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Föregående 
mötesanteckningar  

Läggs till handlingarna. Hans Lindberg 

Rapport från 
verksamheterna 

Polisen informerar om verksamheten. Snabbare lagföring 
har fått lovande resultat. Lugn vår polisiärt, något 
stökigare på Ålidhem och i centrum, lugnare på Ersboda. 
Polisen har arbetat med platsbevakning i krogmiljön. 
Något sämre trafikstatistik än 2021. Nätpatrullering 
startar som pilotprojekt. Polisen har tecknat en 
överenskommelse med grund- och gymnasieskolorna för 
att kunna bistå med hundsök efter skoltid.  
Många frågor kring elsparkcyklar.  
Förfrågan från skolor att informera kring pågående 
dödligt våld, men polisen avvaktar med hänvisning till 
Skolverkets pågående revidering av sina riktlinjer.  
Två nya kommunpoliser har anställts. Utbildning av 
polisvolontärer. Rallyt: lugnt ur ett polisiärt perspektiv.   

Michael 
Rystedt  

Tillsammans med 
näringslivet mot brott 
och otrygghet 

Svenskt näringslivs regionchef Mats Andersson 

presenterar inspirationsskriften Tillsammans med 

näringslivet mot brott och otrygghet, med statistik om 

brottsutsatthet hos företag i Västerbotten, och 

rekommendationer för att involvera näringslivsaktörer i 

det brottsförebyggande arbetet.  

Ulrika Granskog redogjorde för Umebrås nuvarande 

samverkan med näringslivet inom ramen för 

samverkansarbeten som Huskurage, Nattvandring, 

trygghetsvandringar, Effektiv Samordning för Trygghet, 

Trygghetsöverenskommelse på Ålidhem och den aktuella 

våldskampanjen mot våld i ungas relationer, Vi måste 

prata om våldet.  
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Aktuellt Umebrå  Utvecklingsanslaget för social hållbarhet kommer att 
utlysas 25 maj.  

 Umebrå kansli 



Medborgardialogen om segregation startar upp med 4 
arbetsmöten.  
En ny överenskommelse kring Motorburen Ungdom 
arbetas fram i samverkan med polisen, ICA-handlarna och 
andra näringslivs- och föreningsaktörer.  

Nattvandring genomförs av föräldrar via föreningar och 
startar upp Valborgshelgen. Syftet med nattvandring är 
att vuxna finns på områden där ungdomar hänger på 
kvällar och nätter. Stort fokus på brännbollshelgen 

Kampanjen ”Vi måste prata om våldet” kommer att 
genomföras under våren i en utökad version (v.18-v.23).  
 
Krafttag mot narkotika: utökad information till 
vårdnadshavare samt en fördjupad dialog och samverkan 
mellan Polisen, Region Västerbotten och Umeå kommun. 
 
Mätningar av narkotika i avloppsvattnet testas i 
samarbete med studenter från Umeå Universitet. 
 

Övriga frågor Inga övriga frågor 
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