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Drog- och
brottsförebyggande
rådet

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

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.

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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