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Inledning 

2022 var året då vi till viss del kunnat lämnade coronapandemin bakom oss och försöka 

återgå till ett mera vardagligt arbete. Pandemin orsakade vissa samhällsförändringar vilket 

också hade påverkan på rådets drog- och brottsförebyggande verksamhet. Exempelvis såg 

vi att det var färre bråk utanför nattklubbar och krogar på helgerna, men även att fler 

ungdomar “hängde” på skolgårdar efter skoltid vilket ledde till störningar och 

skadegörelse.    

Förberedelser och samordning inför återkommande stora evenemang och högtider har 

under året åter blivit i fokus. Rådets sammansättning av nyckelpersoner från kommunens 

förvaltningar, regionen, polisen, bostadsbolag och vaktbolag har genom samordning gjort 

mycket för få evenemangen lugna och trygga men samtidigt glada och trevliga för alla.  

Vid flera tillfällen har rådets sammankallats till olika platser runt om i vår kommun för att 

tillsammans se, uppleva och diskutera platsernas utsatthet för brott och upplevelsen av 

otrygghet. Som oftast resulterade dessa besök i konkreta trygghetsskapande åtgärder både 

vad det gäller den fysiska miljön, men även i ett ökat medvetande och engagemang av 

lokalbefolkningen. Det finns fler aktiva nattvandrargrupper än det någonsin varit tidigare.   

Den gängrelaterade brottsligheten har dock varit fortsatt ett stort samhällsproblem, både i 

vår kommun och i övriga Sverige. Rådet har under året arbetat aktivt med 

informationsutbyte och samordning mellan myndigheter och övriga aktörer för att bekämpa 

kriminaliteten, förebygga nyrekryteringen av unga och motverka den upplevda 

otrygghetsskänslan som denna grova brottslighet orsakar för kommunens medborgare. 

Styrkan i det lokala drog- och brottsförebyggande rådet är medlemmarna. Deras olika 

bakgrund, profession och perspektiv. Tillsammans skapar vi en bred bild av situationen i 

kommunen med många olika perspektiv samtidigt.  Ett brottsförebyggande arbete har inga 

snabba, universella lösningar med ett garanterat resultat. Arbetet är både resurs- och 

tidskrävande och mycket av resultatet förblir osynliga, men vi är helt övertygade att i det 

långa loppet gör rådet skillnad och gör Kristianstad tryggare att arbeta, bo och leva i.  

Med dessa ord vill vi tacka för det gångna året och den gångna mandatperioden och för det 

mycket viktiga och meningsfulla arbetet ni gjort. 

 

 

 

 

 

Radovan Javurek           Sabina Månsson Hultgren 

 

Ordförande            Vice Ordförande 
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Lokala Drog- och brottsförebyggande rådet (Lokala Brå) 2022 

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 och Caroline Månsson. 

Samverkansöverenskommelse och medborgarlöfte 

En Samverkansöverenskommelse mellan polis och kommun skrevs 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. Till samverkansöverenskommelsen 

formuleras årligen medborgarlöften. Löftena är en del av allt arbete som 

görs som återspeglar medborgarnas behov. 

 

Drog- och brottsförebyggande samordnaren tillsammans med 

kommunpoliserna ansvarar för att medborgarlöftena följs upp. 

Medborgarlöftena för 2022 utvärderades på årets sista Bråmöte där 

även nya löften för 2023 undertecknades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Lokalpolisområdeschef Anders Olofsson och kommunalråd Camilla Palm skrev under medborgarlöfte inför 2023 

Kommunikation kring medborgarlöften i 
polisens sociala medier. 
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Möten  

Årets första möte skedde digitalt då pandemin tagit ny fart. Jul- och nyårshelgen 

utvärderades och sammanfattningsvis gick storhelgerna lugnt till. Däremot startade 

skolans vårtermin med ett knivdåd på en gymnasieskola där personal skadades. 

På vårens andra möte kunde alla 

träffas och diskussionerna 

handlade mest om hur samtliga 

aktörer slutit samman och 

arbetat hårt för att en 

tillståndsgiven demonstration 

skulle gå lugnt till vilket gav 

resultat.  

Rådet välkomnade en sommar 

då sommarlovsaktiviteter, 

evenemang åter skulle ske efter 

två somrar med hämmande 

restriktioner.  

När rådet samlades åter efter sommaren konstaterade rådet att sommaren varit aktiv med 

stort antal evenemang och aktiviteter. I samband med skolstarten konstaterades viss 

problematik med skadegörelse, takspring samt ökade signaler om lustgas, kamphundar 

och knivar i omlopp. 

Under höstens möte lade rådet stort fokus på den årliga trygghetsmätningen som 

genomförs tillsammans av polis och kommunen. Gamlegården och Centrum är två 

mätområden som har fortsatt hög upplevd otrygghet och utmanande problem med trafik, 

nedskräpning och narkotika. För mätområde Charlottesborg ökar den upplevda tryggheten 

och utvecklingen i området går på rätt håll. Flera aktörer i rådet lyfte stark oro för ökad 

psykisk ohälsa, särskilt bland unga, där psykiatrisk akutsjukvård samtidigt begränsade sina 

öppettider. Rådet beslutade att göra en skrivelse till ansvariga på Region Skåne.  

Årets och mandatperiodens sista lokala Brå fylldes med en sammanställning av 

narkotikasituationen i Kristianstad där rådet enades om vikten av att fortsätta arbeta 

tobaksförebyggande för att minska narkotikan på sikt, särskilt då elever i åk 6 uppger att 

de röker cigaretter eller snusar mer än Skånesnittet enligt Region Skånes folkhälsoenkät 

(2021).  

Rådet tog del av en årssammanställning över de ordningsstörningar, brott och trender som 

präglat året såsom skadegörelse, takspring, ovanligt mycket fyrverkerier i samtliga 

områden under året, kamphundar och motorburen 

ungdom. 

Arbetet med medborgarlöftena utvärderades och 

nya för 2023 skrevs under.  

 

  

Lokala Drog- och brottsförebyggande rådet med inbjudna gäster under vårens Bråmöte. 

Lokala Drog- och brottsförebyggande rådet 2022 
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Inbjudna föreläsare  

3 juni 

Annika Olsson, projektledare Näsby stadsutveckling  

Tim Omorogieva, verksamhetsansvarig Youngstival  

9 september  

Charlotte Svärd, verksamhetsledare Kristianstad City 

Aktiviteter under året 

Mellan mötena sker ett gediget förebyggande arbete, många gånger tillsammans med flera 

av aktörerna i lokala Brå. För det förebyggande arbetet behöver uthållighet, gemensamma 

krafter och en stor dos glädje. 

Utskick föräldrar 

Under 2022 gjordes digitala utskick till föräldrar 

med uppmaning om att vara nyfikna på var och vad 

ens tonåring gör och är någonstans. I utskicken 

finns också information om ANDTS och tips på var 

man kan vända sig för stöd. Utskick gjordes inför 

Valborg, tillståndsgiven demonstration, samt inför 

sommar- och jullov.  

Flyersutdelning 

Inför särskilda högtider där alkoholdebut bland unga 

är vanligt förekommande delades flyers ut av Fältgruppen 

och Polisen med kampanjen Tänk Om utanför Systembolaget.  

Det är en uppskattad insats med många bra samtal med 

förbipasserande.  

Rent och Tryggt 

Det är tredje sommaren gillt med denna insats som erbjudit 79 unga sitt 

första eller andra och till och med tredje sommarjobb, flera av 

ungdomarna har återkommit för att arbetet varit så uppskattat. Även i år 

fick arbetstagarna en hälsning från Brå och Fältgruppen vid introduktionen 

där de fick veta att de gör ett viktigt arbete. Under sommaren har 

ungdomarna rapporterat var de hittat avvikande skräp såsom 

lustgasbehållare och rester efter narkotika.  

Denna information har lämnats vidare till polis och berörda. 

Med medel från Socialstyrelsen 

kunde ytterligare 58 unga 

anställas under hösten och även 

på jullovet, positivt med fler 

arbetstillfällen!  

Malin Månsson och Nellie Krabbe från 
Fältgruppen hälsar på ett av lagen i 
Rent o Tryggt.  

Fältgruppen delar ut flyers utanför och med 

Systembolaget tillsammans med Polisen. 

 

Varierande arbetsuppgifter,  
skräpplockning och målning. 
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Aktiv Sommar 

I åtta år har insatsen Aktiv sommar funnits på Charlottesborg. För tredje sommaren i rad 

skedde även Aktiv Sommar på Gamlegården och Österäng. Högstadieungdomar anställs 

tillsammans med feriarbetare och arbetar och gör fint i sitt område i rabatter och målar 

mm. Arbetet samordnas av Fältgruppen men sker i samverkan med HSB, AB 

Kristianstadbyggen (ABK), Kristianstads fritidsgårdsforum (KFGF) och Svenska kyrkan.  

I somras besökte kulturminister Jeanette Gustafsdotter Aktiv sommar Gamlegården. 

Nattvandring  

Under året har samarbetet genom Idéburet 

offentligt partnerskap med Nattvandring.nu 

utvecklats och flera utbildningar har anordnats för 

att få fler att engagera sig. Under kommunens 

evenemang Kulturnatt i maj deltog flera 

nattvandrargrupper från andra kommuner i Skåne. 

Några nya aktiva grupper tillkom under året, bla i 

Vä/Öllsjö och Charlottesborg. Värt att lyfta är 

nattvandrarna på Gamlegården. De har varit ute 

regelbundet under hela året, oavsett väder. De har skapat värdefulla relationer på området, 

de får en stor eloge för sitt otroliga engagemang! 

Trygghetsvandring 

2022 – ett vandringarnas år. Rådet vandrade på Gamlegården i maj efter inbjudan av 

Fältgruppen. ABKs vd Henrik Strand, kommunalråd Pierre Månsson och Youngstivals 

ordförande Eyobel Samson anslöt till vandringen och kvällen avslutades på en grekisk 

restaurangen som är en viktig aktör på området. Syftet när rådet vandrar är att få en 

gemensam lägesbild om olika platser i kommunen och 

också att synas. Rådet skymtade många medborgare, 

unga och äldre på den fantastiska lekplatsen mitt i 

bostadsområdet.  

 

Genom arbetet med svenska stadskärnors metod Purple 

Flag har flera trygghetsvandringar i centrum skett. 

Arbetsgruppen Tryggt och säkert arrangerar de kvällarna 

tillsammans med Kristianstad City. 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.  

En viktig del är också att vi syns, alla är klädda i reflexväst märkt 

#tryggareKristianstad när vi vandrar, det skapar trygghet.  

 

Arbetsgruppen vandrar regelbundet men vid två 

tillfällen under året bjöds fler deltagare in. På 

Kulturnatt i maj deltog representanter från 

Ungdomsrådet och förtroendevalda. 

I september slog vi rekord i över 40 anmälda som 

deltog!  Det var otroligt givande att representanter 

från Synskadades förening deltog, det gav nya 

perspektiv på tillgängligheten i centrum. Även 

ungdomar, Ungdomsrådet, boende, 

näringsidkare, Kristianstads studentkår och 

förtroendevalda deltog. 

 

Informationskväll för föräldrar. På bilden syns 
representanter från Nattvandring.nu, aktiva nattvandrare, 
Fältgruppen, Familjeservice, polisen, Öllsjöskolan och 
Bråsamordnaren 

Lokala Rådet med utökad representation. 

Delar av Arbetsgruppen  
Tryggt och säkert 
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Under senhösten bjöd Studentkåren in till en trygghetsvandring 

runt högskoleområdet och studentbostäderna.  

Flera från Brå deltog och under vandringen skrevs ett antal 

förbättringspunkter upp som ska följas upp 2023. Studentkåren 

planerade även egen trygghetsundersökning för samtliga 

studenter.  

 
I december trygghetsvandrade boende tillsammans med 

representanter från HSB och Brå på Charlottesborg och då 

följdes åtgärder efter trygghetsvandringen i december 2021 

upp. Stort antal boende deltog och träffen inleddes med 

information om resultatet från den årliga trygghetsmätningen samt arbetet i området.  

 

Lokal överenskommelse Charlottesborg 

HSB, polisen, bevakningsbolaget Avarn Security och kommunen har en lokal 

överenskommelse sedan 2019. I mars förnyades överenskommelsen med nya mål och 

aktiviteter för samtliga parter. Syftet är att Charlottesborg ska vara ett trivsamt 

bostadsområde med trygga boende. Nuvarande överenskommelse gäller 2022-2024. För 

att fortsätta vidta åtgärder och skapa aktiviteter som ger effekt kommer arbetet som 

bedrivits på området att utvärderas våren 2023, där ska även arbetet med 

överenskommelsen utvärderas. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Representanter från bostadsrättsföreningarna Sting och Charlottesborg,  
HSB, Avarn Security, polisen och kommunen som står bakom överenskommelsen. 

Grannsamverkan  

Under 2022 fanns 27 områden med aktiv Grannsamverkan och ytterligare några som 

visade intresse för att starta upp. Detta arbete följs upp 2023. Under året genomfördes 

informationsträffar till bland annat en villaförening som ville veta mer om metoden.  

Ungdomsrådet 

Ungdomsrådet har förstärkt sitt arbete under året med ökad synlighet. De pratade om sitt 

arbete på scenen under Kulturnatt och flera representanter i rådet har även deltagit under 

trygghetsvandringar. Några representanter har även hjälpt till med övrigt drog- och 

brottsförebyggande arbete som kontrollköp av tobak. Kommunfullmäktige fattade beslut i 

december om förtydligade lokala ordningsföreskrifter avseende alkoholförtäring. Den 

bifogade barnkonsekvensanalysen fick beröm för att verkligen ta tillvara ungas, 

ungdomsrådets, perspektiv. 

 

Kristianstad studentkår, Högskolan, Näsby 
Villaförening, Svenska studentbostäder och 
representanter från Brå. 
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Purple Flag 

Genom svenska stadskärnors metod Purple Flag 

blev arbetet Attraktivare Kristianstad certifierat 

2018. 2020 blev vi omcertifierade och så även 

hösten 2022. Arbetsgruppen Tryggt och säkert 

arrangerar trygghetsvandringarna i centrum samt 

initierar och utvärderar insatser som genomförs.  

Svenska stadskärnor framhåller Kristianstads 

arbete som ett gott exempel, särskilt samverkan 

mellan centrumorganisationen och lokala Brå. 

Årets satsningar 

Rådet valde att bekosta följande satsningar 

under 2022:  

❖ 5 ungdomar timanställdes för att 

genomföra kontrollköp av tobak och 

alkohol  

❖ 8 ungdomar timanställdes för att 

genomföra trygghetsvandringar 

❖ Förtäring till nattvandrare under 

Kulturnatt, Stadsfesten och 

nattvandringsutbildning 

❖ Bidrag för 2022 och 2023 till 

Samverkan Mot brott för att fortsätta 

erbjuda kostnadsfritt material till aktiva 

Grannsamverkansgrupper 

❖ Öronproppar märkta 

#tryggareKristianstad  

köptes in och delades ut inför 

nyårshelgen för alla aktiva nattvandrare 

Kommunikation 

En viktig del i förebyggande arbete är att om fler 

medborgare och aktörer känner till insatser som görs, 

sprids bilden av allt arbete som sker och det kan ge 

ökad upplevd trygghet. Det blir ett viktigt komplement 

till all information vi får gällande brott och otrygghet. 

Media bjuds in till pressträff efter varje Lokala Brå 

möte. På kommunens hemsida har också information 

om rådet och det förebyggande arbetet kommunicerats.  

 

Övrig kommunikation om rådets arbete 

BRÅ-vandring på Gamlegården - Kristianstads kommun 

 

Trygghetsarbetet utvecklas med nya medborgarlöften - 

Kristianstads kommun 

 

Skärmklipp från sidan om det brottsförebyggande 
arbetet i Kristianstads kommun 

 

Stolt projektgrupp, Anders Magnusson och Anna Nordin 
Kristianstads kommun 
Charlotte Svärd, Pauline Ågren och Gustaf Andersson 
Kristianstad City  

Drog- och brottsförebyggande rådet 

- Kristianstads kommun 

Brottsförebyggande arbete - 

Kristianstads kommun 

https://www.kristianstad.se/sv/nyhetsarkiv/bra-vandring-pa-gamlegarden/
https://www.kristianstad.se/sv/nyhetsarkiv/trygghetsarbetet-utvecklas-med-nya-medborgarloften/
https://www.kristianstad.se/sv/nyhetsarkiv/trygghetsarbetet-utvecklas-med-nya-medborgarloften/
https://www.kristianstad.se/sv/kommun-och-politik/kommunens-organisation/radgivande-organ/brottsforebyggande-radet/
https://www.kristianstad.se/sv/kommun-och-politik/kommunens-organisation/radgivande-organ/brottsforebyggande-radet/
https://www.kristianstad.se/sv/omsorg-och-hjalp/trygg-och-saker/brottsforebyggande-arbete/
https://www.kristianstad.se/sv/omsorg-och-hjalp/trygg-och-saker/brottsforebyggande-arbete/
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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 vid behov rådet att 

initiera insatser.  

Lägesbildsarbetet  

Sedan maj 2020 har veckovis lägesbild 

genomförts löpande. Utöver aktörerna i lokala 

Brå deltar flera berörda såsom 

bevakningsbolag, fastighetsägare, 

Centralsjukhuset och Skånetrafiken.  

Arbetet innebär att många situationer snabbt 

har kunnat hanteras och gruppen kan förutom 

sina veckovisa avstämningar även 

sammankallas vid behov. Att arbetet rullat på i två år firades och kommunledningen fick 

information om arbetet. Arbetet har fortsatt och nya aktörer tillkommer i takt med att 

arbetet sprids. 

Säkerhetsdagarna 

Säkerhetsdagarna genomfördes igen för samtliga årskurs 7 efter pandemiuppehåll. 

Eleverna fick information om trafiksäkerhet, brott och straff, kränkningar på nätet och fick 

vara med om en utrymningsövning i rökfylld lokal.  

 

Näsby Stadsutveckling 
Bråsamordnaren har deltagit från Arbete och 

välfärdsförvaltningen i arbetet med Näsby Stadsutveckling 

som tagit ordentlig fart. Arbetet har som mål att utveckla 

hela Näsbys styrkor, öka samverkan och samhörighet och 

stötta pågående insatser inom stadsdelen. Under året har 

nya digitala tipsrundor satts upp i Hjärtebackes park.  

El-cyklar har hyrts ut kostnadsfritt till medborgare vilket 

har varit uppskattat och uthyrningen fortsätter 2023. 

Många goda idéer har kommit fram då representanter 

från Näsby stadsutveckling funnits på Gamlegårdens 

centrum varje torsdag under våren och hösten genom 

Dialog Lokal. Arbetet utökas 2023 med en större budget. 

Ca 200 

personer 

besökte en 

föreläsning som arrangerades av Näsby 

stadsutveckling och Kristianstad för alla i januari 

2023 med Nicolas Lunabba, verksamhetsledare 

för Hela Malmö. Viktiga diskussioner ägde rum 

och kloka synpunkter om Näsbys framtid lyftes 

fram. 

 

           

 

Populärt att gratis låna el-cyklar 

Nicolas Lunabba i modererat samtal med Anna Nordin 
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Öppna Drogscener 

Under 2022 startade arbetet Öppna Drogscener. Länsstyrelsen håller samman arbetet 

tillsammans med Polisen, Skånetrafiken, Tullverket och Malmö Universitet.  

Kristianstad deltar tillsammans med Svedala, Lund, Hässleholm, Malmö och Trelleborgs 

kommun. Arbetet innebär att samtliga fördjupar arbetet med berörda aktörer på platsen 

och målet är att minska öppen narkotikahandel. Arbetet fortsätter 2023. Som en konkret 

insats har vi i Kristianstad lagt ut visitkort till Maria Skåne Nordost som erbjuder behandling 

för beroende. Korten placerades där droger göms med syfte att påminna om att det går att 

sluta. 

 

 

Alkoholfri stadskärna 

I Kristianstads kommun får inte alkohol förtäras på offentlig plats, skolgårdar eller i 

centrum med flera platser, i enlighet med alkohollagen. Tivoliparken är undantaget 

förbudet enligt Kristianstads lokala ordningsföreskrifter som förtydligades under 2022 och 

skyltning med Alkoholfri plats kommer upp 2023.  

Kontrollköp 

Anställda unga som fyllt 18 år genomförde kontrollköp under året. Av 18 försäljningsställen 

nekade majoriteten, 14 st, kontrollköparen som försökte handla utan legitimation.  

Samtliga försäljningsställen fick återkoppling att kontrollköpt ägt rum. Det är positivt att de 

flesta butiker nekade då problem med e-cigaretter även kallade vejps samt nya 

tobaksprodukter ökar bland unga. 

Våldsbejakande extremism 
Bråsamordnaren har fortsatt att bevaka våldsbejakande extremism i veckovis lägesbild och 

har kontakt med grannkommunerna i frågan. Den vanligaste inriktningen i Kristianstad är 

högerextremism. Kommunen ingår i ett nationellt nätverk mot våldsbejakande extremism 

som sammankallas av CVE (Center mot våldsbejakande extremism). 

  

Representanter från de olika kommunerna och aktörerna som 
deltar. Här på erfarenhetsträff i Lund.  

Visitkort strategiskt utplacerade.  
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Samordnarens reflektioner 

Det går lätt att samverka när alla är överens. Det kräver mer av var och en när utmaningar 

och svåra situationer händer, då kan samverkan vara svårare att få till. Jag vill framhäva att 

vi under flera år arbetat för att korta vägarna mellan oss olika aktörer och när det krävs 

sammankallar vi snabbt varandra. Det är en ynnest att återkommande landa i den 

vetskapen att i Kristianstad arbetar vi tillsammans.  

Höjdpunkter under 2022 var  

❖ Att evenemang och fysiska möten åter kunde ske, Kulturnatt blev en fin revansch 

för alla åldrar.  

❖ Alla trygghetsvandringar! Vi möttes från fler verksamheter och sammanhang och 

bar likadana västar och tillsammans har vi genomfört åtgärder, stora som små för 

ett Tryggare Kristianstad för alla.  

❖ Att arbetet med Näsby stadsutveckling tog fart och är här för att stanna med 

långsiktighet. 

Förutom att sammanfatta året 2022 så passar jag på att tacka för mina år som drog- och 

brottsförebyggande samordnare. Jag lämnar min tjänst för nya utmaningar.  

Allt arbete som jag haft förmånen att ta del av och samordna kommer följa mig  

- vart jag än går. 

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 
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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   Arbete och välfärdsnämndens ordförande  

Vice 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. 

 

 



15 

 

Kristianstads kommun | Årsrapport Brå 2022 

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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