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Inledning
Ibland får jag kritiska brev. För mig som ordförande för Kristianstads Drog- och
brottsförebyggande råd är det inte något konstigt eller ovanligt. Medborgare läser rådets
protokoll på kommunens hemsida och förargas över hur det kan vara möjligt att rådets
medlemmar rapporterar att situationen i kommunen är stabil och ibland till och med
förbättrad på vissa områden när man samtidigt kan läsa i tidningen om brott som begås så
gott som dagligen. Det är inte ovanligt att medborgaren uttrycker misstankar om att rådet
avsiktligt av maktpolitiska skäl döljer fakta och försöker invagga kommuninvånare i en
falsk trygghet.
Så vad göra? Hur ska man förklara? Det lokala Drog- och brottsförebyggande rådet består
av tjänstepersoner från kommunens förvaltningar, polisen, regionen och vaktbolag som har
ett gemensamt uppdrag, de delar var sin beröringspunkt kring brottsförebyggande arbete.
Rådets sammanträden leds av politiker från Arbete och välfärdsnämndens presidium för att
upprätthålla strukturen för kallelser och protokoll. Samordningsarbetet utförs av en
tjänsteperson från Arbete och välfärdsförvaltningen på heltid.
Något eget maktpolitiskt syfte existerar på så sätt inte.
Det som kan leda till missförstånd är själva tolkningen av begreppet brottsförebyggande
arbete. På en tidslinje sker detta arbete långt innan brottstillfällen sker.
När rådsmedlemmar rapporterar om genomförda preventiva samarbeten, åtgärder på
skolor, bostadsområden, eller i centrum rapporterar de också det resultatet som
åtgärderna lett till. Skadegörelsen har minskat på en specifik skola eller utomhusbad,
nattvandring har startats på en specifik ort, skolavslutningen har skett med mindre
incidenter, öppen narkotikaförsäljning har upphört där den varit tidigare, ungdomar har
getts möjlighet till aktiviteter under sommaren och så vidare. Förebyggande arbete kan
vara och är en framgångsfaktor, men det arbetet generar varken statistik eller nyheter om
de brotten som arbetet förhindrat.
Slår man samman resultat av det gemensamma brottsförebyggande arbete och de aktuella
brott som begås i en och samma tidpunkt kan det uppfattas som paradox att positiv
rapportering av brottsförebyggande arbete inte förhindrar brottsligheten. Jag är dock helt
övertygad att rådet och alla dess medlemmar gör skillnad och att vi utvecklar insatser som
leder till bra resultat, men varken vi eller kommunens medborgare kan omöjligen få det
bekräftat svart på vitt.
Jag vill därmed tacka alla för det gångna årets utmärkta arbete.
Radovan Javurek
Ordförande
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Lokala Drog- och brottsförebyggande rådet (Lokala Brå) 2021
Rådet har funnits i många år och är organiserat under Arbete och Välfärdsnämnden.
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
En ny Samverkansöverenskommelse mellan polis och kommun skrevs under i anslutning
till sista Bråmötet 2020, den överenskommelsen gäller från år 2021–2024.
Syftet med samverkansöverenskommelsen är att kommun och polis gemensamt tar ansvar
för det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i kommunen. Målet är en ökad
upplevd trygghet och minskad brottslighet för de människor som bor, verkar eller vistas i
Kristianstads kommun.
Drog- och brottsförebyggande samordnaren tillsammans med kommunpoliserna ansvarar
för att medborgarlöftena följs upp. De skulle utvärderas på årets sista Bråmöte i december
2020. Utvärderingen blev i stället under 2021 vilket resulterade i nya medborgarlöften som
gavs i december 2021 inför 2022.

Lokalpolisområdeschef Anders Olofsson och kommunalråd Pierre Månsson skrev under medborgarlöfte inför 2022.
Bakom står Bråsamordnare Anna Nordin och kommunpolis Martin Thornell.
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Möten
Årets första möte skedde digitalt och pandemin var fortsatt besvärlig, det rådde t.ex.
distansundervisning för gymnasiet. Jul och nyårshelgen blev lugnare än tidigare år, mycket
tack vare polisens insatser i mellandagarna.
När rådet träffades för andra gången i maj kunde rådet träffas fysiskt igen men flera valde
att delta via länk. Sommaren stod för dörren och mycket fokus var på den men också
diskussioner om skadegörelse på skolgårdarna och ökat antal A-traktorer.
Under höstens första möte träffades rådet på rådhus Skåne. Sommaren utvärderades och
rådet konstaterade att trots ytterligare en pandemisommar hade många aktiviteter och
jobb erbjudits för kommunens barn och ungdomar. Skjutningen som ägde rum i början av
augusti på Gamlegårdens centrum betraktades som ett bakslag i det arbete som kommun,
polis och andra aktörer bedriver för att öka trygghet och säkerhet. Samtidigt gav
hanteringen av händelsen prov på aktörernas samlade förmåga att agera för att
upprätthålla kvaliteten och tillgängligheten i de samhällsviktiga verksamheterna och att
trygghetsskapande insatser snabbt sattes in. Berörda verksamheter gjorde ett gott arbete
där samverkan fungerade väl. Civilsamhället, Centralsjukhuset, biblioteket, Kristianstads
fritidsgårdsforum, skola, socialtjänst, polis, ABK med flera samordnade sig och delade
korrekt information för att kunna vidta relevanta åtgärder.
I november träffades rådet igen och resultatet för årets trygghetsmätning redovisades.
Mätningen sker årligen gemensamt av
polis och kommun och skickas ut till
medborgare i olika mätområden, bl.a.
Gamlegården, centrum, Charlottesborg
och Österäng. Frågor ställs om upplevd
trygghet och faktisk brottsutsatthet. Trots
att enkäten skickades ut en vecka efter
skjutningarna var resultatet inte märkbart
påverkat i mätområde Gamlegården. På
Charlottesborg hade problemindex
förbättrats markant. Region Skånes
folkhälsoenkät för barn och unga
presenterades.
Drog- och brottsförebyggande rådet 2021
Årets sista möte handlade om förberedelser inför jul och nyår tillkännagavs och punkten
aktuell situation på dagordningen inleddes med en sammanfattning av Lägesbildsgruppen
för ordningsstörningar och andra händelser sedan senaste mötet för rådet. Diskussion
kring situationen i centrum med vuxna i missbruk och hemlöshet fördes och landade i
konkret åtgärd med förslag på förlängda öppettider för Café David, Skåne stadsmission
med införande 2022.
På pressträffen skrevs medborgarlöften för 2022 under, se bild på föregående sida.
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Tema Ungas väg till narkotikarelaterad brottslighet
Rådet förlängde temat ungas väg till narkotikarelaterad brottslighet från 2020 till följd av
pandemin. Syftet med temat är att alla i rådet ska ha kunskap om narkotikasituationen och
hur rekrytering av unga sker. Då restriktioner även gällde under 2021 vilket försvårade
planerna om gemensam workshop med grannkommunernas lokala Brå, bordlades temat
under årets möte.
Rådet fick dragning om Region Skånes folkhälsoenkät för barn och unga där utvecklingen
av narkotikasituationen visar på ökat bruk bland unga men också minskat bruk av alkohol
och tobak. Rådet fick även kontinuerlig information om projektet Sociala insatser i utsatta
områden som startade på Arbete och välfärdsförvaltningen 2021 och som varar till
december 2023

Inbjudna föreläsare
18 februari
Anders Rosvall, enhetschef på Barn och utbildningsförvaltningen, Maria Asklund,
planeringsstrateg och Anna Nordin, Bråsamordnare presenterade rapporten Barn och
ungdomars livsvillkor i Kristianstads kommun.
7 maj
Tin Josefsdotter, tf centrumutvecklare, Kristianstad city informerade om sin verksamhet
och om samarbetet med rådet.
19 december
Johan Karlsvärd, vd Renhållningen redogjorde för avfallshantering, nedskräpning och
projektet Maträddarna där matsvinn ska minska.

Aktiviteter under året
Utskick föräldrar
Inför Valborg gjordes ett utskick till alla vårdnadshavare
med uppmaning att vara nyfiken på var sin tonåring
befinner sig och information om barn och ungas alkohol-,
tobaks och narkotikaanvändning. Vid flera tillfällen under
året stod Fältgruppen tillsammans med polis i samarbete
med Systembolaget utanför butiken och delade ut dessa
utskick och förde samtal med kunder till Systembolaget för
att minska risken att någon köper ut alkohol till
minderåriga.
Utskick till vårdnadshavare gjordes även inför sommarlovet
och jullovet från rådet.
Kim Svensson och Anna Stefansdotter
från Fältgruppen delar ut flyers utanför
Systembolaget
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Sommaren 2021
Planeringen startade redan i januari med Aktiv Sommar och för andra sommaren i rad
satsningen Rent och Tryggt.

Introduktion för årets ungdomar i Rent och Tryggt

Linda Andersson, enhetschef matchningsgruppen, Tommy Nilsson,
arbetsledare Tekniska förvaltningen och Anna Nordin, Bråsamordnare
hälsar på ungdomarna som håller rent och tryggt.

Ett stort utbud av kostnadsfria lovaktiviteter möjliggjorde meningsfull sysselsättning under
sommaren för många barn och ungdomar.
Under studentfirandet genomfördes trängseltillsyn av Länsstyrelsen. I övrigt kunde
studentutspring genomföras om än med hänsyn tagna till restriktioner.

Lägesbildsgruppen kontrollerade så att skolornas utspring
genomfördes tryggt och säkert

Flera avspärrningar i centrum för studenter som istället
för klassiska ekipage fick åka i vanliga personbilar

Öppet rådhus
Under skyltsöndagen i november arrangerade kommunen Öppet Rådhus med tema
trygghet, för medborgare. Arrangemanget lockade cirka 700 deltagare och cirka 100
tjänstepersoner och förtroendevalda deltog. Region Skåne hade drop-in vaccination mot
covid-19 och det blev mycket uppskattat. De vaccinerade cirka 250 personer under tiden
Öppet rådhus var öppet. Rådets presidium deltog och svarade på frågor.
Bråsamordnaren erbjöd tillsammans med polis och Länsförsäkringar Göinge–Kristianstad
information om Grannsamverkan.
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Nattvandring
I enlighet med Handslag för Trygghet som togs av samtliga partier
utom ett 2019 stödjer rådet Nattvandring. Runt om i kommunen
finns aktiva nattvandrargrupper och i december hölls en
utbildning för samtliga aktiva nattvandrare i Fröknegårdsskolans
aula. Stiftelsen Nattvandring.nu höll i utbildningen.
Engagerade medborgare startade upp nattvandring på
Gamlegården med stöd av ABK, kommun, Kristianstads
fritidsgårdsforum (KFGF) och polis. De nattvandrade regelbundet
under jul och nyår.

Representanter från Fältgruppen, KFGF,
polis och Bråsamordnaren vid uppstart av
Nattvandring på Gamlegården

Trygghetsvandring
Under de senaste åren har metoden Trygghetsvandring växt och har gått från relativt okänd
händelse till väldigt välkänd bland olika målgrupper. Rådet och andra grupper
trygghetsvandrar regelbundet. Under en trygghetsvandring granskas områden från olika
perspektiv och både fungerande och mindre fungerande aspekter noteras.
Förbättringsåtgärder, tex. belysning som inte fungerar eller buskage som behöver röjas,
skrivs upp och berörd aktör engageras.
Trygghetsvandring i centrala Kristianstad
Trots fortsatta hämmande restriktioner genomfördes flera trygghetsvandringar med
arbetsgruppen Tryggt och säkert, i det område som ingår i Attraktivare Kristianstad, ett
arbete med metoden Purple Flag i samarbete med Svenska stadskärnor.
Arbetsgruppen vandrade själva i april och bjöd i september med referensgrupper som
ungdomsrådet, andra ungdomar, studentkåren, föreningar och förtroendevalda.

Numer en självklarhet med återkommande trygghetsvandringar. Här granskas
platsen framför Arenan av flera aktörer.
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Trygghetsvandring på området Charlottesborg
Som en del i arbetet med överenskommelsen
mellan HSB, polis och kommun (2020–2022)
genomfördes en gemensam trygghetsvandring i
området i december. 35 boende från flera
bostadsrättsföreningar, som tillsammans
representerade 1000 lägenheter deltog. En lång
lista med åtgärder skapades som HSB tillsammans
med kommun och polis ska checka av tills nästa
vandring.
Boende granskar belysning och hur övergångsstället upplevs.

Grannsamverkan
Under 2021 fanns 27 områden med aktiv Grannsamverkan runt om i Kristianstad.
Bråsamordnare, säkerhetssamordnare, polis genomförde tillsammans med
Länsförsäkringar Östra Göinge-Kristianstad två informationstillfällen på Räddningstjänsten.
Inbjudna var aktiva Grannsamverkansgrupper men också de som vill starta upp. Även på
Öppet rådhus gavs medborgare möjlighet att lyssna på informationen och ansluta sig till
metoden.

Säkerhet och krisberedskapssamordnare Jeanette Ekvall, Tobias Isaksson, skadeförebyggare
och områdespolis Miguel Silva

Ungdomsrådet
Rådet har fortsatt sin samverkan med Ungdomsrådet. Bråsamordnaren besökte rådet vid
flera möten och ungdomarna har förutom att deltagit i trygghetsvandringar också fått
komma med synpunkter på förtydligandet av ordningsföreskrifter avseende
alkoholförtäring.
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Årets satsningar
Rådet valde att bekosta följande satsningar under 2021:
❖ 2 ungdomar timanställdes för att genomföra kontrollköp av tobak och alkohol
❖ 6 ungdomar timanställdes för att genomföra trygghetsvandring i september
❖ Västar märkta #tryggareKristianstad köptes in för de som arbetar i Rent och tryggt
och för trygghetsvandringar.

Kommunikation
En viktig del i förebyggande arbete är att om fler medborgare och aktörer känner till det
som görs sprids den bilden av allt som händer. Det blir ett viktigt komplement till all
information vi matas med gällande brott och otrygghet. Därför bjuds media in till pressträff
efter varje möte. Lokala Brå har under året kallat till pressträff efter samtliga möten med
god uppslutning av lokala medier.
På kommunens hemsida har också information om rådet och det förebyggande arbetet
kommunicerats.

Skärmklipp från sidan om det brottsförebyggande arbetet i Kristianstads kommun

Drog- och brottsförebyggande rådet - Kristianstads kommun
Brottsförebyggande arbete - Kristianstads kommun
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Drog och brottsförebyggande samordnarens arbete
Vid varje möte sammanfattar drog- och brottsförebyggande samordnaren arbetet i rådet
och det löpande arbetet i kommunen. Samordnaren rekommenderar rådet att initiera
insatser.

Nominerad till Årets Trygghetsskapare
I april avgjordes det vem som vann utmärkelsen årets
Omfamning under konferensen Trygg och säker.
Drog- och brottsförebyggande samordnaren var en av 8
nominerade i landet till priset.
Vinsten gick till Janina Sabra från Göteborgs stad men för
Kristianstad blev nomineringen en vinst i sig.
I motiveringen till Anna Nordins nominering lyfts kommunens
brottsförebyggande arbete fram med flera aktörer. Det är
endast i samverkan som det brottsförebyggande arbetet kan
uppnå resultat och nomineringen ska ses som en gemensam
framgång menar Bråsamordnaren.

Brottsförebyggande program
Handslag för trygghet följdes av en handlingsplan på lång sikt.
Som en del av det inleddes en samverkan med Malmö
P4 Kristianstad intervjuade Anna Nordin
universitet och Lunds universitet under hösten 2021.
och valde en storslagen rubrik.
Tillsammans med forskare startade flera tjänstepersoner,
Samordnaren själv menar att trygghet är
allas ansvar.
däribland Bråsamordnaren, arbetet med att ta fram ett
kommunkoncernsövergripande brottsförebyggande program.
Flera workshops hölls där vetenskapliga metoder för att arbeta med bland annat utsatta
områden (enligt Nationella operativa avdelningens skattning) tillämpades. Arbetet planerar
att fortsätta under 2022. Bråsamordnaren deltog i december på konferensen Att vända
utvecklingen som anordnades av Malmö Universitet och Polisen.

Näsby Stadsutveckling
Kommunstyrelsen beslutade i januari 2020
att kommunen ska arbeta för ett hållbart
Näsby. Arbetet tog fart hösten 2021 med en
bred samverkansgrupp där även drog- och
brottsförebyggande samordnaren deltar i
arbetet. Målet är att Näsby ska vara ett
modellområde och arbetet består av
medborgardialog, se över belysning och hur
området kan locka fler besökare.
Samverkansgruppen för Stadsutveckling Näsby
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ANDTS
Alkohol, narkotika, doping, tobak och spel om pengar.
Nationella ANDTS strategin löpte ut 2021 och förslag
om ny strategi lämnades in av Socialdepartementet för
2021-2025. I Kristianstad finns sedan 2020 en lokal
ANDTS-handlingsplan för skolpersonal.
Då planen antogs när pandemin uppstod,
genomfördes en förstärkt förankring av planen för
skolsköterskor och kuratorer istället på deras årliga
ANDT-förmiddag under hösten 2021. Handlingsplanen
blir mer och mer känd och en revidering planeras till
2022.

Våldsbejakande extremism

Ungdomsservice, Maria Skåne, Polisen och drog- och
brottsförebyggande samordnaren kopplade upp sig på
länk för att prata med kommunens skolsköterskor och
kuratorer.

Bråsamordnaren har fortsatt att bevaka våldsbejakande extremism i veckovis lägesbild och
har kontakten med grannkommunerna i frågan. Samordnaren informerade skolledare i
höstas om vad man gör vid upptäckt av tecken på radikalisering och att skolans uppdrag
att värna demokratin blir alltmer aktuellt.
Sedan 2017 har kommunen haft ett särskilt larmnummer för oroliga anhöriga gällande
radikalisering och våldsbejakande extremism. Telefonnumret har knappt använts så
telefonlinjen stängdes i september. Kommunen hänvisar i stället till Rädda barnens
nationella orostelefon samt stödtelefon för yrkesverksamma via Center mot
Våldsbejakande extremism.
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Samordnarens reflektioner
Det är inte enbart en person eller part som kan skapa trygghet utan det är ett gediget
arbete med flera aktörer inblandade. Det blev än mer tydligt under 2021 när en skjutning
inträffade där oskyldiga drabbades. Ytterligare ett år i pandemins klor försvårade till viss
del det drog- och brottsförebyggande arbetet men vi är många envisa aktörer som letar
lösningar och ställer om istället för att ställa in.
Höjdpunkter under 2021 var
❖ Att ännu ett år träffa de ungdomar som sökt arbete i Rent o tryggt, vissa av dem
arbetade för andra sommaren och sökte tillbaka för de trivdes så bra.
❖ Trygghetsvandringen i september där vi möttes från fler verksamheter, olika kön
och åldrar och bar likadana västar och tillsammans genomför åtgärder, stora som
små för ett Tryggare Kristianstad för alla.
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 bidrar i lokala Brå med klokskap, engagemang och vilja
att göra Kristianstad till en tryggare plats!

Anna Nordin
Drog- och brottsförebyggande samordnare

Kristianstads kommun | Årsrapport Brå 2021

13

Bilaga Reglemente Lokala Brå

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, Tekniska förvaltningen
Alkoholhandläggare, Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen
Säkerhets- och krisberedskapssamordnare, Räddningstjänsten
Brandingenjör, Räddningstjänsten
Kommunpoliser, Polismyndigheten
Trygghetssamordnare, 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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