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Ärende:  Omfattning/notering:  

Föregående 
mötesanteckningar  

Föregående mötesanteckningar läggs till handlingarna.  

Rapportering från 
polisen. 
Michael Rystedt  

Polisen presenterar en lägesbild av brottsutvecklingen i Umeå kommun 2021 och 
sammanfattningsvis minskade antalet anmälda brott i kommunen i jämförelse med 2020. 
 
Polisen har inlett ett framgångsrikt samarbete med åklagare, tingsrätt och kriminalvård 
med ”snabbare lagföring”. Syftet är att korta ner tiden från det att man begår ett brott till 
att man får en påföljd/dom. 
 
Samhället öppnar upp efter pandemin och människor börjar alltmer röra sig som tidigare, 
vilket polisiärt innebär att utmaningar som Umeå varit förskonad från under pandemin, ex 
krogbråk, nu åter börjar bli aktuella. 
Polisen är i uppstart under våren med att utbilda polisvolontärer, en grupp på ca 20–25 
personer. Syftet med polisens volontärer är att personer på sin fritid hjälper polisen med 
det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet. 
 
Rally VM är på ingång till Umeå 24–27 februari och polisen har planerat och förberett sig 
väl inför detta. Polisen förbereder sig också inför valet med förhöjd beredskap. 

Granskning av 
Umeå kommuns 
brottsförebyggande 
arbete 

Föredragande: 

KPMG:s 
revisionsbyrån 

Viktor Tagesson   

Per Naarttijärvi 
 

De förtroendevalda revisorerna i Umeå kommun har givit KPMG i uppdrag att genomföra 
en granskning av kommunens brottsförebyggande arbete. Uppdraget ingick i 
revisionsplanen för år 2021.  
Det övergripande syftet var att bedöma om kommunens samlade brottsförebyggande 
insatser är kartlagda, om det sker någon uppföljning och analys av det resultat som 
insatserna leder till samt om det sker någon systematisk omprövning av insatser utifrån 
förekommande uppföljning och analys.  
 
Kommunrevisionens sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att 
trygghetsarbetet i Umeå kommun bedrivs på ett effektivt och i huvudsak ändamålsenligt 
sätt.  
 
Arbetet med att förebygga brott beskrivs av de som intervjuats som välfungerande. Den 
struktur som etablerats för samverkan och kunskapsutbyte framhålls som tydlig och kantad 
av i stor utsträckning god intern och extern kommunikation. De strukturella 
samverkansformer som etablerats inom ramen för kommunens brottsförebyggande arbete 



möjliggör även för en förbättrad informell samverkan. Dessutom lyfts arbetet i Umeå 
kommun som ett framgångsexempel av myndigheten Brottsförebyggande rådet. 
Kommunen utnämndes även till årets förebyggande kommun av Centralförbundet för 
alkohol- och narkotikaupplysning (CAN).  
 
Kommunrevisionen bedömer att de styrdokument som sätter ramarna för det 
brottsförebyggande arbetet i Umeå kommun är tydliga både vad gäller uppdrag och 
ansvarsområden. Kommunrevisionen ser dock vissa utvecklingsmöjligheter för att 
ytterligare öka denna tydlighet, både inom organisationen och externt. Detta genom en 
tydlig målsättning och jämförbara mätvärden. Därtill anser revisorerna att den kartläggning 
som utförts och de resursomfördelningar som detta medför är strukturerade på ett 
ändamålsenligt sätt.  
 
Kommunrevisionen bedömer även att den externa och interna samverkan som utgör en 
väsentlig del av Umebrås arbete i huvudsak fungerar väl och har goda spridningseffekter. 
Trots detta ser kommunrevisionen ett ytterligare behov av att stärka den interna 
samverkan, framför allt mellan Umebrå och de lokala förebyggande råden samt mellan 
fritidsförvaltningen och resterande delar av Umeå kommun.  
 
Rekommendationer för fortsatt arbete: 

- Prioritera utvecklingsanslaget för social hållbarhet.   
- Samtliga nämnder med representation i Umebrå fastställer mål för det 

brottsförebyggande arbetet i respektive nämnds uppdragsplan.  
- Fastställa mätvärden för kommunens brottsförebyggande arbete i Umebrås nästa 

uppdragsplan samt att information om dessa delges samtliga berörda tjänstemän. 
- Ge Umebrå i uppdrag att förtydliga dess relation till och utefter behov stärka sitt 

arbete med de lokala förebyggande råden och fritidsförvaltningen.  
Kartläggning heder 
Seth Åberg 
Cecilia Ravry 
Fredrik Strandgren 
Veronica Söderlund 
Pettersson  

Presentation av den framtagna rapporten som beskriver hedersrelaterat våld och förtryck i 
Umeå kommun. Representanter från för- och grundskolan i Umeå ger en aktuell lägesbild 
av arbetet med tydliga handlingsplaner och hur dessa omsätts i konkret arbete på skolan. 
Hela rapporten finns att läsa här. 

Återrapportering 
Umeå Fritid 

Återrapportering utifrån frågeställning om händelser i anslutning till Hamnmagasinet 2019.  
 

Aktuellt Umebrå 

Umebrå kansli 
informerar  
  

Uppföljning Umeå växer tryggt och säkert: Styrgruppen har arbetat fram en åtgärdsplan 
som är antagen av kommunstyrelsen med två fokusområden:  

- Kraftsamling mot narkotika där ett samarbete inletts med Polis och Region 
Västerbotten  

- Motverka segregation, detta arbete har inletts med en metod som SKR tagit fram 
som heter medborgardialog i komplexa frågor. Representanter från Umebrå 
kommer att bli inbjudna till kommande dialoger. 

- Information om utvecklingsanslaget 2022, ny utlysning under våren 2023. 
Uppföljning av Umebrås uppdragsplan 2021–2022: 

- Avvikelser 2021, arbetet med stöldskyddsföreningen (SSF), dopingarbetet RF sisu, 
finansiering oklar. 

Uppföljning medborgarlöften 2021, arbetet fortgår 2022. 
 
Kerstin Rörsch tackar för sig på Umebrå och kommer att vara tjänstledig hela 2022 för att 
arbeta med brottsförebyggande frågor på Länsstyrelsen. 
 

https://www.umea.se/download/18.5cca6adf17f498b739d11f9/1646828062281/Hedersrelaterat%20v%C3%A5ld%20och%20f%C3%B6rtryck%20i%20Ume%C3%A5%20kommun%20-%20feb%202022.pdf


Övriga frågor 

Justering av 
mötesanteckningar 

 
 
Anders Ågren efterfrågar justering av mötesanteckningar.  

 

Noterat av: Elin Lindqvist 


