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UmeBrå styrgrupp 

Mötesanteckning 

2020-09-22 

Klockan 15.00 

Teams, videokonferens 

Kallade/närvarande: 

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, 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: Ansvarig: 

Föregående 
mötesanteckningar 

Föregående mötesanteckningar godkänns. Hans 
Lindberg (S), 
ordförande, 
Umebrå 

Rapport från 
verksamheten 

Polisen informerar om sommaren som varit lugnare 

än vanligt polisiärt sett, möjligtvis på grund av 
pandemin och därmed flera inställda evenemang. 

Har funnits ett behov bland ungdomar att 

fortfarande samlas, en del spontanfester med både 

alkohol och droger som har beslagtagits. 

Antalet bränder minskade under sommaren och har 

i stort sett upphört nu under sensommaren/hösten. 

Ett flertal utredningar av tidigare bränder pågår 

fortfarande. 

Utredningsläget ser relativt bra ut, däremot dåligt 

med resurser på polisens ungdomsgrupp men det 
pågår ett arbete med att bemanna upp gruppen. 

Michael 
Rystedt, 
chef, LPO 
Umeå 
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Områdespolisverksamheten har en ny chef. Mycket 

fokus på Ålidhem för verksamheten med tanke på 

den trygghetsöverenskommelse som skrevs på i 

början av september. Viktigt med synlighet, 

trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete. 

Uppmärksammade fall med misshandel och rån 

bland ungdomar som också filmar brottet. Polisen 

har haft 10–15 utredningar sammanlagt under 2020 

av misshandel/rån med inslag av förnedring. En 

liten grupp av individer som står för många av 

brotten, polisen har också bra koll på vilka 

ungdomarna är. Ett gott samarbete med 

socialtjänstens socialsekreterare men önskvärt att 
utveckla det strategiska arbetet även på chefsnivå. 

Gott samarbete med flera verksamheter inom 

Umeå kommun och andra organisationer gällande 

motorburen ungdom. 

Svensk polis ska växa och målet är att vara många 

fler poliser i Västerbotten 2024, främst inom det 

brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet 
där man vill utveckla områdespolisverksamheten. 

De tillfälliga kameror som satt uppe tidigare är nu 

ersatta med permanenta kameror på ungefär 

samma ställen som tidigare, ytterligare några har 

tillkommit. Drönare används också vid behov. 

Utvärdering av Umeå 
växer – tryggt och säkert 

Anders Hanberger, professor vid institutionen för 

tillämpad utbildningsvetenskap, Umeå universitet 
presenterade sin delrapport i utvärderingen av 

satsningen Umeå växer – tryggt och säkert. Syftet 

med utvärderingen är att bidra till att utveckla 
satsningen och att sammanfatta hur satsningen 

fungerat. 

Utvärderingen visar bland annat att satsningen 

Anders 
Hanberger, 
professor, 
Umeå 
universitet 
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skulle behöva färre fokusområden, en annan 

organisationsstruktur och bredare 

informationsinsatser. 

Utvärderingen pågår fortfarande och en slutrapport 

kommer under 2021. 

Färdriktning nordöstra 
stadsdelarna 2025 

Kerstin Rörsch ger en aktuell lägesbild från de 

nordöstra stadsdelarna. Lägesbilden har tagits fram 

bland annat på workshops med aktörer som är 

verksamma på områdena, tillsammans med elevråd 

och med hjälp av statistik både från kommunen och 

polisen. 

Utifrån lägesbilden och utvärderingen som gjorts på 

arbetet som skett hittills har en färdplan för de 

kommande åren tagits fram med nya fokusområden 
och rekommendationer på åtgärder. 

Färdplanen godkänns och lyfts till kommunstyrelsen 

för formellt beslut. Kommunstyrelsen föreslås också 
få ge i uppdrag till kommunförvaltningen att ta fram 

en åtgärdsplan som sedan beslutas i KS. 

Kerstin 
Rörch, 
process-
ledare 

Medborgarlöften 
2021–2022, 
samverkansöverenskom
melse 2021–2024 

Förslag på justerade medborgarlöften för åren 

2021–2022 och ny samverkansöverenskommelse 
för 2021–2024. Styrgruppen godkänner förslagen 

som går ut på remiss till nämnderna och tas upp på 

styrgruppsmötet i december. 

Ulrika 
Granskog, 
process-
ledare 

Aktuellt Umebrå Konferensen Riva hinder, en konferens om våld i 

nära relationer som vänder sig till verksamma som 

möter person med funktionsnedsättning i sitt 

arbete, blir i år helt digital och spridd på tre olika 

tillfällen. Läs mer på webben: Riva hinder. 

Enkäten Unga 20 har nu dragit igång, resultatet 

kommer i början av 2021. Frågorna följer samma 

upplägg och innehåll som Unga 14, Unga 16 och 

Seth Åberg, 
process-
ledare 

https://www.umea.se/umeakommun/omsorgochhjalp/tryggochsaker/brottsforebyggandearbete/umebrabrottsochdrogforebygganderad/utbildningarkonferenser/rivahinder.4.2f3b9b65163c294d4d31c4d5.html
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Unga 18 vilket möjliggör jämförelse över tid samt 

att flera frågor kan jämföras nationellt. Nytt sedan 

Unga 18 är ett tillägg om tystnadskultur. 

Övrigt Nästa styrgruppsmöte äger rum tisdag 1 december 

kl. 15.00. 
 

Noterat av: 

Sara Stenberg, sekreterare 
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