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Inledning
”Året vi aldrig glömmer”, inledningsord som alla med uppgift att sammanfatta 2020 års
verksamhet troligtvis tänker. Drog och brottsförebyggande rådet i Kristianstad är inget
undantag. Efter att vi nöjt konstaterade att nyårsfirandet 2019/2020 förlöp utan några
allvarliga incidenter slog pandemin och pandemirelaterade restriktioner till i början av
mars.
Många nya utmaningar dök upp, mycket arbete fick göras på annorlunda sätt och många
lösningar fick provas för fösta gången. En av de viktigaste var rådets
informationssamordning kring sommarlovet. Många ungdomar skulle stanna hemma och
det fanns en berättigad farhåga att sysslolösheten kommer leda till problem.
Kristianstads kommun tillsammans med andra samhällsaktörer, föreningar, organisationer
och enskilda initiativtagare åstadkom en beundransvärd insats i form av mycket varierat
utbud av feriearbeten och fritidsaktiviteter. Engagemang bland människor i våra basorter
som Vä och Tollarp ledde till många närvarande vuxna ute på kvällar och helger.
Sommarlovet blev tack vare det lugnare.
Polisens intensifierade brottsbekämpande insatser mot gängkriminella gav resultat.
Samarbete och informationsutbyte mellan kommunen och Polisen strukturerades upp,
nya analyser och mätningar genomfördes och samverkan förankrades i överenskommelser.
Rådets särskilda tema om att motverka drogrelaterad brottslighet förlängs dock till 2021,
mer behöver göras.
Så till slut, tack alla som bidragit, tack Anna för mycket bra samordningsarbete och tack
Emilie för tapper protokollföring av allt det viktiga vi pratar om och kommer fram till.

Radovan Javurek
Ordförande

Kristianstads kommun | Årsrapport Brå 2020

3

Lokala Drog och brottsförebyggande rådet (Lokala Brå) 2020
För att lokala Brå tydligare skulle höra samman med kommunledningen blev
kommunalrådet Peter Johansson (M) adjungerad i rådet. Ordförande sedan år 2011 är
Radovan Javurek (L). Vice ordförande sedan år 2019 är Sabina Månsson Hultgren (S).
Anna Nordin är samordnare för rådet och sekreterare är Emilie Paridon.

Samverkansöverenskommelse och medborgarlöfte
Under 2020 gällde fortsatt Samverkansöverenskommelsen för 2019-2020 mellan polis
och kommun. Samverkansöverenskommelsen beskrev hur polisen och kommunen
tillsammans skulle arbeta brottsförebyggande och brottsbekämpande på olika nivåer:
 Långsiktigt och strategiskt arbete med kommunens utsatta områden.
Kommunledningskontoret sammankallade arbetsgruppen SamÖk som
ansvarade för samverkansöverenskommelsen.
 Taktiskt arbete i lokala Brå, rådet samordnades av drog- och
brottsförebyggande samordnaren
 Veckovis lägesbild, Avdelning för skydd och säkerhet sammankallade
Lägesbildsgruppen
Medborgarlöfte avges årligen och 2020 års medborgarlöfte syftade till samverkan och
dialog om trygghet och brottsförebyggande arbete och hade som mål att
 Alla människor som bor, verkar och vistas i Kristianstads kommun upplever
ökad trygghet
 Öka brottsförebyggande arbetet
 Sänka brottsutsattheten
Drog- och brottsförebyggande samordnaren tillsammans med kommunpolisen ansvarade
för att medborgarlöftet följs och skulle ha utvärderas på årets sista Bråmöte i december.
Utvärderingen sker istället i början av år 2021. Däremot undertecknades en ny
Samverkansöverenskommelse i anslutning till mötet, den nya överenskommelsen gäller
från år 2021-2024.

2020-12-11
Lokalpolisområdeschef Anders Olofsson och
kommunalråd Peter Johansson (M) undertecknar ny
Samverkansöverenskommelse för 2021-2024.
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Möten
Under året har rådet haft 5 möten, ett av mötena ställdes in och ersattes av digital
lägesrapport.
Rådet träffades i slutet av januari och konstaterade då att nyårshelgen var lugn men
stökigheter förekom under mellandagarna.
För att alla i rådet skulle få en enad uppfattning
om situationen på Gamlegården, framför allt
gällande årets tema om narkotikarelaterad
brottslighet, genomförde rådet en
trygghetsvandring på området den 7 februari.
Vandringen var beslutad redan i november
2019 på initiativ av Fältgruppen men blev än
mer aktuell efter skjutningarna ägt rum. Denna
fredagskväll var en lugn kväll då många
ungdomar pratade med deltagarna som var
nöjda att vandringen genomfördes.

2020-02-07
Malin Månsson, Ungdomsservice och Genc Uka,
Familjeservice informerade om sina verksamheter
innan lokala Brå gav sig ut på området Gamlegården

När världen och Sverige drabbades av ett nytt
coronavirus som upptäcktes i slutet av 2019 i
Kina, SARS-CoV-2 (SARS-coronavirus-2), förändrades mycket. Covid-19 (coronavirus
disease 2019) blev det officiella namnet för sjukdomen som orsakades av det nya
coronaviruset. Regeringen utfärdade en övergripande strategi för att bekämpa covid-19 i
Sverige. För att dödligheten och sjukligheten skulle minimeras i hela befolkningen och att
övriga negativa konsekvenser för individen och samhället skulle minimeras infördes
restriktioner för hela befolkningen av Folkhälsomyndigheten. Rådet följde
Folkhälsomyndighetens restriktioner och tog inför varje möte beslut om hur mötet skulle
genomföras då restriktionerna förändrades under året.
Rådet ställde in planerat möte i mars 2020 men en digital sammanställning över
verksamheternas påverkan av Covid-19 samlades in.
Rådet träffades igen fysiskt i juni 2020 där en problembild visade att skadegörelsen ökat
runt i kommunen och att oron bland kommunens unga var stor.
Efter sommaren träffades rådet fysiskt igen i september 2020 i anpassad lokal i Rådhuset.
Under mötet i oktober 2020 träffades
rådet på Näsby Fritidsgård på
Gamlegårdens centrum.
I december 2020 hölls ett digitalt möte.

2020-10-23
Lokala Brå har möte på Näsby Fritidsgård
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Tema Ungas väg till narkotikarelaterad brottslighet
Rådet beslutade om att fortsätta ange ett tema för rådet i enlighet med reglementet,
temat för året 2020 blev Ungas väg till narkotikarelaterad brottslighet. Temat valdes med
anledning av en ökning av medborgarnas oro gällande öppen droghandel.
Vision för rådet med utgångspunkt ifrån årets tema var att "ingen ska vara novis". Med
detta menas att ingen av rådets medlemmar ska känna sig novis i frågan kring
narkotikarelaterad brottslighet när året når sitt slut.
Gamlegårdens centrum granskades särskilt av
rådet under sin trygghetsvandring och en lokal
överenskommelse mellan AB
Kristianstadbyggen, kommun och polis började
diskuteras men fick skjutas fram på grund av
Covid-19. Däremot förlängdes och förnyades
den lokala överenskommelsen mellan HSB, polis
och kommun på Charlottesborg med syfte att
minska narkotikaanvändande och försäljning,
minskad brottslighet och aktiviteter för olika
målgrupper.
2020-02-13

Rådets presidie hade planer på att bjuda in
Lokal överenskommelse undertecknas av båda HSB
Brf Charlotta och Brf Sting samt
grannkommunernas lokala Brå för en workshop bostadsrättsföreningarna
representanter från polis och kommun. Överenskommelsen
gäller till år 2022.
om narkotikaproblematiken i Skåne Nordost
men dessa planer fick skjutas fram på grund av
Covid-19. Istället deltog rådets samordnare på flera digitala utbildningar under året, bland
annat om kommande nationella ANDT-strategin där särskilt fokus läggs på narkotika.
Under hösten genomfördes en enkät om Gamlegårdens centrum som en del av en så
kallad platssamverkan. Tillfrågade respondenter är hyresgäster i centrat samt berörda
andra verksamheter. Resultatet presenteras på lokala Brås möte 2021.
Då rådet inte haft möjlighet att fördjupa sig tillräckligt i årets tema beslutades att temat
skulle fortsätta även under 2021.

Inbjudna föreläsare
5 juni 2020
Charlotte Svärd, Verksamhetsledare Handelsstaden redogjorde för Handelsstadens
organisation, arbete och Purple Flag certifiering.
23 oktober
Charlottes Svärd, Verksamhetsledare Kristianstad City (tidigare Handelsstaden) berättade
om arbetet med Purple Flag och lyfte olika hållpunkter i arbetet samt förslag till
handlingsplan kring frågor som kan kopplas till trygghet och säkerhet.
Pernilla Thomasson, biträdande bibliotekschef informerade om den oroliga situationen på
biblioteket på Gamlegården.
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Aktiviteter under året
2020 blev året då alla verksamheter fick ställa om och mycket även dessvärre fick ställas
in på grund av Covid-19. Det brottsförebyggande arbetet ströks nästan helt till en början
men återgick snart till befintlig nivå och snarare ökade tempot och omfattningen. Trots
svårare förhållanden har aktörerna i rådet gjort allt och lite till för att barn och ungdomar
skulle ha det så bra som möjligt trots att inget var som vanligt. Rådets representanter
rapporterade om sin verksamhets situation och eventuella problembild. Vid varje möte
bidrog rådets representanter under denna ”runda”, som utgör kittet för samverkan i rådet,
för ökad samsyn.
Valborg – ökad samverkan
Redan i början av Covid-19 ökade Systembolagets försäljning. Inför Valborg som är en
riskhögtid då många unga dricker alkohol för första gången ökade samverkan mellan
representanter i lokala Brå och Systembolaget. I samarbete med Länsstyrelsen och
kampanjen ”Tänk Om” delades flyers ut utanför Systembolaget i Kristianstad och Åhus av
fältare och polis.
Systembolaget centralt uppmanade att liknande kampanjer skulle ställas in på grund av
Covid-19 och att inte störa kunder som på grund av ökat avstånd i större utsträckning
köade utanför butikerna. Denna uppmaning kom tätt inpå Valborgsmässoafton och
kampanjen hade redan ägt rum i Kristianstad vilket både lokala och regionala ledningen i
Systembolaget var nöjda med. Tack vare flyers som även skickades digitalt till samtliga
vårdnadshavare i Kristianstad hörde föräldrar av sig med tips om var större privata fester
skulle äga rum då ordinarie firande ställts in och enligt de som delade ut flyers påverkade
det en del tonårsföräldrars tankar kring att köpa ut.
Skadegörelse
Precis som i övriga landet ökade skadegörelsen på fastigheter, grillplatser och skolgårdar
under våren. I vissa områden blev kostnaderna omfattande redan innan sommaren. Lokala
Brå skickade brev till samtliga tonårsföräldrar vid ett par tillfällen under året tillsammans
med andra aktörer såsom Maria Skåne, Polisen och Räddningstjänsten inför jul och nyår.
Breven är välmenta och syftar till att vårdnadshavarna ska finna stöd och ork att fortsätta
vara en trygg förälder, inte minst under oroliga tider på grund av Covid-19.

2020-05-12 Eldat på marken vid stranden
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Sommaren 2020
Under de senaste årens jul- och nyårshelger har samverkan skett i ökad omfattning mellan
blåljuspersonal, vaktbolag, larmcentralen, fältgrupp, bostadsbolag, fritidsgårdarna och
övriga berörda aktörer. Samverkan har gett kortare vägar och situationer med
raketskjutningar. Ordningsstörningar och skadegörelse har kunnat förebyggas och stävjas.
Dessa erfarenheter användes för att planera inför kommande sommar samt fattades
beslut att digital avstämning skulle ske varje fredag mellan alla berörda förvaltningar och
bolag under hela sommaren. Rådet och många aktörer var oroliga inför den mest
annorlunda sommar någonsin. Därför intensifierades samverkan och antal aktiviteter för
barn och unga ökade som förebyggande åtgärder.
På grund av Covid-19 fick de vanliga platserna för feriearbete förändras. Arbetsplatser som
tidigare brukde vara en stor arbetsgivare såsom äldreomsorgen kunde inte ta emot. Istället
tänkte ansvariga om och bland annat 140 skräpplockarjobb tillsattes i projektet Rent och
Tryggt. Arbetet skedde i samverkan mellan Tekniska förvaltningen, Arbete och
välfärdsförvaltningen och lokala Brå genom representation av samordnaren. Ökat antal
ungdomar rörde sig således i stan och i Åhus både på dag- och kvällstid och gav effekter
som ökad trygghet och information om var och hur det skräpas ner och var ungdomsgäng
befinner sig. Ungdomarna bar västar med #tryggareKristianstad på ryggen. Flera
medborgare hörde av sig och hyllade skräpplockarna. Många hade noterat ”de gula
västarna” runt om i kommunen under sommaren.
Lokala Brå initierade Aktiv Sommar och projektet har genomförts under sex år i
Fältgruppens regi på området Charlottesborg i samverkan med HSB. För att aktivera och
erbjuda feriearbete till fler ungdomar utökades projektet till både Gamlegården och
Österäng under sommaren 2020 i samverkan med ABK, Svenska kyrkan och Kristianstads
fritidsgårdsforum.
Säkerhetsdagarna som skulle ägt rum för 11e gången i ordningen för samtliga av
kommunens årskurs 7 elever fick ställas in och flyttades fram till 2021.
Nattvandring
Lokala Brå uppmanade samtliga föräldrar att själva engagera sig under sommaren och
Lägesbildsgruppen höll tillsammans med Fältgruppen och personal från Kristianstads
fritidsgårdsforum i flera uppstartsmöten för att starta nattvandring i Vä, Öllsjö, Åhus,
Tollarp, Önnestad, Hammar och Degeberga.
Ett gott exempel är hur aktiva nattvandrarna i Tollarp engagerade sig. De anordnade öppet
nattbad med korvgrillning som blev uppskattat av ungdomarna samt minskade både
tjuvbad och skadegörelse.

2020-06-04
Uppstartsmöte för nattvandring i Vä/Öllsjö
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Grannsamverkan
Sedan 2019 samverkar polis och kommun med metoden Grannsamverkan. På grund av
Covid-19 kunde inte information ges till aktiva nattvandrargrupper som tidigare med träffar
utan de aktiva informerades via kommunens hemsida och utskick.
Trygghetsvandring
Under året har samverkan mellan Kristianstad City
(tidigare Handelsstaden) och lokala Brå ökat.
Verksamhetsledaren från Kristianstad City har varit
inbjuden gäst på rådets möte vid två tillfällen och
samordnaren för rådet har arrangerat trygghetsvandringar
med arbetsgruppen Tryggt och säkert. Vandringarna utgör
en del av certifieringen i projektet Purple Flag.
Stadskärnan certifierades 2018 och under hösten blev
Kristianstad certifierade på nytt av Svenska Stadskärnor.
55 framgångar beskrivs i sammanställningen över vad
som är gjort sedan starten 2017, såsom att belysning
förstärkts, trygga och otrygga platser identifierats och att
växlighet beskurits för ökad synlighet. Att lokala Brå och
Kristianstad City ökat samverkan ger god effekt för att fler
nu vet vad lokala Brå gör och hur rådet kan vara en resurs
med alla sina aktörer.
2020-08-28
Artikel om trygghetsvandring i
Kristianstadsbladet

Ungdomsrådet
Lokala Brå startade närmre samverkan med kommunens
Ungdomsråd. Rådets samordnare besökte ungdomsrådet och har fortsatt kontakten genom
att ungdomarna i rådet anställts vid flera tillfällen.
Trygghetsmätning
Under våren utökade lokalpolisområde Kristianstad sin kommunpolisresurs med en
kommunpolis till. Båda kommunpoliserna deltar under lokala Brås möten och håller ett
högt tempo och starkt engagemang för det brottsförebyggande och trygghetsskapande
arbetet. Under våren genomfördes en mellanmätning likt den trygghetsmätning som årligen
sker på hösten av polis och kommun. Brottsutsattheten fortsätter att minska men upplevd
otrygghet fortsätter att öka, vilket även följer nationell utveckling. Trygghetsmätningen utgör
ett av fler underlag för att sammanställa en gemensam problembild och ger en signal om
vad polis och kommun gemensamt ska rikta sina resurser.
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Årets satsningar
Rådet valde att bekosta följande satsningar under 2020:
 11 ungdomar anställdes för att genomföra trygghetsvandring i augusti.
 Bidrag för 2020 och 2021 till Samverkan Mot brott för att fortsätta erbjuda
kostnadsfritt material till aktiva Grannsamverkansgrupper

Kommunikation
Lokala Brå har hållit pressträff efter samtliga möten med god uppslutning av lokala medier.

Kristianstads kommun | Årsrapport Brå 2020

10

Drog och brottsförebyggande samordnarens arbete
Vid varje möte sammanfattade drog- och brottsförebyggande samordnaren arbetet i rådet
och det löpande arbetet i kommunen. Samordnaren rekommenderar rådet att initiera
insatser.
Samordnaren inledde året med att på uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskotts
presidie göra en översikt över allt förebyggande arbete som bedrivs i kommunens
förvaltningar, bolag och ideella föreningar. Med syfte att identifiera förebyggande insatser
riktade mot 0-25 åringar, förstärka det förebyggande arbetet och följa upp resultat.
Översikten utfördes i enlighet med det politiska Handslag för trygghet som nästan alla
partier i kommunen skrev under i december 2019. Översikten visar att arbete bedrivs på
samtliga tre preventionsnivåer och att många aktiviteter och insatser erbjuds till
kommunens medborgare mellan 0-25 år, som var målgruppen för översikten.

Översikten blev ett underlag till en handlingsplan gällande det brottsförebyggande och
trygghetsskapande arbetet. Denna handlingsplan kommer att tas fram 2021 då mycket
annat fick prioriteras högre 2020. Översikten visar också på behovet av tydlig samordning
så att bekostade satsningar ger önskad effekt.
Samordnaren var med och tog fram ny ANDT-handlingsplan för personal inom Barn- och
utbildningsförvaltningen under våren och för att Barnkonventionen, som gäller som lag
sedan 1 januari 2020, tillämpa barn och ungdomars perspektiv och delaktighet, anställdes
tre ungdomar som var med i arbetet med att granska ANDT-handlingsplanen och komma
med kloka inspel.
Region Skåne tog beslut om att genomföra sin Folkhälsoenkät för barn och unga efter
några års uppehåll och sökte efter kommuner att besöka för att justera frågorna i enkäten.
Då Folkhälsomyndighetens restriktioner hindrade fysiska möten, anställdes sju ungdomar
från Kristianstad som digitalt via samordnaren var med och påverkade enkätens
utformning. Enkäten genomförs under våren 2021.
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Vidare handledde samordnaren de 11 ungdomar som deltog vid trygghetvandringen i
augusti där ungdomarna tillsammans med politiker och tjejgrupper utgjorde värdefull input
förutom arbetsgruppen Tryggt och säkert för att utveckla Kristianstad till en tryggare och
mer attraktiv stad.
Från mars 2020 fick samordnaren uppdrag att varje vecka omvärldsbevaka de
brottsförebyggande, ANDT (Alkohol, Narkotika, Doping och Tobak) och våldsbejakande
områdena. Även rådets ordförande och vice ordförande fick veckovis uppdatering för att
kunna följa brottsligheten under året. Samordnaren har även informerat rådet om den
nationella brottsutvecklingen.
Lägesbildsarbetet har tagit ytterligare fart och
sammankallade berörda aktörer varje vecka sedan maj
2020. Samordnaren tillsammans med säkerhet- och
krisberedskapssamordnare och kommunpoliserna utgjorde
Lägesbildsgruppen som samordnade arbetet och strävade
efter så effektiv samverkan som möjligt.
Lägesbildsgruppen dokumenterade även platser och
fastigheter som ofta nämns som problematiska. Dessa
upptäckter presenterades sedan för kommunledningen och
samverkan utvecklades mellan Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen och lägesbildsgruppen samt
med Kultur- och fritidsnämnden. Sammanfattningsvis har fler
förvaltningar och nämnder ökat sin förståelse för det
trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet.

2020-06-03
Lägesbildsgruppen ute och dokumenterar

Kuriosa är att samordnaren blev nominerad till Årets Trygghetsskapare under hösten.
Vinnaren ska koras på konferensen Trygg och Säker som är framflyttad till 2021.
Våldsbejakande Extremism
Arbetet med en lokal lägesbild samt en lägesbild gemensam för grannkommunerna i Skåne
Nordost pågick under året. I Kristianstad förekom främst klotter från den högerextrema
miljön samt djurrättsaktivism. Kristianstad anordnade tillsammans med Länsstyrelsen
Skåne och Center mot våldsbejakande extremism en workshop med grannkommunerna i
hur lägesbildsarbetet kunde utvecklas ytterligare. Fortsatt arbete med grannkommunerna
och Center mot Våldsbejakande extremism sker 2021.
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Samordnarens reflektioner
Att sammanfatta 2020 var en utmanande uppgift. Covid-19 satte stopp för mycket och
tvingade alla, både som aktörer och människor att tänka om och göra på nya sätt. En av
pandemins positiva konsekvenser är just att samverkan inte behövde vara krångligare än
en timmes uppkoppling varje fredag.
När rådet träffades, oavsett om det var fysiskt eller digitalt, hände något i rummet. Rådet
tog mer och mer bestämda och gemensamma kliv framåt. Det förebyggande arbetets vikt
var vi överens om och rådet har outtröttligt kämpat på under året.
Höjdpunkter, trots rådande omständigheter, under året var alla de trygghetsvandringar som
skett, ofta på fredagskvällar. Det engagemang som ungdomar, beslutsfattare och
tjänstepersoner visade där och då, oavsett väder, är svårslaget.
Rådet har bevisat att Covid-19 inte kunde hindra vårt drog- och brottsförebyggande arbete!
Inget behov av drog- och brottsförebyggande arbete finns utan medborgare
Ingen samverkan är möjlig utan mod
Inget lokalt drog- och brottsförebyggande råd är möjligt utan representanter
Inget möte blir till utan presidie
Inget protokoll blir fört utan sekreterare
Tack alla som bidrog i lokala Brå 2020 med
klokskap, engagemang och vilja att ha gjort Kristianstad till en tryggare plats!

Anna Nordin
Drog- och brottsförebyggande samordnare
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Bilaga Lokala Brå Reglemente

Bakgrund
Grunden för ett framgångsrikt drog- och brottsförebyggande arbete är samarbete
mellan de egna kommunala verksamheterna tillsammans med några nyckelaktörer.
Den främsta förutsättningen för bra resultat är stort engagemang hos rådets
ledamöter, effektiv samverkan och att alla arbetar, utifrån sina olika funktioner, i
samma riktning.
Rådets verksamhet har stöd i gällande lagstiftning: Enligt 8 § i förvaltningslagen
(2017:900) ska en myndighet samverka med andra myndigheter inom sitt
verksamhetsområde. Även offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) innehåller
en bestämmelse om att myndigheter ska hjälpa varandra.

Syfte
Rådet ska genom ett samordnat förebyggande arbete verka för ökad trygghet hos
befolkningen, motverka missbruk och droganvändande samt minimera brottslighet
särskilt hos yngre personer.

Uppdrag
Rådet aktualiserar och följer upp Kristianstads kommuns trygghetsarbete,
brottsutveckling och brottsprevention samt situation kring missbruk och
droganvändning. Rådet formulerar årliga mål utifrån prioriterad aktuell problematik.

Rådets sammansättning
Arbete och välfärdsnämnden ansvarar för drog- och brottsförebyggande rådets
politiska ledning.

Ordförande
Vice ordförande

Arbete och välfärdsnämndens ordförande
Arbete och välfärdsnämndens vice ordförande

Tjänsteperson

Arbete och välfärdsförvaltningens drog- och
brottsförebyggande samordnare

Sekreterare

Arbete och välfärdsförvaltningens nämndssekreterare
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Ordinarie ledamöter
Verksamhetschef Vuxenvården, Arbete och välfärdsförvaltningen
Enhetschef Barn och ungdom, Arbete och välfärdsförvaltningen
Skolchef, Barn- och utbildningsförvaltningen
Fritidsintendent, Kultur - och fritidsförvaltningen
Planeringsingenjör, C4-teknik
Alkoholhandläggare, Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen
Säkerhets- och krisberedskapssamordnare, Räddningstjänsten
Brandingenjör, Räddningstjänsten
Kommunpolis, Polismyndigheten
Bosocialt ansvarig, Kristianstadsbyggen AB
Verksamhetschef, Kristianstads fritidsgårdsforum
Planeringsstrateg Social hållbarhet, Kommunledningskontoret
Adjungerade
Representant, vaktbolag som har avtal med kommunen
Säkerhetsansvarig, Region Skåne
Representant, Psykiatri Region Skåne
Rådets presidium kan, i samband med fastställande av dagordning, bjuda in
andra aktörer om det anses önskvärt utifrån för mötet aktuella ämnen.

Genomförande
Förberedelser
Inför varje möte hålls ett presidiemöte där ordförande, vice ordförande, drog- och
brottsförebyggande samordnare och rådets sekreterare ingår. Ordförande
Fastställer dagordning. Förslag till beslut som rör rådets verksamhet förbereds
av ordförande i samråd med vice ordförande.
Rådets budget beslutas av Arbete och välfärdsnämnden.
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Möte
Rådet träffas 4-6 gånger per år. Mötet följer en fastslagen dagordning och
sammanfattas i protokoll som offentliggörs. Rådet äger inte kommunal beslutsrätt
utan rådets rekommendationer verkställs via kommunala förvaltningar. Beslut som
rör rådets interna arbete samt ekonomi fattas gemensamt och verkställs av rådets
samordnare.
Rådet kan föreslå arbetsgrupper för att genomföra insatser som rådet initierar.
Mötesprotokoll skickas till samtliga rådets medlemmar och deltagare, Arbete och
välfärdsnämnden, Kommunstyrelsens arbetsutskott samt läggs ut på kommunens
hemsida.

Årsplan

Inför varje kommande år antas en årsplan. Planen tydliggör årets särskilda
prioriteringar. Utvärdering av planen och dess prioriteringar sker årligen.
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