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Mötesanteckningar  
Datum: 2021-11-30 
kl. 15.00  
Plats: Digitalt 

Kallade:  
Michael Rystedt, Fredrik Jeppson, Anders Ågren, Moa Brydsten, Peter Vigren, Ari Leinonen, 
Lena Karlsson Engman, Andreas Lundgren, Anna-Karin Sjölander, Lennart Johansson, 
Lena Riedl, Robert Axebro, Helena Smith, Alejandro Caviedes, Fredrik Elgh, Anna-Karin 
Nilsson, Hans Lindberg, Ann-Christine Gradin (ers. Christopher Granberg), Stefan 
Hildingsson, Maria Falck, Karin Isaksson, Fredrik Lindegren, Veronika Kerr, Carin Nilsson, 
Pernilla Henriksson  
 

Ärende:  Omfattning/notering:  Föredragande:  

Föregående 
mötesanteckningar  

Godkänns och läggs till handlingarna Hans Lindberg 

Rapport från 
verksamheterna 

Lokalpolisområdeschef Michael Rystedt informerar från polisens 
verksamhet: 

• Ordningsläget relativt lugnt fram till då covid-
restriktioner släpptes, sedan stökigare i centrum. Polisen 
har jobbat med hög grad av synlighet för att minska 
detta. 

• 1a februari 2022 kommer den snabbare lagföringen för 
att skynda på processen från brott till dom. Gott resultat 
i andra städer som provat detta innan. 

• Trafikarbetet har fokuserat på att få ner 
medelhastigheten. 

• Börjar med ett pilotprojekt ”Digital polis” där 
områdespoliser ”patrullerar” i forum på nätet.  

Michael Rystedt  

Utvärdering Umeå 
växer tryggt och 
säkert 

Presentation av utvärdering av Umeå växer tryggt och säkert, 

slutrapport 

Slutsatser:  

• Tillitsfulla relationer inom skolan stärks genom 

samverkan. Skillnad mellan skolorna: bättre förtroende 

mellan lärare/elev/föräldrar och externa aktörer där 

personalomsättning varit låg. 

• Polisen upplever stort värde av samverkan. 

• Erfarenheter från de som arbetar närmast har inte 

beaktats tillräckligt.  

• Önskan finns om mer delaktighet från aktörer på 

nordöstra stadsdelarna. 

Anders Hanberger, 
professor, Umeå 
universitet 



 
• En effekt har varit att Umeå växer - tryggt och säkert har 

bidragit till att bygga upp en kollektiv handlingsberedskap 

för att kunna arbeta proaktivt. 

Läs rapporten på: Umeå växer-tryggt och säkert  

Våldskartläggning Fortsättning av dialog kring fördjupning heder från föregående 
möte. 
Sammanfattning: 

1. Längre nivå i Umeå än andra städer, det finns ett 
mörkertal ang. omfattningen av problemet.  

2. Den sammanställning kring heder som finns står att läsa 
i Jämlika liv samt Våldskartläggningen. 

 
Återrapportering nästa sammanträde: Umebrå tar fram ett 
fördjupat underlag, med förslag på åtgärder samt information 
om vad som redan görs i våra verksamheter. En tjänsteskrivelse 
tas fram för beslut i KS som presenteras vid nästa 
Umebråsammanträde, för att sedan delges till facknämnderna.  

Seth Åberg 

Aktuellt Umebrå  • Umebrå har tagit emot priset för ”Årets förebyggande 
kommun” från Centralförbundet för alkohol- och 
narkotikaupplysning 

  

Mötestider för 2022  22 februari, 15.00 

26 april, 15.00 

14 juni, 15.00 

20 september 15.00 

13 december 15.00 

 

Övriga frågor  
  

Prostitution och människohandel för sexuella ändamål.  
 
Medborgarlöftet lyder: 
Polisen och Umeå kommun lovar att vidta åtgärder mot 

prostitution samt motverka människohandel med sexuella 

ändamål i kommunen. 

 

• Arbetet medborgarlöfte har lagts över på olika funktioner i 

stället för en utpekad person. Polisen vill skapa en mer stabil 

organisation inför framtiden samt sprida kunskapen i detta 

arbete och skapa robusthet på lång sikt. 

• Sugardejting. Polisen har inlett ett arbete kring frågan, det 

krävs en del tekniska lösningar och rutiner måste komma på 

plats.  

Andreas Lundgren  

Noterat av:  
Elin Lindqvist, sekreterare 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.umu.se%2Fnyheter%2Fumea-vaxer-tryggt-och-sakert-har-framst-haft-positiva-effekter-_11171767%2F&data=04%7C01%7Ckerstin.rorsch%40umea.se%7C268cde246d0d40ecbb4a08d9ba47e392%7C6666873a59e746b0b92e00af0a3633e2%7C0%7C0%7C637745640776572812%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=Ru8QtvSKtwUE2w5gn%2F%2BPipKEuQYkQ%2FG7N5rfnHsmV%2B0%3D&reserved=0

