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Rapport från
verksamheten

Polisen informerar
Polisen informerade om att brotten totalt sett i Umeå minskar från
2017–2019. Det är framförallt egendomsbrott som minskar med
brott mot person ligger på stabil nivå.
Brottsligheten på Ålidhem har dock ökat.
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Polisens prioriteringar under 2020:
- Trafikbrott
- Mål att inte ha ett utsatt område i region Nord.
Övriga planerat under 2020:
•
•
•
Bokslut 2019 –
aktivitetsplanen,
medborgarlöften

Öka samverkan med Umeå kommun.
Införa polisvolontärer.
Utveckla kamerabevakningen i Umeå.

Verksamhetsuppföljning 2019
Uppföljning av medborgarlöften2019-2020 kring våld i nära
relation och information mer konkret om aktiviteten kring
Huskurage.
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Uppföljning även av medborgarlöftet att tillsammans arbeta
vid större ungdomsarrangemang och storhelger för ökad
trygghet. Brännbollsyran kommer att genomföras 28–30 maj.
Polisen, Länsförsäkringar och Umebrå arbetar för att samla
alla goda krafter i ett s.k. trygghetstält där fältare, ideella
organisationer, nattvandrare ska samlas för att öka tryggheten
för ungdomarna under p Brännbollsyran.
Umeå växer – tryggt och Uppföljning av uppdraget kring Nordöstra stadsdelarna.
säkert
Redovisade hur uppdraget fortskrider.
Krafttag mot narkotika

Återkoppling från föregående möte angående pågående
arbete mot narkotika
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Samverkansrådet mot ANDS, redovisade hur situationen kring
narkotika ser ut idag, målen är att:
- Utveckla samverkan inom hela processen
riskbruk/missbruk och beroende
- Särskild tyngd på att förbygga missbruk
Arbetet utgår från ANDT-strategin, och SKR:s handlingsplan.
För de flesta ungdomar går det bra, men för den grupp
ungdomar som fastnar i droger kan det gå riktigt illa. Risk för
samsjuklighet, missbruk hänger ihop med psykisk ohälsa,
funktionsnedsättningar och kriminalitet.
Umebrå styrgrupp ger i uppdrag till Umebrå skriva fram ett
förslag till tillägg i aktivitetsplanen till nästa möte kring
krafttag mot narkotika.
Aktuellt Umebrå

-

Uppföljning Lokala förebyggande råd
Umebrå forum 8 maj
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Övriga frågor
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Hans Lindberg
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