kunskapsutbyte och sprider information om 
befintligt förebyggande arbete. UmeBrå arbetar kunskapsbaserat, där en gemensam lägesbild skapad 
i samverkan gör det möjligt att identifiera och åtgärda brister efter lokala behov. Umebrå arbetar 
med flera arbetsmetoder, framförallt enligt Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete som visas i 
illustrationen till höger. Läs mer på BRÅ:s webb: www.bra.se Där kan du också ladda ner boken Sam-
verkan – I lokalt brottsförebyggande arbete.

Kommunfullmäktige mål som hanteras av Umebrå
Mål 2. Umeå ska växa hållbart utan några utsatta områden.

Uppdrag 4
Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att hindra framväxten av segregation 
och utsatta områden i Umeå. I uppdraget ingår att utveckla arbetet hur kommunen mellan 
olika förvaltningar kan arbeta mer tillsammans, detta i syfte att förbättra och utveckla 
arbetsmetoderna för att skapa ännu bättre förutsättningar för tidiga insatser och långsiktiga 
verksamheter. Arbetet ska också inkludera andra offentliga aktörer som till exempel region 
och polis, samt ideell sektor. 

Umebrås mål enligt  
samverkansöverenskommelsen

• Minska brottsligheten i Umeå kommun.
• Öka tryggheten i Umeå kommun.
• Minska nyttjandet av alkohol, narkotika, tobak, dopning 

samt motverka överdrivet spelande som kan leda till 
brottslighet.

Uppdrag 5
Kommunfullmäktige ger 
kommunstyrelsen i uppdrag att samordna 
arbetet med att ta fram en åtgärdsplan 
utifrån de rekommendationer och den 
lägesbild som tagits fram av Umebrå, 
Umeå växer – tryggt och säkert. 

Uppdrag 6
Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen  
i uppdrag att inom ramen för Umeå växer  
– tryggt och säkert ska trygghetsupp-
draget under 2021 ha ökad fokus på 
kampen mot narkotika tillsammans med 
kommunens samarbetsaktörer. 



Umebrås uppdrag och fokusområden

Vision: Umeå växer tryggt och säkert

Samverkansöverenskommelse 2021–2024

Medborgarlöften
2021–2022

Umebrås uppdragsplan
2021–2022

Fokusområden Umeå fritt  
från våld

Umeå  
växer tryggt  
och säkert

Krafttag mot  
narkotika

Arbetsområden

Social och situationell brottsprevention, våldsbejakande extremism,  
brottsförebyggande arbete i planarbetee, trygghet i offentliga rummet, 

nattvandring, trygghetsvandringar, Trygghetsöverenskommelser, metod- 
utveckling, EST, Unga 20, preventionsbrev, orsaksanalyser,  

kartläggningar, workshops.

Övriga  
arbetsuppgifter

Samverkansråd, styrgruppsmöten, remissvar, samverkan på nationell, lokal 
och regional nivå, omvärldsbevakning, studiebesök, media, utbildningar, 

gemensamma uppdrag i Umeå växer tryggt  
och säkert, Umebrå-forum.

Strategiskt  
kommunikationsarbete

Kommunikationsplanering
Kampanjer

Utveckla kanaler 
Nyhetsbrev
Press/media
Webbarbete

Sociala medier
Omvärldsbevakning

Utvärdering



Aktiviteter 2021–2022

Område Beskrivning Ansvarig Uppföljning

ÖVERGRIPANDE

Medborgarlöften Planera, utforma och utveckla medborgarlöftena i samarbete med 
Polismyndigheten. Kommunpolisen genomför medborgardialoger  
och efter analys av lokal lägesbild sammanställa Umeå kommuns och 
Polismyndighetens löften till medborgarna.

Processledare:  
Ulrika Granskog

Uppföljning och avstäm-
ning av medborgarlöften 
och planerade aktiviteter 
en gång vår och höst.

Främja och utveckla samverkan Umebrås främsta uppgift är samverkan kring brotts- och drogförebyg-
gande arbete. De största förebyggande insatserna i Umeå kommun 
genomförs genom de olika samhällsaktörernas ordinarie verksamheter.

Umebrås kansli Årlig uppföljning.

Umebrå-forum Planera, genomföra och utvärdera Umebrå-forum – en mötesplats för 
lokala aktörer i det drog- och brottsförebyggande arbetet.

Umebrås kansli Utvärderingsenkät och 
uppföljningsmöte.



Område Beskrivning Ansvarig Uppföljning

ALKOHOL, NARKOTIKA, DOPING, TOBAK, SPEL (ANDTS)

Samverkan, kartläggning,  
omvärldsbevakning

Övergripande samverkansstruktur med fokus på kartläggning, om-
världsbevakning och analys. Syfte är att följa utvecklingen, identifiera 
problemområden och möjliggöra effektiva insatser med utgångspunkt  
i den nationella ANDT-strategin. 

Arbetet sker genom samverkansråd, lokala-, regionala- och nationella 
nätverk. I första hand fokuserar insatserna på ett förebyggande per-
spektiv men hela kedjan av insatser är viktig och även kopplingar till 
områden som hänger samman med ANDT-frågor som exempelvis, psy-
kisk ohälsa, jämställdhetsfrågor, barn- och unga i utsatthet, skolresultat 
och kriminalitet.

Processledare:  
Seth Åberg

Krafttag mot narkotika Utifrån en förändrad problematik gällande narkotika bland unga kom-
mer särskilt fokus att riktas inom detta ämnesområde. Särskilt priorite-
rade områden är lokal lägesbild, kompetens om cannabis, insatser  
i skolan, ledningsstöd för chefer, att fånga upp unga tidigt, samsjuklig-
het, anhörigfrågor, kopplingar mellan missbruk och kriminalitet, unga 
vuxna, utveckling av samverkanstruktur samt kommunikation med 
vårdnadshavare.

Processledare:
Seth Åberg

Uppföljning sker genom 
kommunens styr- och 
ledningsprocess.

Minska användandet  
av dopingpreparat

Motverka användandet av dopingpreparat genom samverkan, främst 
inom ramen för Västerbottens dopingkommitté. Fokus på kompetens 
inom ämnesområdet samt viktiga målgrupper. Särskilt prioriterat är att 
skapa en kedja av insatser från förebyggande arbete, tidig upptäckt till 
behandlande insatser.

Processledare:
Seth Åberg

Arbetet följs upp av 
Västerbottens dopingkom-
mitté samt samverkansråd 
kring alkohol, narkotika, 
doping och spel.



Område Beskrivning Ansvarig Uppföljning

MINSKA BROTTSLIGHET

Umeå växer – tryggt och säkert Motverka tendenser till social oro genom samverkan. Fokus på både 
social brottsprevention och situationell brottsprevention. Se särskild 
åtgärdsplan.

Processledare:  
Kerstin Rörsch

Utvärdering av Umeå 
universitet. Kontinuerlig 
uppföljning av aktivitets-
plan.

Arbetet med övergripande  
handlingsplan mot våld 

Umebrå är samordningsansvarig verksamhet och ska tillsammans 
med Centrum mot våld (CMV) vara drivande i utvecklingsarbetet kring 
den av kommunfullmäktige beslutade handlings- och aktivitetsplan. 
Centrum mot våld utgör en plattform för genomförandet av handlings-
planen med mottagning för våldsutsatta, mottagning för våldsutövare, 
Barnahus samt kompetenscentrum för yrkesutövare.  Handlingsplanen 
mot våld ska samordnas med Region Västerbotten, Polismyndigheten, 
ideella organisationer, näringsliv och de kommunala bolagen. Även 
andra verksamhetsområden såsom jämställdhet, folkhälsa och sociala 
hållbarhetskommissionen kommer att aktivt bidra till aktiviteter och 
genomförandet av handlingsplanen.

Processledare:  
Ulrika Granskog

Årligen uppföljning  
i Umebrå. 

Arbeta mot våldsbejakande  
extremism

Syftet är att utveckla samverkan för att förebygga våldsbejakande 
extremism i alla dess former i Umeå kommun. Hela kedjan av insatser i 
frågor som rör våldsbejakande extremism är viktig även om ett särskilt 
fokus ligger vid förebyggande insatser. Umeå kommun har ett konsulta-
tionsforum mot våldsbejakande extremism som dels erbjuder konsul-
tation till yrkesverksamma.

Processledare:
Kerstin Rörsch

Uppföljning av konsul-
tationer enligt enkät. 
Årsrapport.

Förebygga stölder  
och bedrägerier

Förebygga stölder genom samverkan. Särskilt prioriterat är insatser 
mot bedrägerier samt för särskilt utsatta målgrupper samt samverkan 
mellan kommun, polis och näringsliv. 

Processledare:
Kerstin Rörsch

Utvärdering inom ramen 
för Stöldskyddsförening-
ens verksamhet.



Område Beskrivning Ansvarig Uppföljning

ÖKA TRYGGHETEN

Brottsförebyggande perspektiv  
i planprocessen

Umebrås ambition är att bistå kommunens planprocess med ett brotts-
förebyggande perspektiv.

Processledare:
Ulrika Granskog 
Kerstin Rörsch

Årlig uppföljning.

Trygghet i offentliga rummet Öka tryggheten i offentliga rummet i samverkan med till exempel gator 
och parker, centrumutvecklare och fastighetsägare. Umebrå initierar 
att verksamheter arbetar tillsammans vid större ungdomsarrangemang 
och storhelger för ökad trygghet. Metoder som används kan till exem-
pel vara orsaksanalys, nattvandring och trygghetsvandring.

Processledare: 
Ulrika Granskog
Kerstin Rörsch

Årlig uppföljning.

Förebygga brott mot äldre Undersöka och föreslå kunskapsbaserade åtgärder för hur Umeå kom-
mun kan bidra för att öka tryggheten hos målgruppen.

Processledare:  
Seth Åberg

Årlig uppföljning.

Samverkansgrupper
Umebrå deltar i följande nätverk och samverkansgrupper 
(tillfälliga grupper och nya grupper kan tillkomma vid behov).

• Stöldskyddsföreningen Västerbotten (SSF)
• Länssamverkansgrupp
• Brisnätverket
• Kvinnofridsnätverket
• SMADIT (Samverkan mot alkohol och droger i trafiken
• PUMAC (Planeringsgruppen för utbildningar inom miss-

bruksområdet i Västerbotten)
• Västerbottens dopingkommitté

Omvärldsbevakning
För att kunna bidra med och säkerställa expertkunskap inom 
olika områden ingår det att:

• Omvärldsbevaka det brotts- och drogförebyggande 
fältet, regionalt, nationellt och internationellt.

• Arrangera Umebrå-forum för kunskapsutbyte och dialog 
inom det brotts- och drogförebyggande området. 

• Ta del av, sammanställa och genomföra mätningar, 
bland annat Unga-enkäten, Jämlika liv.

• Analysera grupper som bedöms vara i riskzonen att 
hamna i kriminalitet.

• Vid behov stödja och initiera kompetensutveckling till 
medarbetare i verksamheterna.

Kommunikation
Mycket av vårt arbete sker genom god kommunika-
tion och förståelse för det kommunikativa fältet. Det 
kan handla om att informera om risker med att bruka 
alkohol, droger och narkotika, om trygghetsläget i 
kommunen, om att minska motivationen hos perso-
ner till att begå brott genom beteendeförändrande 
kommunikation, samt om att få till kommunika-
tionsprocesser mellan samverkansparter. Inför varje 
år görs en övergripande kommunikationsplan och 
särskilda kommunikationsplaner tas fram vid större 
aktiviteter. 

Kvalitetscertifiering
Umebrå är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001 och verksamheten arbetar med uppföljning, daglig 
styrning och ständiga förbättringar för att utveckla det förebyggande arbetet i Umeå kommun.



Umebrå, övergripande planering 
Besök: Stadshuset, Skolgatan 31A 
Postadress: 901 80 Umeå 
090–16 10 00 
umea.kommun@umea.se 
www.umea.se


