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UmeBrå styrgrupp 

Minnesanteckningar 

2020-12-01 

Klockan 15.00 

Videokonferens 

 

Kallade: 

Michael Rystedt, Anders Ågren, Moa Brydsten, Peter Vigren, Ari Leinonen, Lena Karlsson Engman, 

Andreas Lundgren, Anna-Karin Sjölander, Lennart Johansson, Lena Riedl, Robert Axebro, Helena 

Smith (ers. Ali Yasin Dahir), 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 

Ärende: Omfattning/notering: Föredragande: 

Föregående 
mötesanteckningar 

Föregående anteckningar godkänns och 

läggs till handlingarna. 

Hans Lindberg  

Rapport från verksamheten Information från Polisen: 

• En fortsatt nedåtgående trend när det 
gäller brottsutvecklingen, däremot en 
försiktig ökning av våldsbrott. Polisen 
har jobbat mer mot narkotika under 
2020 vilket syns i resultatet. Mer 
narkotika hittas ju mer fokus som 
läggs på detta område. Enskilda brott 
har sjunkit, ett område som har 
sjunkit stadigt sedan 2017. Brott mot 
person visar på en tydlig nedåtgående 
trend sedan 2016. 

• Hösten 2020 har varit relativ lugn, två 
vågor av inbrott i villor/radhus, av 
internationella brottsnätverk, har 
skett i första hand i inlandet, 
Skellefteåområdet och liten del i 
Umeås kranskommuner.  

• Konsekvenser av pandemin syns 
tydligt i minskandet av det 
krogrelaterade våldet. 

• Pandemin kan vara en del i att brotten 
i nära relationer har ökat men svårt 
att veta då trenden försiktigt ökat 
under senare år. 

Michael Rystedt 
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• Efter tecknandet av 
trygghetsöverenskommelsen på 
Ålidhem har polisen haft stort fokus 
på området och fått positiv 
återkoppling från allmänheten och 
butiksägare. 

• Trygghetsinsats i Umeå centrum från 
den 7 december med fotpatrullerande 
poliser i första hand. 

• Ungdomar med A-traktorer och bilar 
som stört befolkningen har lugnat sig 
sista månaden men polisen arbetar 
med hur de juridiskt ska angripa detta. 

• Områdespolisen ska under 2021 
fokusera på att bygga lägesbilder på 
trygga platser som upplevs som 
oroliga/otrygga. Främst via högre 
polisiär närvaro och i samarbete med 
kommunens verksamheter, 
belysning/häckar med mera.  

• En nationell trygghetsundersökning på 
lokalpolisområdesnivå för år 2019 har 
kommit i höst. Umeå står sig bra i 
nationella perspektivet, 
Polismyndigheten har högt 
förtroende. 

Lägesbild narkotika  Presentation av kartläggning av narkotika i 
region Nord november 2020 samt polisens 
lokala lägesbild. 

• Narkotikan ökar i allmänhet, påvisas 
bland annat via samverkan med 
Postnord. Bidragande orsak till 
ökningen är tillgången på internet och 
postgången där lagen inte hunnit med 
i utvecklingen, det behövs förändrad 
lagstiftning för att ändra detta. 

• Det pågår en normalisering av droger 
hos ungdomar där attityden är att 
drogerna redan är legaliserade. 

• Svårt att göra bedömningar av 
konsekvenser kopplat till pandemin, i 
våras var det svårare att få tag på 
droger då användarna var rädda vilket 
ledde till mer våld. 

• Region Nord fortsätter att utveckla 
gemensamma lägesbilder för att 
förebygga bland annat 
normaliseringen av festknarkning.   

Adam Nyström 
(Länsstyrelsen) 

Lina Eriksson 
(Polisen) 

Reglemente och 
samverkansöverenskommelse 

Presentation av förslag till reglemente för 
Umebrå. 

Kerstin Rörsch 
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• Viktigt med rätt representation i 
rådet, personer som ingår ska aktivt 
arbeta förebyggande. Styrgruppen ses 
över och en dialog ska påbörjas med 
bland annat Region Västerbotten.  

Beslut: Umebrås styrgrupp beslutar att 
godkänna reglementet och 
samverkansöverenskommelsen.  

Åtgärdsplan Umeå växer 
tryggt och säkert  

Presentation av åtgärdsplan: 

• I färdriktning 2020–2025, Umeå ska 
växa hållbart utan utsatta områden, 
ingår åtgärdsplan för 2021. Nästa steg 
är att presentera förslag på kriterier 
till utvecklingsanslag och framtagande 
av åtgärdsplan. 

Beslut: Styrgruppen godkänner rapporten. 

Kerstin Rörsch 

Mötestider för 2021 Förslag: 
2 februari  
11 maj  
7 september  
30 november  
Beslut: Rådet fastställer kommande års 
mötestider.  

Kerstin Rörsch 

Övrigt Medskick från Fredrik Elgh: 
Pandemin är i ett besvärligt läge, viktigt 
att vi tar till oss detta, det går att göra mer 
inom alla verksamheter. Vaccinet är på 
gång. 
 
Medskick från Hans Lindberg: 
Omtumlande år som också syns i det 
förebyggande arbetet.  
Trygghetsöverenskommelsen på Ålidhems 
centrum är bra, positivt för fortsättning i 
andra områden. Viktigt att vi alla jobbar åt 
samma håll. 
Önskar alla en god jul och gott nytt år. 
Håll avstånd, var rädda om varandra och 
tvätta händerna! 

 

Noterat av: 

Elin Lindqvist, sekreterare 


