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Tid

Föregående
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Rapport från
verksamheterna

Mats berättar bl.a. om att ny rikspolischef har
rekryterats och att det fortfarande finns ett
stort behov av nya poliser men svårt att
rekrytera.
Diskussion om utsatta eu-migranter,
prostitution och människohandel.

Mats Bäckström

10 min

Bokslut
Budget 2018

Verksamhetsuppföljning 2017 och förslag på
budget 2018
Genomgång av den tvååriga aktivitetsplanen,
2017–2018. Prioriteringar på grund av att
UmeBrås kansli gått kort under året har
inneburit färre aktiviteter men det som har

Kerstin Rörsch
och Seth Åberg

15 min
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genomförts har gjorts så med hög kvalitet. Se
uppföljning av aktivitetsplanen i bilaga.
Beslut att överskott från 2017 förs över till 2018
och går bland annat till Unga18-enkäten vilket
innebär att pengar inte behöver äskas från
andra nämnder.
Polisens arbete mot vit- Mats Bäckström berättar om hur polisen
makt miljön
arbetar mot vit makt-miljön i Umeå. Det
handlar om få individer men de är aktiva och
sätter bl.a. upp klistermärken och delar ut
flyers.

Mats Bäckström

20 min

Umeå växer – tryggt och Kerstin ger en nulägesbild av uppdraget Umeå Kerstin Rörsch
säkert
växer – tryggt och säkert, bl.a. de
Mats Bäckström
problemområden och förslag på aktiviteter som
kommit fram efter nulägesanalys.
Mats berättar att polisen fortsätter satsa på
mer närvaro och synlighet i stadsdelarna, de
träffar mer civilbefolkning, näringsidkare o.s.v.
Riktade insatser mot drivande personer. Bra
samverkan med skola och socialtjänst på
individnivå. Aktiviteter med föreningsliv och
kommunen, t.ex. bandy med Somalias
bandylandslag med föreläsningar i skolor i de
nordöstra stadsdelarna.
Ledamöterna i styrgruppen vill ha
presentationen som drogs från
presskonferensen.

10 min

Avvikelse psykisk ohälsa UmeBrå kansli har uppmärksammats på brister
kring psykiska ohälsa bland unga. Seth, AnnChristin och Erika ger en nulägesbild med bland
annat en brist på fungerande samverkan mellan
landstingets primärvård och specialistvård
vilket drabbar elevhälsan.
Lästips:
Bris rapport 2017:1 och årsrapport 2016 (pdf)

20 min

Övriga frågor

Ann-Christin
Gradin, Erika
Holmberg, Seth
Åberg

Vad händer med frågan om dopingsamverkan?
Frågan återkommer.

Kallat av:
Hans Lindberg
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