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UmeBrå styrgrupp 

Mötesanteckningar 

2020-05-19 

Klockan 15.00 

Videokonferens 

 

Kallade: 

Michael Rystedt, Anders Ågren, Moa Brydsten, Peter Vigren (ers. Karl Larsson), 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 (ers. Christopher Granberg), Stefan 

Hildingsson, Maria Falck, Karin Isaksson, Monica Wahlström, Fredrik Lindegren, Malin 

Lagervall 

Ärende: Omfattning/notering: Föredragande: Tid: 

Föregående 
mötesanteckningar 

Mötesanteckningar Umebrå 200225  5 min 

Rapport från 
verksamheten 

Michael Rystedt går igenom aktuell 
brottsstatistik, generellt har antalet brott 
minskat i Umeå men man kan se att 
bland annat bedrägerier och våldsbrott 
har ökat något sen 2019. 
Just nu har man ett bra utredningsläge i 
länet. Vissa insatser har minskat på 
grund av pandemin, bland annat breda 
insatser mot trafikbrott, istället gör man 
mer riktade insatser. 
En annan konsekvens av pandemin är att 
det finns betydligt mindre cannabis i 
omlopp men man ser ingen minskning av 
tabletter och annan narkotika. 
Polisen ser en liten ökning av anmälda 
brott i nära relation med start i januari 
som därför inte går att koppla till 
pandemin. 
På grund av de bilbränder som skett i 
Umeå under vintern och våren har 

Michael Rystedt 30 min 

https://www.umea.se/download/18.337d0e491719a4e893ce9ef/1588515533809/M%C3%B6tesanteckningar%20UmeBr%C3%A5%20styrgrupp%202020-02-25.pdf
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polisen gjort flera olika insatser. Fortsatt 
intensivt arbete även ett tag framöver. 
Michael lyfter att det är viktigt med 
fortsatt långsiktigt arbete tillsammans. 
Bland annat har polisen har initierat 
kontakt för att börja titta på 
avhopparverksamhet tillsammans med 
socialtjänsten.  
Fast kamerabevakning planeras innan 
midsommar på ungefär samma platser 
där de tillfälliga kamerorna satt tidigare i 
år. 

Medborgarlöfte 2021–
2022 

Kommande års medborgarlöften, för 
2021–2022, kommer att vara baserade 
på årets medborgarlöften på grund av 
att det varit svårt att genomföra 
medborgardialoger under pandemin. 
Löftena kommer att justeras något efter 
behov samt kommuniceras av både 
polisen och kommunen. 
Hans Lindberg och Andreas Lundgren 
föreslår att vi har ett löfte om att arbeta 
mot narkotika. 
Umebrå återkommer på 
styrgruppsmötet i september med 
konkret förslag på medborgarlöften. 

Ulrika Granskog, 
Mats Bäckström 

10 min 

Aktuellt Umebrå Information om höstens arbete, bland 
annat om implementering av den 
kommungemensamma handlingsplanen 
mot våld, arbetet på de nordöstra 
stadsdelarna samt arbetet mot 
narkotika. 
På nästa styrgruppsmöte, i september, 
kommer Umebrå att informera om 
arbetet mot prostitution och specifikt 
arbetet mot sugardejting, tillsammans 
med socialtjänsten. 

Umebrå kansli 5 min 

Övriga frågor    5 min 

Noterat av: 

Sara Stenberg 


