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UmeBrå  

Minnesanteckningar 

Tid: 2021-05-11, kl. 15.00 

Tema: Våld 

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, Björn Kjellsson, Fredrik Elgh, Anna-

Karin Nilsson, Hans Lindberg, Ann-Christine Gradin, Stefan Hildingsson, Maria Falck, Karin 

Isaksson, Monica Wahlström, Fredrik Lindegren, Malin Lagervall, Veronika Kerr, Carin 

Nilsson, Pernilla Henriksson 

Ärende: Omfattning/notering: 
Föredrag

ande: 

Föregående 
mötesanteck
ningar 

Minnesanteckningarna läggs till handlingarna 

 

 

Välkommen Ordförande Hans Lindberg hälsar alla välkomna och dagordningen 
godkänns. 

Hans  

Rapport från 
verksamhete
n 

Information från polisen: 
Den positiva trenden fortsätter gällande utvecklingen av låg 
brottslighet, pandemin kan ha en del i den, vissa brottstyper ex 
krogvåldet har minskat rejält.  
 
Det brottsförebyggande arbetet med polis och Umeå kommun visar på 
att vi jobbar på rätt sätt och gör bra åtgärder tillsammans, vilket leder 
till att vi tillsammans snabbt kan agera och få till konkreta aktiviteter. 
 
Michael uppmärksammar Umebrå på Regeringens förslag om att införa 
ett särskilt barnfridsbrott, där det blir straffbart att låta barn bevittna 
våld som exempelvis utövas av en förälder mot en annan förälder.  
Lagändringen föreslås träda i kraft 1 juli 
 

Michael 
Rystedt 

Tema våld Umebrå genomför tillsammans med polisen en rad olika aktiviteter för 
att motverka våld inom medborgarlöftet att öka medvetenheten hos 
våra medborgare gällande våld i nära relation och på så sätt 
förhindra och förebygga brott.  
 
Umebrå har också ansvar för den kommunövergripande 
handlingsplanen mot våld, där första steget är att genomföra en 

Lina 
Eriksson 

Ulrika 
Granskog,  

Minette 
Backlund, 



 

2 (3) 

kartläggning inom våldsområdet och ta ut en färdriktning framåt för 
det fortsatta arbetet. 
 
 UmeBrå föreslår ett arbetsnamn på handlingsplanen: 

• ”Umeå fritt från våld!” 
 
Umebrå och polisen redogör för de aktiviteter som är pågående för att 
motverka arbetet i dag samt visar en film som polisen i Norrbotten 
tagit fram 
 

• Digital Basutbildning våld mot barn är introducerat för förskolan, 
polisen, elevhälsan, fritidsgårdar, fältare med flera. 

• Huskurage en framgång i Umeå där Bostaden AB var först ut, den 
bygger på att ge grannar verktyg att agera tidigt vid misstanke om 
våld. Föredragning för andra fastighetsägare har visat på ett stort 
engagemang och planering för utbildning under hösten pågår för 
att utbilda fastighetsskötarna i ett första steg. 

• Kampanj Våld i ungas nära relationer, ett samarbete med 
Midgårds skolan. Eleverna på medieprogrammet fått i uppdrag att 
ta fram kampanj på temat våld i ungas nära relationer, kampanjen 
ska redovisas 8 juni och är ett samarbete med kvinno- och tjejjour, 
polis, fältare och fritidsgårdar i Umeå. 

• Bry dig kampanjen med Region Västerbotten och Umeå kommun 
som är framgångsrik. 

• Region Västerbotten arbetet kring våld med rutiner och riktlinjer i 
frågorna runt prostitution och människohandel. Ett annat viktigt 
arbetet som genomförs är att ta med frågan om våld på rutin i 
medarbetarsamtalen.  

• Teaterturné ”jag skulle gå vi första slaget” som kommer att visas i 
Umeå, Skellefteå, Vilhelmina och Lycksele. 

• Manscentrum har öppnat en nationell stödlinje för våldsutövare - 
Välj att sluta 020–555 666  
 

Rapport Våldskartläggning: 
En unik rapport och som utgår från Umeå kommuns två 
enkätundersökningar Jämlika liv och Unga 20-enkäten. Kompletteras 
med verksamhetsstatik som finns från polisen, socialtjänsten, 
brottsofferjouren, Region Västerbotten. Även nationella 
undersökningar lyfts in för kompletteringar.  
 
Umebrå rekommenderar för fortsatt arbetet  

• tre förändrings principer 

• förslag på målområden  

• utse nyckelpersoner i respektive verksamhet. 

Seth 
Åberg 

Uppföljning 
medborgar- 

Beskriver aktuellt läge. Bra och fungerande samarbete mellan 
myndigheter för att hjälpa utsatta kvinnorna.  

Eva 
Norlin,  
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löftet 

Motverka 
prostitution 
och 
människoha
ndel samt 
suger-dating  

Poängterar vikten av att kommun och polis arbetar med tidigt 
uppsökande och förebyggande arbete. Möjligheten att 
uppmärksamma minderåriga och särskilt utsatta grupper, kunna 
erbjuda stöd och skydd, att lagföra dessa brott sänder signaler till de 
som arbetar med organiserad brottslighet att till Umeå vill man inte 
komma. 

Lägesrapport från insats kring sugardating som polis och kommun 
genomförde även tillsamman med polisen i Medelpad.  

Ett relativt nytt område med oroande utveckling för unga flickor som 
via nätet söker äldre män. En inkörsport till prostitution och med stor 
sannolikhet lidande för unga personer. 

Viktigt att prioritera detta och utveckla arbetssätt hur man ska ta sig an 
problemet. Viktigt att få tillgång till verktyg som behövs för att kunna 
arbeta uppsökande mot minderåriga, samt att vi kan skapa fungerande 
rutiner då barn uppmärksammas som brottsutsatta. 

 

Arbete pågår med att utveckla Centrum mot våld även med en MIKA-
mottagning.  

Mikamottagningar finns på flera håll i landet för att öka möjligheterna 
att nå gruppen som erfarenhet av prostitution samt sexuell 
kommersiell exploatering och sugardejting-målgrupp unga 18–25. 

Chris 
Sandberg  

Aktuellt 
Umebrå 

• Planerad nattvandring, vid skolstart och 10 helger framöver 
mitten på augusti till oktober. 

• Svenska kyrkan kommer att nattvandra i samarbetet med 
interreligiösa rådet med start 4 juni.  

• Krafttag mot narkotika, samverkansstruktur ungdomar i 
gymnasieålder är på plats nu och hos socialtjänsten och polis 
nästa vecka. 

• Unga 20 rapporten på gång v 21. 

 

Övriga 
frågor 

Hans hälsar att vi måste förstärka vikten av att jobba tillsammans och 
tacka polisen och socialtjänsten som gör ett bra jobb.  

 

Noterat av: 

Elin Lindqvist, sekreterare 

 


