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Ronny Adolfsson, Helen Kelly, Anders Ågren, Moa Brydsten, Peter Vigren, Anders Sellström,
Elmer Eriksson, Margareta Rönngren, Ari Leinonen, Ann-Christine Gradin, Thomas
Wennström, Eva Vestman Modig, Stefan Hildingsson, Maria Falck, Margareta Green Palo,
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Johansson

Ärende:

Omfattning/notering:

Föregående
minnesanteckningar

2018-02-20

Rapport från
verksamheterna

Ronny Adolfsson berättar om arbetet i nord
östra stadsdelarna. Polisen arbetar med
synlighet och med att stoppa
narkotikaförsäljning. Medborgarmöten med
besök i skolor och fritidsgårdar.
Fas 1 ökad trygghet i linjeverksamheten
Fas 2 trygghetsskapande arbete med andra
aktörer
Fas 3 dold brottslighet.

Föredragande

Tid

Ronny Adolfsson 10 min

Prioriterat arbete mot prostitution.
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Utbildning inför valarbetet pågår för fullt.
Ålidhem upprättat som paragraf 3 område och
även busstationen. Polisen förordnar paragraf 3
områden men finansiering av vakter måste
lösas av fastighetsägare.
UmeBrå har ett uppdrag att sammankalla till
dialog kring trygghet i centrum.
Hälsa lärande trygghet – UmeBrå tar över ansvaret för samordningen för Ulrika Granskog
del av UmeBrå
HLT. Ulrika Granskog är ny processledare på
UmeBrå och hon tar med HLT, som är ett
förebyggande arbete som hon arbetat med att
utveckla.

20 min

Harriet poängterar vikten att inte blanda ihop
HLT med brottslighet.
Umeå växer – tryggt och Kerstin Rörsch informerar om handlingsplanen. Kerstin Rörsch
säkert
Den uppdateras löpande och finns öppen på
Anders
hemsidan.
Wallenberg

20 min

En grupp med representanter från kommunen
och polisen har gjort studiebesök i Göteborg.
Stefan Hildingsson informerar om att Umeå
Fritid satsar extra kring lovverksamhet under
alla lov, något som är bra utifrån nordöstra
stadsdelarna. Info om fritidsbanken där
ungdomar fritt kan låna fritidsutrustning.
SMADIT

Aktuellt från kansliet

Per och Gabriella informerar om SMADIT,
samverkan för trafiknykterhet. Inom ramen för
samverkan ser man ett växande problem med
drograttfylleri, vilket är mer svårbehandlat och
som gör att vi behöver justera våra arbetssätt
för bättre resultat.
-

Ny processledare, Ulrika granskog
presenterar sig.
UmeBrå-forum 16 maj, tema Missbruk,
med stor vikt vid kartläggning och
strategi.
Info angående beredningsgruppen.
Beredningsgruppen ser inte längre ett
behov av att träffas i lika stor

Per Rudberg
Gabriella
Sjöström Green

20 min

UmeBrå kansli

10 min
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omfattning som tidigare. Antalet träffar
kommer att minskas.
Övriga frågor

10 min

Kallat av:
Hans Lindberg
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