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Hans Lindberg 

Rapport från 
verksamheterna 

Lägesbilden från sommaren presenterades. Antalet anmälda brott 
fortsätter sjunka, inklusive Ersboda och Ålidhem. Liten uppgång i 
antalet narkotikafall jämfört med 2020, vilket antagligen beror på att 
polisen gjort fler insatser. 
 
En del oro på de nordöstra stadsdelarna kopplat till narkotika och 
specifika individer. Kommuners socialtjänst i södra Sverige väljer att 
placera individer med kriminell bakgrund hos privata utförare i Umeå. 
Dessa individer har polisen ingen tidigare kännedom om vilket innebär 
att när dessa individer fortsätter sin kriminella bana orsakar det en del 
konflikter och oro. Uppmärksammat även oroligheter Umedalen/ 
Backen området. 
 
9–10 september genomförde polisen en riktad kroginsats med fokus 
på narkotika, vilket ledde till 16 tester varav 12 visade positivt svar. 
Både män och kvinnor i åldern 20–27 år som testades positivt. Ojämnt 
bemötande från krogägare och personal. 
 

Hundsök på skolorna genomfördes under våren på ett antal skolor. 
Huvudsakliga syftet är förebyggande arbete och med att avskräcka 
ungdomar från att förvara narkotika på skolorna. Fler skolor står på tur 
och det gäller både högstadier och gymnasieskolor. 

Under hösten ska polisen påbörja arbetet med att följa upp och 
eventuellt revidera medborgarlöften inför 2023. 
 

Michael 
Rystedt  

Polisens arbete 
mot narkotika 

Thomas Palmgren, chef för spaningsverksamheten, gav en lägesbild 
över införseln och användningen av narkotika nationellt och i Umeå. 
Presentationen redogjorde för importvägar, koppling till organiserad 
brottslighet, problem kring rekrytering av minderåriga, hur narkotikan 
förs in till Umeå, de vanligaste preparaten, samt de målgrupper som 
använder narkotika i större utsträckning. Kopplingen till andra sorters 

Tomas 
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brott, misshandel, mäns våld mot kvinnor, bedrägerier och 
välfärdsbrott och stölder belystes. 
  

Socialtjänstens 
arbete mot 
narkotika 

Leif Lundin och Mats Omgren berättade om socialtjänstens 
förebyggande och behandlande arbete. Bland annat finns möjligheten 
för medborgare att söka stöd och hjälp till behandling, insatser erbjuds 
både med och utan biståndsbeslut.  
 
Presentation av Beroendeenheten med Alkohol och 
drogmottagningen, drogbehandlare, möjlighethet till olika 
stödgrupper. Preventionsenheten med verksamheterna Ingången, 
fältgruppen, operativa förebyggande teamet på Ersängsskolan, 
Strukturerad samverkan skola, socialtjänst, polis och fritid (SSPF), SIG 
(Sociala insatsgrupper), riktade orossamtal med vårdnadshavare, osv. 
 
Samsyn med polisen kring att narkotika går ner i åldrarna.  

 

Aktuellt Umebrå  - Presentation av åtgärdsförslagen som tagits fram inom ramen för 
arbetet med medborgardialog mot segregation. 

- Motorburen ungdom – öppna upp godsbangården vid två tillfällen 
under hösten i en testverksamhet.  

- Höstens nattvandringar påbörjade. 
- Under hösten kommer Unga enkäten genomföras i skolorna, 

redovisning av Hur unga mår i Umeå beräknas vara klar feb, 2023. 
- Aktiviteter kring våldsförebyggande arbete kommer att lyftas i 

samband med vecka 47, 21–27 nov, som är nationell vecka ”En 
vecka fri från våld”. 

 

 Umebrå kansli 

Övriga frågor Inga övriga frågor uppkom under mötet.  

Noterat av:  
Cecilia Ravry  
 


