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Föregående 
mötesanteckningar  

Ordförande Hans Lindberg hälsar alla välkomna och dagordningen 
godkänns. 

  

Rapport från 
verksamheten  

Information från Polisen: 
Lokalpolisområdeschef Michael Rystedt presenterade 
brottsutvecklingen i Umeå kommun.  

• Anmälda brott minskar för varje år.  

• Brott i offentlig miljö har sjunkit. 

• Inga stora problem under sommaren med motorburen 
ungdom. 

• Mats Bäckström är tillbaka som kommunpolis.  

• Svensk polis ska växa fram till 2024 vilket ses som positivt, 
fokus är på fler brottsförebyggande och trygghetsskapande 
åtgärder. 

• Rally-VM: arbetet har startats upp och är omfattande, leds av 
lokalpolisområde Umeå. 

Michael 
Rystedt  

Rapportering 
uppdrag om heder  

Umebrå fick 2019 ett uppdrag att kartlägga Hedersrelaterat våld- och 
förtryck i Umeå. Frågan beskrivs i ett eget avsnitt i Umeå kommuns 
våldsklartläggning 2021, som presenterades förra sammanträdet.  
 

• Vad ser vi i Umeå kommun?  
• I jämförelser med andra städer som gjort likande kartläggningar ligger 

indikationerna lägre i Umeå en förklaring kan vara att vi har en annan 
demografisk fördelning än övriga Sverige. 

•  
• De som svarar att de inte bestämmer själva vem de ska gifta sig med 

har mycket sämre hälsa, mycket lägre trygghet i skolan och i hemmet, 
en grupp som mår betydligt sämre. 

• ________________________________________________________ 
• Leif Rundkvist och Sofia Bergström, Centrum mot våld, kommunens 

sakkunniga på kommunen inom Hedersrelaterat våld och förtryck, 
beskriv några case kring ärenden med personer som lever utsatta för 
hedersrelaterat våld och förtryck. 

 

Seth Åberg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hur fortsatt arbete ska ske tas upp på nästa sammanträde. De är 
viktigt att vi har en lägesbild och kontinuerligt följer frågan vidare.  

 
      Sammanträdet godkänner rapporten. 

Leif Rundkvist, 
Sofia 
Bergström 

Aktuellt Umebrå  • Den 30 september resultaten av Unga20 presenteras  
Unga 20 - Umeå kommun (umea.se) 

• Den 20 oktober samarrangerar Umebrå Tillsammans en tryggare 
stad - hur kan näringsliv och kommun tillsammans skapa en 
tryggare stad. Plats: Studion folketshus. 
Umebrå Forum - Umeå kommun (umea.se) 

• Umebrå anställer en trainee under 9 månader. Fokus kommer att 
ligga på kommunfullmäktigeuppdrag 5. 

• Metoden Huskurage fortsätter. Vi har flera fastighetsägare 
engagerade. Fortsatt utbildning till fastighetsägare och 
fastighetsskötare i höst i metoden. 

• Nattvandring - ett samarbete med polis, fältgruppen och 
Länsförsäkringar, är i gång under augusti – oktober med ett 20-
tal föreningar som vandrar i kommunens bostadsområden. 

• Midgårdsskolans mediaprogram har arbetat fram en kampanj ”Vi 
måste prata om våldet”. En kampanj kommer genomföras med 
stöd av Umeå kommun och Länsförsäkringar. Den startar vecka 
40 - 48 och kommer att uppmärksammas i Umeå stadsliv. 

  

Övriga frågor  Umeå pensionärsråd har efterfrågat en kartläggning av våld mot äldre. 
Kartläggning om våld mot äldre finns i Umeå kommuns 
våldsklartläggning 2021 som skickas ut tillsammans med 
minnesanteckningarna. 

 

Mötets avslutas Hans Lindberg avslutade mötet och tackade för mötet.  

Noterat av:  
Elin Lindqvist 

 

https://www.umea.se/omsorgochhjalp/tryggochsaker/brottsforebyggandearbete/utbildningarkonferenser/unga20.4.4117ebf317b9aa1fe01357b.html
https://www.umea.se/omsorgochhjalp/tryggochsaker/brottsforebyggandearbete/utbildningarkonferenser/umebraforum.4.27a2de8b172da059ace2e2f.html

