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UmeBrå styrgrupp 

Minnesanteckningar 

2019-12-10 

Klockan 15.00 

Kommunstyrelsens sammanträdesrum 

Kallade: 

Michael Rystedt, Anders Ågren, Moa Brydsten, Peter Vigren, Ari Leinonen, Lena Karlsson 

Engman, Andreas Lundgren, Anna-Karin Sjölander, Lennart Johansson, Lena Riedl, Robert 

Axebro, Helena Smith, Alejandro Caviedes, Björn Kjellsson, Fredrik Elgh, Anna-Karin Nilsson, 

Hans Lindberg, Ann-Christine Gradin (del av tid), Stefan Hildingsson, Maria Falck, Karin 

Isaksson, Monica Wahlström, Fredrik Lindegren, Malin Lagervall 

Ärende: Omfattning/notering: Föredragande 

Föregående 
minnesanteckningar 

Mötesanteckningar UmeBrå 2019-09-24  

Rapport från 
verksamheterna 

Polisen informerar om lägesbilden av brottsutvecklingen 
i Umeå. Totalt antalet brott sjunker. Redovisning av 
olika brottstyper och statistik. 
Polisen summerat trafikåret 2019 som ett bra år. Ingen 
dödsolycka rapporterad i Umeå, för Västerbottens län 
inrapporterat en dödsolycka. Polisen har också arbetat 
målinriktat med A traktorer.  
Läget på de nordöstra stadsdelarna inga förändringar 
kring brottsstatistiken. 

Michael 
Rystedt 

Hedersrelaterat våld 
och förtryck 

Seth och Anders visar på komplexiteten av 
hedersproblematikens olika nivåer och att 
sekretesslagstiftningen som försvårar 
kartläggningsarbetet. 
UmeBrå styrgrupp angelägna om att frågan arbetas 
vidare med för att få en tydligare bild av problematiken 
kring heder.  
UmeBrå får i uppdrag att tillsammans med 
socialtjänsten analysera vilka frågeställningar som ska 
fördjupas och ta fram en tidsplan på hur fortsatt arbete 
ska genomföras. 

Anders 
Wallenberg, 
Seth Åberg 

Prostitution och 
Människohandel 
och sugardejting 

Polisen berättar att flera aktörer i Umeå samverkar för 
att motverka spridningen av prostitution och 
människohandel.  

Tomas Nyberg 

https://umea.se/download/18.13dd48ee16d5cbe956a100ab/1570441720159/M%C3%B6tesanteckningar%20UmeBr%C3%A5%20styrgrupp%202019-09-24%20.pdf
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Förutom polisen arbetar hotell och taxi, Umeå kommun, 
socialtjänst, KAST mottagning och även media har varit 
intresserade att lyfta frågan. 
Under 2019 har utbildningsinsatser genomförts till 
hotell och taxinäringen vilket lett till att delvis nya och 
bra samarbete inletts. 
UmeBrå får i uppdrag att inom ramen för 
medborgarlöftet om att motverka prostitution och 
människohandel även fördjupa kunskapen om 
sugardejting. 

Föräldrastöd på 
nordöstra 
stadsdelarna 

Information om idéburet offentligt partnerskap (IOP) 
med Rädda barnen. De beskriver uppstartsarbetet kring 
föräldrastöd riktat till förskolorna på nordöstra 
stadsdelarna. Föräldrastödsgrupperna beräknas starta i 
början av 2020 och UmeBrå styrgrupp kommer att få 
löpande uppdateringar. 

 

Lena Sundh, 
bitr. 
skoldirektör 
och Leif 
Nilsson, 
Rädda barnen 

Övriga frågor Kraftsamling mot knark: Socialnämndens ordförande 
beskriver samhällets utmaning kring droger och ser en 
negativ utveckling hos unga människor som snabbt 
accelererar in i ett drogmissbruk – vad kan vi 
tillsammans göra?  
UmeBrå får i uppdrag att tillsammans med det 
samverkansråd som arbetar med missbruk och 
beroende i Umeå lyfta frågan och återkoppla till 
styrgruppen under våren 2020. 
 
Doping: KSNAU har fattat beslut om att Umeå kommun 
går in med medel till Västerbottens idrottsförbund att 
jobba mer intensivt mot doping på gym. Region 
Västerbotten och Skellefteå kommun går också in med 
medel. 
 

 

Möten 2020 Styrgruppstider fastställdes för 2020, UmeBrå skickar ut 
kalenderkallelser. 
18 februari kl. 15.00 
19 maj kl. 15.00 
22 september kl. 15.00 
1 december kl. 15.00 

 

Kallat av: 

Hans Lindberg 


