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UmeBrå

UmeBrå
UmeBrå är Umeå kommuns lokala brotts‐ och drogförebyggande råd. UmeBrå styrgrupp består av representanter från kommunen, polisen och
landstinget. Styrgruppen ansvarar för en tvåårig aktivitetsplan, samt för att följa upp den samverkansöverenskommelse som finns mellan
Umeå kommun och Polismyndigheten, lokalpolisområde Umeå. UmeBrå beredningsgrupp bereder ärenden till styrgruppen och följer upp det
drog‐ och brottsförebyggande arbetet, däribland de lokala förebyggande rådens arbete.

UmeBrås vision
Tillsammans skapar vi trygghet och delaktighet i ett ungt, modigt och växande Umeå.

UmeBrås mål




Minska brottsligheten i Umeå kommun.
Öka tryggheten i Umeå kommun.
Minska nyttjandet av alkohol, narkotika, tobak, dopning samt motverka överdrivet spelande som kan leda till brottslighet.

Samverkan
UmeBrås främsta uppgift är samverkan kring brotts‐ och drogförebyggande arbete. De största förebyggande insatserna i Umeå kommun ge‐
nomförs genom de olika samhällsaktörernas ordinarie verksamheter. Det handlar inte bara om att skapa och genomföra förebyggande insatser,
utan också att möjliggöra samverkansytor och kunskapsutbyte och sprida information om befintligt förebyggande arbete i respektive verksam‐
het. UmeBrå arbetar kunskapsbaserat, där en gemensam problembild skapad i samverkan gör det möjligt att identifiera och åtgärda brister
efter lokala behov. UmeBrå är kvalitetscertiferad enligt ISO 9001 och verksamheten arbetar med uppföljning, daglig styrning och ständiga för‐
bättringar för att utveckla det förebyggande arbetet i Umeå kommun.

UmeBrås organisation
Styrgrupp
UmeBrå-forum
Beredningsgrupp

UmeBrås kansli

Centrala

Östra

Västra

Sävar

Hörnefors

Holmsund

Dragon

Midgård

Västra

Södra

Norra

Ersboda
Lokala förebyggande råd
indelning efter grundsko‐
lans elevhälsoområden

Forslunda

Lokala förebyggande råd
indelning efter gymnasie‐
skolor

UmeBrås processer
Huvudprocess
A.1 Arbeta strategiskt i samverkan för att öka tryggheten och minska brottsligheten.
Delprocesser
A.1.1 Leda och utveckla aktiviteter i nätverk eller arbetsgrupper.
A.1.2 Bereda för beslut, vara remissinstans.

Huvudprocess
B.1 Kompetensförsörja och omvärldsbevaka inom det brotts‐ och drogförebyggande området.
Delprocesser
B.1.1 Bidra med och säkerställa expertkunskap och kunskapsutbyte.
B.1.2 Anordna utbildningar och konferenser.
B.1.3 Omvärldsbevaka och kartlägga.

Insatser inom området samverkan och organisering av det drog- och brottsförebyggande arbetet
Aktivitet

Beskrivning

När

Samverkan

Huvudansvar

Uppföljning

Budget 2018

Process

STRATEGISK SAMVERKAN - DROG- OCH BROTTSFÖREBYGGANDE ARBETE
Medverkande aktörer

Processledare

Antal delta‐
gare.
Utvärde‐
ringsenkät.

B.1.1
B.1.2

Fyra möten/år
för varje råd.
en koordinator‐
sträff/år.
En rådsträff/år.
Ett verksam‐
hetsuppfölj‐
ningsmöte/år.

Socialtjänsten (fältgrup‐
pen och HLT), skolper‐
sonal (skolområdes‐
chef, rektor, elevhälsan,
samt i viss mån övrig
personal), Umeå fritid,
UmeBrå. Polis och
landsting erbjuds även
plats.

Seth Åberg

Mötespro‐
tokoll.
Uppföljning
i oktober i
berednings‐
gruppen.

A.1.1
B. 1.1

Under 2018

Universitetet, student‐
hälsan, landstinget,
miljö och hälsa, stu‐
dentkårerna.

Processledare

Mötespro‐
tokoll.

A.1.1

UmeBrå-forum

12 april 2018
Planera, genomföra och utvär‐
Oktober 2018
dera UmeBrå‐forum – en mötes‐
plats för lokala aktörer i det
drog‐ och brottsförebyggande ar‐
betet. Prioriterade aktörer som
bjuds in: styrgrupp, berednings‐
grupp, lokala råd, offentliga aktö‐
rer, frivillig sektor, privat sektor.
Tema 12 april 2018: ANDT

Lokala förebyggande
råd

Utveckla samverkan lokalt i det
drog‐och brottsförebyggande ar‐
betet. Öka samverkan med ideel
sektor/civilsamhälle.

Förebyggande arbete
bland studenter

Samverka med universitetet i
drog‐ och brottsförebyggande
frågor. Verka för att vidga sam‐
verkan i aktiviteter som exem‐
pelvis ANDT och trygghet på uni‐
versitetsområdet.

Kerstin Rörsch:
Processledare:

Medborgardialog och
medborgarlöfte

Planera och genomföra medbor‐
gardialog och utforma medbor‐
garlöften i samarbete med kom‐
munpolis efter analys av lokal
problembild. Utvärdera genom‐
förda medborgarlöften.

Fyra medbor‐
gardialoger/år.
Tre analys‐
möten/år.Tre
planeringsmö‐
ten/år. Ett upp‐
följnings‐
möte/år.

Folkhälsorådets beredningsgrupp
Västerbotten förebygger

Delta i folkhälsorådets bered‐
ningsarbete.
Delta i Länsstyrelsen Västerbot‐
tens nätverk inom förebyggande
arbete.
Delta i Polismyndighetens nät‐
verk mot organiserade brottslig‐
het.

Under 2017 ‐ 18

Samhällsråd

Fyra möten/år

Två möten/år.

Polismyndigheten.

Processledare
Kommunpolis
(Mats Bäck‐
ström)

Mötesan‐
teckningar,
mötespro‐
tokoll.

A.1.1
B.1.3

Seth Åberg

Intern ut‐
värdering.
Intern ut‐
värdering.

A.1

Mötespro‐
tokoll.

A.1

Seth Åberg
Länsstyrelsen Väster‐
botten, kommuner i
Västerbotten.
Polismyndigheten, kom‐ Hans Lindberg
munerna i västerbot‐
ten, VLL, länsstyrelsen i
Västerbotten

A.1

SELEKTIV PREVENTIONSNIVÅ
INSATSER TILL GRUPPER MED FÖRHÖJD RISK
Samverkansråd
Ensamkommande
ungdomar

Nätverk för förebyggande arbete
bland ensamkommande ungdo‐
mar.

Fyra möten/år.

EKB, polis, socialtjänst,
skola, migrationsverket.

Seth Åberg

Mötespro‐
tokoll.

A.1.1
B.1.1
B.1.2
B.1.3

Samverkansråd
Unga med funktionsnedsättningar

Nätverk för förebyggande arbete
med fokus på personer med
funktionsnedsättning.

Fyra möten/år.

Polis, socialtjänst,
landstinget, skola, fritid

Seth Åberg

Mötespro‐
tokoll.

A.1.1
B.1.1
B.1.2
B.1.3

Umeå växer tryggt
och säkert

Motverka tendenser till social
oro genom samverkan. Fokus på
både social brottsprevention och
situationell brottsprevention. Se
särskild aktivitetsplan.

Löpande 2018‐
2020

Umeå kommun, polis,
civilsamhälle och när‐
ningsliv

Kerstin Rörsch

Utvärdering

ANDT
Västerbottens dopingkommitté

Delta i dopingkommitténs ar‐
bete.

Under 2017–18.

Västerbottens idrotts‐
förbund, Polisen, Tul‐
len, Länsstyrelsen i Väs‐
terbottens län, VLL.

Seth Åberg

Mötespro‐
tokoll.

A.1

Umeå kommuns tobaksförebyggande
nätverk

I samverkan stärka grundskolans
och gymnasiets tobaksförebyg‐
gande arbetet med Tobaksfri
duo. Stärka förebyggande arbe‐
tet riktat till nyanlända barn och
unga. Arbeta för Tobacco
Endgame – ett rökfritt Sverige
2025.

Två möten/år.

Polis, landsting, Fritid:
föreningsbyrån och
unga, för‐ och grund‐
skola, gymnasieskola,
miljö och hälsa, social‐
tjänst, länsstyrelsen.

Seth Åberg

Mötespro‐
tokoll.

A.1.1
B.1.1
B.1.2
B.1.3

UmeBrås samverkansråd: alkohol, narkotika, doping och
spel

Nätverk för kartläggning av be‐
hov och insatser i missbruksfrå‐
gor för stärkt samverkan med fö‐
rebyggande fokus. Arbetet utgår
från målsättningar i den nation‐
ella ANDT‐strategin 2016‐2020.

Fyra möten/år.

Skola, socialtjänst, fritid
unga, polis, landsting,
länsstyrelsen, miljö och
hälsa, Sociala före‐
ningar.

Seth Åberg

Intern ut‐
värdering.

A.1.1
B.1.1
B.1.2
B.1.3

UTVECKLAT FÖRÄLDRASTÖD
Samverkansråd föräldraskapsstöd och
Familjepeppen

Nätverk för att utveckla föräldra‐
skapsstöd.

Fyra möten/år.
Två peppkväl‐
lar/år

Ungdomspolisen, VLL,
skola, fritid unga, social‐
tjänsten, länsstyrelsen.

Seth Åberg och
Processledare

Intern ut‐
värdering

A.1.1
B.1.1
B.1.2
B.1.3

Kommun, Polisen, för‐
säkringsbolag, SSF‐med‐
lemmar.
Gator och parker, jäm‐
ställdhet.

Processledare

Mötespro‐
tokoll

A.1

Karin Isaksson

A.1

Länsstyrelsen, Till‐
ståndsenheten, Miljö‐
och Hälsoskydd, poli‐
sen, studenthälsan, kro‐
gar, ordningsvaktsför‐
eningen, landstinget,
RFSU.

Processledare

Rapporte‐
ring i Tek‐
niska
nämnden
Undersök‐
ning om
trygghet på
Umeås kro‐
gar.

Länsförsäkringar, ung‐
domspolisen, fältgrup‐
pen, näringslivet lokala
förebyggande råd, för‐
äldraråd.

Processledare

TRYGGHETSSKAPANDE
Svenska stöldskyddsföreningen (SSF)

Delta vid träffar, informations‐
spridning, opinionsbildning.

Fyra möten/ år

Trygghet i det offentliga rummet

Medverka i arbetet med Ren och
trygg kommun.

Löpande 2017 ‐
2018

Trygg krog

Nätverk för utveckling av trygga
krogmiljöer. Samordning av in‐
satsen ”Ansvarsfull alkoholserve‐
ring” . Arbeta mot knark i krog‐
miljöer. Söka samarbete med
Umeåbaserade festivalers arbete
mot ofredande. Delta vid träffar
kring Brännbollsyran.

Två AAS‐utbild‐
ningar/år,
två uppfölj‐
ningsmöten
AAS/år. Två pla‐
neringsmöten
Brännbollsy‐
ran/år. En krö‐
garträff/år.
Löpande 2017‐
2018 i vissa
lokalområden.
Nattvandring
centrumfyrkant
en vår/sommar
2017‐2018.

Nattvandring

Trygghetsskapande nattvand‐
ringar vid riskhelger i centrum‐
fyrkanten – föreningar. Trygg‐
hetsskapande nattvandringar i
lokalområden – föräldrar.

A.1
A.1.1
B.1.1
B.1.2
B.1.3

Mötespro‐
tokoll.
Intern ut‐
värdering.

A.1
A.1.1

VÅLDSFÖREBYGGANDE
Samverkansråd våldsförebyggande arbete

Fem möten
Utveckla våldsförebyggande in‐
2018.
satser. Arbetet kopplas i hög
grad ihop med missbruk och jäm‐
ställdhets och jämlikhetsfrågor
samt med Umeå kommuns(IFO)
handlingsplan mot våld.

Samverkansråd mot
våldsbejakande extremism samt (ink.
konsultationsforum
mot våldsbejakande
extremism)

Samverkan kring insatser mot
våldsbejakande extremism, uti‐
från handlingsplan mot våldsbe‐
jakande extremism.

Ett möte/vecka.

Strategisk utveckling
(jämställdhet), refe‐
rensgrupp för våld i
nära relationer, Polisen,
socialtjänst, kriminal‐
vård, FoG, gymnasiet,
Umeå fritid.

Processledare

Intern upp‐
följning.

A.1.1
B.1.1
B.1.2
B.1.3

Polismyndigheten, VLL,
Socialtjänsten, FoG,
gymnasienämnden,
fröeningsbyrån, Umeå
kommuns säkerhetsen‐
het.

Kerstin Rörsch

Intern upp‐
följning.

A.1.1
B.1.1
B.1.2
B.1.3

KARTLÄGGNING, OMVÄRLDSBEVAKNING OCH KOMPETENS
Mätning och kunskap
om trygghet

Nätrelateradbrottslighet

Återfallskriminalitet

Samla kunskap och mäta trygg‐
het i ungdomsmiljöer. Nationella
trygghetsundersökningen, Unga‐
enkäten.
Samla kunskap och föreslå aktivi‐
teter om förebyggande arbete
kopplat til nätbrott

Löpande 2017‐
2018.

Polisen, BRÅ, styrgrupp
UNGA‐enkäten, Umeå
universitet.

Processledare
Seth Åberg

Återkom‐
mande rap‐
portering.

A.1
B.1.3

Löpande 2017‐
2018.

SSF, polisen, FoG, gym‐
nasiet, Umeå fritid, lo‐
kala förebyggande råd.

Processledare

A.1
B.1.2
B.1.3

Samla kunskap och föreslå aktivi‐
teter om förebyggande arbete
kopplat till återfallskriminalitet.

Löpande 2017‐
2018.

Polismyndigheten, kri‐
minalvården, social‐
tjänst.

Kerstin Rörsch

Antal akti‐
viteter, an‐
tal delta‐
gare.
Intern ut‐
värdering.

A.1
B.1.3

UNGA-enkäten

Delta i planering och genomfö‐
rande och analys av Unga‐enkä‐
ten.

Förarbete 2017.
Genomförande
2018.

Basutbildning om förebyggande arbete

Genomföra basutbildning i före‐
byggande arbete för personal
som arbetar med ungdomar.

Två gånger/år.

M

SDL, skola, folkhälsorå‐
det, jämställdhetsut‐
skottet, lokala förebyg‐
gande råd, landsting,
polis, länsstyrelsen,
Region Västerbotten.
Region Västerbotten,
länsstyrelsen, lokala fö‐
rebyggande råd, lands‐
tinget, Polisen, gymna‐
sieskolan, för‐ och
grundskolan samt fritid
unga, folkhälsorådet
och jämställdhetsut‐
skottet.

Seth Åberg

Intern ut‐
värdering.

B.1.2
B.1.3

Seth Åberg

Antal ge‐
nomförda
tillfällen.
Antal delta‐
gare. Kurs‐
utvärde‐
ringar.

B.1.2

