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Rapport från
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Information från
Polisen:

Michael
Rystedt,
Fredrik
Jeppson

Presentation av ny biträdande lokalpolisområdeschef
Fredrik Jeppson. Lägesbilden ser ut enligt följande:
totalt anmälda brott i Umeå har gått ner 2020.
Brottskategorierna särskilt utsatta brottsoffer, brott i nära
relation, har ökat under 2020.

Mål 2 om
Genomgång av Kommunfullmäktigemålet (Mål 2) Umeå
kommunfullmäktig ska växa hållbart utan några utsatta områden.
euppdrag 4, 5 och
6.
Uppdrag 4: Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i
uppdrag att hindra framväxten av segregation och utsatta

Kerstin
Rörsch,
Anna
Cederlund,
Seth Åberg

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. Beredningsprocessen går till så att
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nämnderna gör ansökningar under februari för att ta
beslut i mars.
Uppdrag 5: samordna arbetet med att ta fram en
åtgärdsplan utifrån de rekommendationer och den
lägesbild som tagits fram av UmeBrå, Umeå växer – tryggt
och säkert. För att motverka att Umeå får ett socialt
utsatt område behövs samarbete med medborgarna och
mellan förvaltningarna.
Uppdrag 6: inom ramen för ”Umeå växer – tryggt och
säkert” ska trygghetsuppdraget under 2021 ha ökad fokus
på kampen mot narkotika tillsammans med kommunens
samarbetsaktörer. Arbetet kring uppdrag 6 är påbörjat
och följande utvecklingsbehov har identifierats. Viktig att
komma ihåg att vi har mycket bra att bygga på. Områden
med utvecklingsbehov:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Förstärkt ordinarie förebyggande arbete
Ledningsstöd
Mätning
Riskgrupp 1: Ungdomar med samsjuklighet eller
kombinationer av flera problem (Missbruk, psykisk
ohälsa, kriminalitet, funktionsnedsättningar,
uppväxtvillkor).
Riskgrupper 2: Unga vuxna, studenter,
universitetet
Insatser i krogmiljö.
Insatser mot social oro. Insatser kring unga med
behov av extra samordning
Samverkansstruktur ungdomar i gymnasieålder

SamverkansFörslag om ny samverkansöverenskommelse, reviderade Ulrika
Granskog
överenskommelse, medborgarlöften, samt reglemente:
reglemente
Syftet med samverkansöverenskommelsen är att säkra
ett långsiktigt och hållbart brottsförebyggande arbete för
Umeå kommun och Polismyndigheten med gemensamma
fokusområden och mål framtagna utifrån en lokal
lägesbild. Övergripande mål:
• minska brottsligheten i Umeå kommun
• öka tryggheten i Umeå kommun
• minska nyttjandet av alkohol, narkotika, tobak,
doping samt motverka överdrivet spelande som
kan leda till brottslighet.
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Uppföljning samt
förslag till nya
medborgarlöften
för perioden 2021–
2022

Umebrå ger en beskrivning av bakgrunden till
medborgarlöften och syftet för polisen att, öka
medborgarna och lokalsamhällets delaktighet.
Med anledning av att covid-19 och pandemin bröt ut
under våren 2020 bedömde polisen det omöjligt att
genomföra dialogerna och involvera medborgarna i
framtagandet av nya löften.
Därför fastställde Umebrå att tidigare beslutade löftena
antagna för perioden 2019/2020 fick kvarstå och att
endast lyfta in ett nytt löfte för kommande period krafttag mot narkotika.
Under hösten 2020 har medborgarlöften varit på
remissrunda till samtliga nämnder i Umeå kommun och
remissvar inkommit. Alla nämnder har ställt sig bakom
kommande medborgarlöften för perioden med några
reservationer. Umebrå behöver utreda hur
arbetsprocessen för framtida löften ska beredas inom
kommunen.

Reglemente
Umebrå
Aktivitetsplan
UmeBrå
2019–2020

Reglementet för Umeå brotts- och drogförebyggande råd
beskriver ansvarsfördelning samt verksamhets- och
arbetssätt för rådet.
Uppföljning av Umebrås tidigare aktivitetsplan för
perioden 2019–2020.
Beslut: Umebrå ställer sig bakom revideringarna som
gjorts i samtliga dokument.

Ny uppdragsplan
Umebrå

Presentation av ny uppdragsplan
Nytt området inskrivet i planen att förebygga brott mot
äldre.

Ulrika
Granskog

Umebrå godkänner uppdragsplanen 2021–2022
Aktuellt Umebrå

− Vi är en av världens tryggaste städer, jättefina
siffror!
− Trygghetsöverenskommelse på Ålidhem,
säkerhets och trygghetsperspektiv.
Nationella Brå har visat intresse för Umeås
brottsförebyggande arbete.
Umeås förebyggande arbete lyfts i kommande faktablad,
deltagandet i arbetet nationellt kring motorburen
ungdom samt uppdraget Umeå växer tryggt och säkert.

Kerstin
Rörsch
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Övriga frågor

Styrgruppen önskar en återrapportering gällande
hedersrelaterat våld.
Hälsning från Hans: Då pandemin släpper framöver får vi
se hur det kommer att påverka brottsligheten. Vi får se
hur Umeå kommer att öppnas upp och hur det påverkar
vårt arbete, nu har vi tid att strukturera arbetet.

Noterat av:
Elin Lindqvist, sekreterare
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