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Föregående 
mötesanteckningar  

Mötesanteckningar - Umeå kommun (umea.se) 
Föregående mötesanteckningar läggs till handlingarna. 

Hans Lindberg 

Rapport från 
verksamheterna 

Brottsutveckling: I hela regionen har anmälda brott minskat 
med 10%, de flesta våldsbrott sjunker.  
 
Det har varit färre narkotikaärenden men denna brottstyp har 
prioriterats.  
 
Utredningarna kring brott mot barn prioriteras och utreds 
skyndsamt. Insatser där polisen varit med kopplat till denna 
kategori har minskat till nästan hälften.  
 
Avsiktsförklaring gällande motorburen ungdom har skrivits 
under. Polisen har ett aktivt arbete för att motverka problem 
kring detta, bland annat genom att ge böter till dem som 
spelar högt eller har för många passagerare i bilen.  
 
Brännbollsyran genomfördes på ett förhållandevis lugnt sätt. 
Den volontärverksamheten som startade under våren har 
mottagits väl och till hösten är planen att utbilda fler. 

Michael Rystedt  

Medborgarlöftet: 
Polisen och Umeå 
kommun lovar att 
vidta åtgärder mot 
prostitution och 
människohandel 

Centrum mot våld redogör för sitt arbete kring 
medborgarlöftet om att motverka prostitution och 
människohandel och om ny lagstiftning där socialtjänsten ska 
erbjuda hjälp till förövare. Antal ärenden gällande förövare vid 
prostitution har minskat påtagligt till Centrum mot våld.   
 
Det finns behov att inventera och ge stöd åt unga personer 
som är på nätet och ett behov av att upparbeta struktur för 
uppsökande arbete gällande sex mot ersättning. Övergripande 
behöver den gemensamma ambitionsnivån ses över för att 
möta problematiken, för att säkerställa att de gemensamma 
resurserna används effektivt samt att tydliggöra ansvar.  
 
Umebrå kallar till dialog för att hitta en lösning. 

Eva Norlin, 
Maria Svanström 

https://www.umea.se/kommunochpolitik/organisation/radgivandeorgan/umebrabrottsochdrogforebygganderadet/motesanteckningar.4.27a2de8b172da059ace2e9b.html


Medborgardialogen 
om segregation. 

Cecilia Ravry beskriver arbetet med medborgardialog och 
segregation med syfte, beskrivning av pågående arbete och 
åtgärdsförslag. 
 
Just nu har arbetsgrupperna 20 förslag som kommer att 
arbetas vidare med för prioritering i nästa steg enligt följande 
principer. 
 

1. Angelägenhet, vad är viktigast  
2. Realism inom vår organisation finns det förankring att 

realisera detta. 
3. Ömsesidigt beroende, redo att ta åtgärder vidare. 

 
Ambitionen är att slutligen landa i 2–6 åtgärder som kan ge en 
stor möjlighet att motverka segregation.  

Cecilia Ravry 
 

Aktuellt Umebrå  VÅLD  
  
Under våren har inspelning av filmer med idrottsprofiler med 
syfte att motverka våld i nära relationer. Kommunens policy 
gällande GDPR utgör ett problem för möjligheten att använda 
materialet och därmed genomföra insatsen. 
 
Umebrå har tillsammans med HR genomfört seminarier om 
våld utifrån ett arbetsgivarperspektiv. 
  
Arbetet med att medvetandegöra medborgare om våld 
kommer att fortsätta under hösten genom flera kampanjer 
under hösten.  
 
KRAFTTAG MOT NARKOTIKA  
- Tema för höstens Umebrå forum, 19/9, lyfta fram goda 

lokala exempel.  
- Studentuppsats: Analys av narkotika och läkemedel i 

avloppsvatten, rapport i anteckningarna. 
- JUNIS rapport 2022-bredd når långt, om barn som växer 

upp i missbruksmiljö.  Flera verksamheter från Umeå lyft 
som exempel på bra verksamheter i årets rapport, såväl 
Fritid ungas arbete med ökade öppettider på kvällar och 
lov samt Fältgruppen som tillsammans med somaliska 
föreningen visar på vilket stöd man kan få. 

- SSPF startar på Dragonskolan under hösten. 
 
AVSIKTSFÖRKLARING skriven angående motorburen 
ungdom, Umeå kommun tillsammans med Polisen, ICA 
SuperTeg, ICA kvantum, UM fastigheter, Länsförsäkringar 
Västerbotten, Umeå AK, Avarn, Nailheads, Simpson och 
McDonalds. 

 Umebrå kansli 

Övriga frågor Inga övriga frågor uppkom under mötet  

Noterat av:  
Elin Lindqvist, Sekreterare  




