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Granskningens inriktning 
Inom de kommunala verksamheterna finns ett 
flertal verksamheter och verktyg som kan bidra till 
ett effektivt och kunskapsbaserat lokalt 
brottsförebyggande arbete. Viktiga aktörer i detta 
arbete är bland annat socialtjänst, skola och 
samhällsbyggnad. Det är också av stor vikt att det 
finns en väl fungerande samverkan mellan samtliga 
aktörer, såväl inom kommunen som med polis, 
näringsliv och civilsamhället. 

Resultat 
Umeå kommun är den enda större kommunen i 
landet där det ännu inte finns ett utsatt område1. 
Trots detta finns tendenser till social oro även i 
Umeå. För att motverka denna sociala oro och 
säkerställa att kommunen fortsatt förskonas från att 
ett utsatt område utvecklas krävs ett långtgående 
brottsförebyggande arbete. Detta arbete görs i 
Umeå kommun i huvudsak genom deras brotts- och 
drogförebyggande råd ”Umebrå”. 
Granskningen har visat att det arbete som bedrivs är 
i linje med såväl rådande praxis vad gäller 
brottsförebyggande arbete som med nationella 
strategier, exempelvis ANDTS-strategin. 
De styrande och vägledande dokument som finns 
för Umebrås arbete, och därmed det 
brottsförebyggande arbetet i kommun, är tydliga 
vad gäller omfattning och gränsdragning för 
Umebrås uppdrag. De tydliggör även vilka som ska 
medverka i detta arbete internt och externt samt 
vilka uppgifter/aktiviteter dessa bär ansvar över.  
Det finns en tydlig politisk styrning av arbetet och 
det brottsförebyggande arbetet är en prioriterad 
fråga i samtliga berörda nämnder. Uppföljning av 
arbetet görs dels av Umebrå, dels av berörda 
nämnder/styrelsen inom ramen för ordinarie 
rapporteringsstruktur. Arbetet med mål och 
mätvärden bedöms dock kunna utvecklas. För 
Umebrå finns övergripande mål fastställda, men det 
saknas mätvärden/indikatorer för dessa. Berörda 
nämnder saknar i dagsläget explicita mål i sina  

 
1 Enligt polisen definierat som ”Ett geografiskt avgränsat område 
som karaktäriseras av en låg socioekonomisk status där de 
kriminella har en inverkan på lokalsamhället”. 

 
 

uppdragsplaner avseende det brottsförebyggande 
arbetet. 
Den interna samverkan bedöms fungera väl i 
kommunen, och på många sätt driver den också på 
en samverkanskultur som kommer att gynna Umeå 
i längden.  Utveckling behöver dock ske vad gäller 
de lokala förebyggande råden och deras samverkan 
med Umebrå, samt samverkan mellan 
fritidsförvaltningen och resterande delar av 
kommunen. 
Samverkan mellan kommunen och dess externa 
samverkansparter (polis, näringsidkare, föreningar, 
föräldragrupper, civilsamhället) bedöms fungera 
väl. 
Vår sammanfattande bedömning är att det 
brottsförebyggande arbetet i Umeå kommun 
bedrivs på ett effektivt och i huvudsak 
ändamålsenligt sätt. 

Rekommendationer 
Utifrån våra bedömningar och slutsatser 
rekommenderar vi kommunstyrelsen att: 
• Ge Umebrå i uppdrag att förtydliga dess relation 

till och utefter behov stärka sitt arbete med de 
lokala förebyggande råden och 
fritidsförvaltningen. 

• Fortsatt arbeta prioriterat med utvecklings-
anslaget för social hållbarhet. 

• Vidare rekommendera att samtliga nämnder 
med representation i Umebrå fastställer mål för 
det brottsförebyggande arbetet i respektive 
nämnds uppdragsplan. 

• Fastställa mätvärden för kommunens 
brottsförebyggande arbete i Umebrås nästa 
uppdragsplan samt att information om dessa 
delges samtliga berörda tjänstemän. 
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