Aktivitetsplan för UmeBrå 2019–2020

Om UmeBrå
UmeBrå är Umeå kommuns lokala brotts- och drogförebyggande råd. UmeBrå styrgrupp består av representanter från kommunen, polisen och
landstinget. Styrgruppen ansvarar för samverkansöverenskommelse som finns mellan Umeå kommun och Polismyndigheten, lokalpolisområde
Umeå inklusive medborgarlöften och aktivitetsplan. I aktivitetsplanen är insatser som riktar sig till unga, samverkan med ideell sektor samt
jämställdhetsinsatser med syfte att förebygga brottslighet och droger, särskilt prioriterade.

UmeBrås vision
Umeå ska växa – tryggt och säkert.

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.

UmeBrås organisation

Kommunstyrelsen

UmeBrå styrgrupp
Umeå växer –
tryggt och säkert

UmeBrå kansli

Samverkansråd

Lokala
förebyggande råd

Aktiviteter 2019–2020
Ansvarig

Uppföljning

Planera, utforma och utveckla medborgarlöftena i samarbete med
Polismyndigheten. Kommunpolisen genomför medborgardialoger och
efter analys av lokal lägesbild sammanställa Umeå kommuns och
polismyndigheten löften till medborgarna.

Processledare:
Ulrika Granskog

Uppföljning/avstämning av
medborgarlöften och planerade
aktiviteter 1 ggr vår/höst.

Främja och utveckla UmeBrås främsta uppgift är samverkan kring brotts- och
drogförebyggande arbete. De största förebyggande insatserna i Umeå
samverkan

UmeBrås kansli

Årlig uppföljning

UmeBrå-forum

UmeBrås kansli

Utvärderingsenkät och
uppföljningsmöte.

Aktivitet

Beskrivning
ÖVERGRIPANDE

Medborgarlöften

kommun genomförs genom de olika samhällsaktörernas ordinarie
verksamheter.

Planera, genomföra och utvärdera UmeBrå-forum – en mötesplats för
lokala aktörer i det drog- och brottsförebyggande arbetet.

ALKOHOL, NARKOTIKA, DOPING, TOBAK, SPEL (ANDTS)
Minska användandet
av dopingpreparat

Motverka användandet av dopingpreparat genom samverkan, främst
inom ramen för Västerbottens dopingkommitté. Fokus på kompetens
inom ämnesområdet samt viktiga målgrupper. Särskilt prioriterat är att
skapa en kedja av insatser från förebyggande arbete, tidig upptäckt till
behandlande insatser.

Processledare:
Seth Åberg

Arbetet följs upp av Västerbottens
dopingkommitté samt
samverkansråd kring alkohol,
narkotika, doping och spel.

Motverka
användandet av
narkotika genom
samverkan

Fokus på kompetens inom ämnesområdet samt viktiga målgrupper
(särskilt föräldrar). Särskilt prioriterade områden är kompetens om
cannabis, insatser i skolan, samsjuklighet, unga vuxna, anhörigfrågor,
kopplingar mellan missbruk och kriminalitet, att fånga upp unga tidigt
samt samverkan med ideell sektor.

Processledare:
Seth Åberg

Uppföljning sker genom
samverkansråd kring alkohol,
narkotika, doping och spel.

Ansvarsfull
alkoholservering

Arrangera utbildningen Ansvarsfull alkoholservering för krögare.

Processledare:
Seth Åberg

Utvärderingsenkät och
uppföljningsmöte.

Motverka överdrivet
spelande som kan
leda till brottslighet

Motverka överdrivet spelande genom samverkan. Fokus på kompetens
inom ämnesområdet samt viktiga målgrupper. Särskilt prioriterat är
samverkan med ideell sektor samt att skapa en kedja av insatser från
förebyggande arbete, tidig upptäckt till behandlande insatser.

Processledare:
Seth Åberg

Uppföljning sker genom
samverkansråd kring alkohol,
narkotika, doping och spel.

Lokal lägesbild om
ANDTS

Utveckla mätmetoder för ANDTS-området med den nationella ANDTstrategin som utgångspunkt.

Processledare:
Seth Åberg

Uppföljning sker genom
samverkansråd kring alkohol,
narkotika, doping och spel.

Minska nyttjandet av
tobak

Skapa ett samverkansråd kring tobaksförebyggande arbete. Insatserna
ska utgå från ett brottsförebyggande, förebilds- samt hälsoperspektiv.
Insatserna kan t.ex. utgöras av tillgänglighetsbegränsade aktiviteter,
social prevention, behandling/avvänjning samt aktiviteter med fokus på
riskgrupper och risktillfällen. En viktig målgrupp är föräldrar. Stor vikt
läggs vid att unga medborgare ska ges möjlighet till medskapande

Processledare:
Seth Åberg

Uppföljning sker genom
samverkansråd mot tobak.

MINSKA BROTTSLIGHET
Umeå växer – tryggt
och säkert

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

Processledare:
Kerstin Rörsch

Utvärdering av Umeå universitet.
Kontinuerlig uppföljning av
aktivitetsplan.

Arbeta mot
våldsbejakande
extremism

Syftet är att utveckla samverkan för att förebygga våldsbejakande
extremism i alla dess former i Umeå kommun. Hela kedjan av insatser i
frågor som rör våldsbejakande extremism är viktig även om ett särskilt
fokus ligger vid förebyggande insatser. Umeå kommun har ett
konsultationsforum mot våldsbejakande extremism som dels erbjuder
konsultation till yrkesverksamma.

Processledare:
Kerstin Rörsch

Uppföljning av konsultationer
enligt enkät.
Sammanställning av antal träffar,
och genomförda åtgärder.

Arbeta mot våld

Utveckla samverkansrådet i enlighet med Umeå kommuns
handlingsplan mot våld, samt att verkställa denna.

Processledare:
Seth Åberg

Uppföljning sker genom
samverkansråd mot våld.

Arbeta mot
prostitution/sexualbrott

Utveckla samverkan med syfte att förebygga prostitution och
sexualbrott utifrån såväl ett förövar- som brottsofferperspektiv. Viktigt
är att bl.a. arbeta med efterfrågan. Metoder som kan användas är
kartläggning av problembild och utifrån den identifierade behov av
insatser för relevanta branscher som tex. hotell- och taxiverksamhet. En
särskild handlingsplan mot prostitution ska tas fram inom ramen för den
kommunövergripande handlingsplanen mot våld.

Processledare:
Seth Åberg

Uppföljning av planerade och
utförda aktiviteter samt
konsultationer av relevanta
aktörer i samverkan.

Förebygga stölder
och bedrägerier

Förebygga stölder genom samverkan. Särskilt prioriterat är insatser mot
bedrägerier samt för särskilt utsatta målgrupper samt samverkan mellan
kommun, polis och näringsliv.

Processledare:
Seth Åberg

Utvärdering inom ramen för
Stöldskyddsföreningens
verksamhet.

ÖKA TRYGGHETEN
Trygga uppväxtvillkor

Utifrån den nationella strategins ”För ett stärkt föräldraskapsstöd” och
målsättning att alla föräldrar ska erbjudas föräldrastöd under hela
barnets uppväxttid. Dialog ska ske med verksamheter som riktar sig till
barn och föräldrar. UmeBrå ska tillsammans med Länsstyrelsen
undersöka möjligheterna för att organisera föräldrastöd. Stödet ska
erbjudas långsiktigt, vara tillgängligt och erbjuda hög kvalité samt
innehålla kunskapsbaserade program. Riktade insatser sker vid behov.

Processledare:
Ulrika Granskog

Brottsförebyggande
perspektiv i
planprocessen

Umebrås ambition att tillföra ett brottsförebyggande perspektiv i
kommunens kommande planprocess.

Processledare:
Ulrika Granskog

Årlig uppföljning.

Trygghet i offentliga
rummet

Öka tryggheten i offentliga rummet i samverkan med t.ex. Gator och
parker, centrumutvecklare och fastighetsägare. Metoder som används
kan t.ex. vara orsaksanalys, nattvandring och trygghetsvandring

Processledare:
Ulrika Granskog

Årlig uppföljning.

Samverkan
UmeBrås främsta uppgift är samverkan kring brotts- och drogförebyggande arbete. De största förebyggande insatserna i Umeå kommun
genomförs genom de olika samhällsaktörernas ordinarie verksamheter. UmeBrå möjliggör också samverkansytor och kunskapsutbyte och
sprider information om befintligt förebyggande arbete. UmeBrå arbetar kunskapsbaserat, där en gemensam lägesbild skapad i samverkan gör
det möjligt att identifiera och åtgärda brister efter lokala behov. UmeBrå är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001 och verksamheten arbetar med
uppföljning, daglig styrning och ständiga förbättringar för att utveckla det förebyggande arbetet i Umeå kommun.

Samverkansråd och förebyggande arbete inom följande områden:
•

Alkohol, narkotika, doping och spel

•

Ensamkommande barn

•

Funktionsnedsättningar

•

Tobak

•

Våldsbejakande extremism

•

Våld

Lokala förebyggande råd
Lokala förebyggande råden (LFR) syfte är att arbeta med förebyggande och trygghetsskapande insatser på områden i Umeå.
UmeBrå har ett uppdrag att stärka och stödja samverkan i frågor som berör brotts och drogförebyggande arbete.
•

Utgångspunkt och fokus på Unga enkäten 18

•

Umebrå ska erbjuda workshops till LFRs aktörer och skapa en gemensam lägesbild på området.

•

Bidra med kompetens och metodstöd i att utforma handlingsplan med aktiviteter för området

•

Följa upp handlingsplan samt aktiviteter regelbundet.

Samverkansgrupper där UmeBrå deltar
UmeBrå deltar i olika nätverk och samverkansgrupper
•

Folkhälsorådet

•

Stöldskyddsföreningen, SSF

•

Länssamverkan

•

Brisnätverket

•

Smadit (samverkan mot alkohol och droger i trafiken)

•

Pumac (Planeringsgruppen för Utbildningar inom Missbruksområdet i Västerbottens län)

Bevakningsområden
UmeBrå bevakar flera olika områden utöver de som förtydligats i aktivitetsplanen. Vid behov görs satsningar inom dessa områden.
•

Nätrelaterad brottslighet

•

Bedrägerier

•

Trafik

•

Inbrott

•

Brott mot äldre

Arbetsmetoder
Umebrå arbetar med flera arbetsmetoder, framförallt enligt Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete Samverkansprocessen är enligt
följande:
1. Egna förberedelser
2. Gemensam lägesbild
3. Orsaksanalys
4. genomförande
5. Uppföljning
För att kunna bidra med och säkerställa expertkunskap inom våra bevakningsområden ingår det att:
•

Omvärldsbevaka det brotts- och drogförebyggande fältet, regionalt, nationellt och internationellt.

•

Ta del av, sammanställa och genomföra mätningar (bl.a. Unga-enkäten)

•

Arrangera UmeBrå-forum för kunskapsutbyte och dialog inom det brotts- och drogförebyggande området

•

Analysera grupper som bedöms vara i riskzonen att hamna i kriminalitet

Kommunikation
Mycket av vårt arbete sker genom god kommunikation och förståelse för det kommunikativa fältet. Det kan handla om att informera om risker med att
bruka alkohol, droger och narkotika, om trygghetsläget i kommunen, om att minska motivationen hos personer till att begå brott genom
beteendeförändrande kommunikation, samt om att få till kommunikationsprocesser mellan samverkansparter. Inför varje år görs en övergripande
kommunikationsplan och särskilda kommunikationsplaner tas fram vid större aktiviteter. Vi har därför en kommunikatör kopplad till UmeBrås kansli.

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 kartlägg

