
 

1 (3) 

UmeBrå styrgrupp 

Mötesanteckningar 

2019-05-28 

Klockan 15.00 

Kommunstyrelsens sammanträdesrum 

Närvarande: Ronny Adolfsson, Michael Rystedt, Anders Ågren, Moa Brydsten, Ari Leinonen, 

Lennart Johansson, Lena Riedl, Robert Axebro, Helena Smith, Alejandro Caviedes, Björn 

Kjellsson, Fredrik Elgh Anna-Karin Nilsson,  

Frånvarande: Peter Vigren, Andreas Lundgren, Anna-Karin Sjölander, Hans Lindberg, Ann-

Christine Gradin, Stefan Hildingsson, Maria Falck, Karin Isaksson, Karolina Lundqvist, Fredrik 

Lindegren, Lena Karlsson Engman 

Ärende: Omfattning/notering: 

Föregående 
minnesanteckningar 

Anteckningar UmeBrå 190409 
Återkoppling av uppföljning av sexuellt våld (NTU) sker under 
hösten. 
 

Rapport från 
verksamheterna 
Polisens rapport 

Polisen informerade om det aktuella läget. 
Ronny Adolfsson lämnar över till ny lokalpolisområdeschef, 
Michael Rystedt, och deltar på sitt sista styrgruppsmöte. 

Umeå växer – tryggt 
och säkert 
 
Effektiv samordning 
för trygghet EST 
 
 
 

Uppföljning av uppdraget kring nordöstra stadsdelarna. 
Syftet med Effektiv samordning för trygghet (EST) är att 
effektivisera det situationell trygghetsarbetet som polis, Umeå 
kommun och Bostaden gör. 
Kerstin presenterar en lägesbild med kartor som används för 
att rapportera in händelser som sker i områden och som sedan 
kompletteras med polisen och bostaden rapporter. EST möten 
med berörda regelbundet och även månadsrapporter 
sammanställs för att bättre analysera och styra insatser som 
behöver genomföras. EST arbetet är under utveckling och är en 
konkret arbetsmetod som polis och kommun kan arbeta utifrån 
för att öka tryggheten. 
 

Information kring 
MBU -Människan 
bakom uniformen 

Utbildning genomförd med 12 ungdomar samt 11 som valt att 
arbeta vidare som ambassadörer för MBU. Fortsättningen av 
MBU arbetet är att även hösten erbjuda en grupp ungdomar 
utbildningen för att sedan utvärdera och ta ställning till 

https://www.umea.se/download/18.56c0dac6169dc7a1dcae391/1555425844796/2019-04-09%20M%C3%B6tesanteckningar%20UmeBr%C3%A5%20styrgrupp.pdf
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eventuell fortsättning. I Göteborg har man under en 10 års 
period arbetat med detta och anser det framgångsrikt. 
Göteborgs ambassadörer besöker även Umeås ambassadörer 
under juni månad för att utbyta erfarenheter. 
Läs mer på www.umea.se/mbu. 
 

Återrapportering 
UmeBrås uppdrag att 
fördjupa analysen om 
heder. 
 

 
• Påbörjat arbetet 
• Befintligt material 
• Samverkan med andra aktörer 
• Koppling till kartläggning av våld  

 
 
Återkoppling 
medborgarlöften  

 
• Våld i nära relation – Utbildningsinsatser till 

medarbetare i respektive organisation. Samarbete 
tillsammans med Bostaden och polisen kring Huskurage 
och utbildning av kvartersvärdar i förebyggande arbete 
kring våld i hemmet. 

• Samverkan vid större ungdomsarrangemang och 
storhelger – Aktiviteter kopplade till Brännbollsyran där 
Länsförsäkringar, UmeBrå, polis och kommunens 
fältare samarbetare kring nattvandrare med föreningar. 

• Polisen kommer även att flytta ut ”Polis på plats” och 
närvara dagtid under fredag. UmeBrå ansvarar för 6 
trygghetsvärdar i nära samarbete med polisen på 
Mariehemsängarna. 

• Redovisning att motverka prostitution och 
människohandel för sexuella ändamål. 
Pågående arbete: 

•  Handlingsplan 
•  Socialtjänstens rutin  
•  Arbetsgrupp för strategiskt och operativt arbete 
•  Utbildning för hotell- och taxinäringen  
•  Stora arbetsgivare i Umeå – Code of conduct 

Operativt arbete: 
•  Socialt uppsök 
•  Bevakning av annonser 
•  Dialog med hotell 

→ Färre annonser  
→ Hjälp och stöd till både gärningsperson och 
brottsutsatta 
Fortsatt arbete: 

• Utbildningsinsatser 
• Arbetsgivare 
• Barn och unga  
• Internet  

https://umea.se/mbu
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Introduktion till 
UmeBrås verksamhet 
ANDTS 

Genomgång av verksamhetsområdet Alkohol, narkotika, 
doping, tobak och spel.  

Övriga frågor Våldsbejakande extremism 
Beslut: att bjuda in Säpo samt Carl von Berger att informera om 
kameraövervakning till nästa UmeBrås styrgrupp 2019-09-24. 

 


