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Sammanträdesdatum

Brottsförebyggande rådet 2020-12-11

Plats och tid Klockan 09.00-11.30 RådhusSkåne

Närvarande
ledamöter

RadovanJavurek,
ordförande

Sabina Månsson Hultgren,
vice ordförande

Anna Nordin, BRÅ
samordnare

Andreas Poppius,
säkerhetschef

PålSander,Barn och
ungdomsverksamheten PeterSonnsjö,vuxenvården

Malin Sjöblom,
kommunpolis

Martin Thornell,
kommunpolis

Tord Johansson, Kristianstads
fritidsgårdsforum

Henrik Alvesson. Kultur och
fritidsförvaltningen

Torbjörn Friberger, Tekniska
förvaltningen

Magnus Åkesson,
Säkerhetsstrateg CSK $$ 25
27

Anders Månsson, Barn och
utbildningsförvaltningen
$$25-26

Malin Månsson, Teamledare
Ungdomsservice

Maria Asklund.
planeringsstrateg för social
hållbarhet

Jeanette Ekvall, Säkerhets
och krissamordnare $$25-
26

Jasenko SaHlc, Avarn
Camilla Christianson,
vuxenpsykiatriberoende
RegionSkåne $$25-26

Josefin Larsson, LARO-
mottagningen $$25-26

PålSander,Barn och
ungdomsverksamheten

Adjungerade PeterJohansson
kommunalråd

Ovriga närvarande Emilie Paridon,
nämndsekreterare Johanna Flogstam, student

Utses att justera Sabina Månsson Hultgren

Justering

Sekreterare Paragrafer 25-31

Ordförande

Justerare
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Fastställande av dagordning

e Dagordningen fastställs

Upprop
8 Se sidan l

Valavjusterare
e Sabina Månsson Hultgren väljs till justerare Rör dagens protokoll

Föregående protokoll

e Föregående protokoll läggs till handlingama

Utdragsbestyrkande Justerarens s

ä
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Aktuell situation

Diskussion om vad som händer i kommunen Http'än respehive
verksamhet som är representerad i rådet.

Ä4a//}z Mänsso/z, fea/2?/edare z/ngdo/nssem/ce: Fältgruppen upplever att
det är lugnare på Gamlegårdens center sedan ca 2 veckor tillbaka. l stan
är det flera olika grupperingar av ungdomar. Stökigt i Vä och Färlöv.
Diskussioner om hembränt. Arbetar med kontinuitet på Gamlegården.
Har varit tuff personalmässigt med anledning av Covid-1 9.

/7en/./k .4/vesson, Ku/fu/. oc/z./?i//cirs$örva//ningen. Ganska lugnt från Kul
tur och fritidRörvaltningens sida. Alla lokaler är stängda för allmänheten
Det är fortfarande öppet för föreningar utifrån rådande restriktioner.

.A4agnus .#Xesson, säkerÄe/ssa'Greg (:lSIK: Generellt besöksförbud har in-
förts på qukhusen. Kristianstad har dock haft detta under en tid. Sjukvår
den har ett ansträngt läge. Regionen planerar också Hör kommande vacci
nationer.

Roland Prommersberger, bosocialf ansvar'ig.ABK: Ganska \ugnt på om-
rådena just nu. Har en beredskap införjul och nyår.

Päl Sander, verksatnhetschefBarn och ungdomsverksamheten:
De skyddsfaktorer som finns kring bam och ungdomar i kommunen
plockas bort en efter en med anledning av pandemin. Det är viktigt att
öka vuxennärvaron för att kompensera detta. Det är en ökad belastning
på Bam och ungdomsvården just nu.

,andreas /'opp/z/s, säker/ze/sc/z({f Kulltorpskolan och Helgedalskolan haft
bekymmer den senaste tiden. Uppstartsmöte har skett med lägesbilds-
gruppen införjul och nyår. Huvuddelen ligger med fokus på Covid-19
och även hur samhället behöver ha beredskap när pandemin är över.

Utdragsbestyrkande
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I'ordJohansson, Kristianstads'itidsgärdsforum: B.Rer aK es\r\l\s.txonema

skärptes ytterligare stängde IGistianstad fritidsgårdsforum sina lokaler.
Nu arbetar man digitalt och fysiskt ute i områdena. Rådet för en diskuss-
ion om att det är viktigt att balansera risken Rör smitta mot konsekven-
sema av att stänga ner. Det är viktigt att representanter från verksamhet-
ema pratar med varandra Rör att kunna planera/kompensera så bra som
möj ngt.

Anders Månsson, Barn och utbildningsförvaltningen. Fötsk.oNa, grund-
skola och fritidshem har de ordinarie verksamheterna igång. På vissa stäl-
len är det mer ansträngt än andra. Överlag säger Anders Månsson att det
fungerar bra i skolan. Det är ansträngt för vikariepoolen. Sammanslag-
ningar underjul och nyår kommer att undvikas i möjligaste mån. Skolin-
spektionen undersökerjust nu skolor med långvarigt låga resultat. Of:ta är
det socioekonomiskt utsatta områden som är drabbade.

Es/f Z?e.yedes, a/Åo/zo//za/?d7äggare. Den största frågan just nu är catering i
bostaden där servering av alkohol ingår. Esti Besedes lyfter problemati-
ken i diskussionen där politiker och Uänstemännen inte är helt eniga
kring hur lagstiRningen ska tolkas. Esti Besedes meddelar att restriktion-

ema har påverkat krogverksamheten då många håller stängt. Esti Besedes
problematiserarjuldagens firande som kanske kommer ske i andra for-
mer

Maria Asklund, plarieringsstrategjör social hållbarhet. S\adsxxmecXd-

ingsprojekt Näsby fortlöper och ska vara klart i mars 2021 . Delegationen
mot segregation och Socialstyrelsen kommer ha medel som man kan an-
söka om för att arbeta mot segregation. Det har även varit en diskussion
om att Gamlegården har varit mer utsatt utifrån Covid-19. Maria Asklund
problematiserar detta och rådet för en diskussion i frågan.

Camilla Christiansson, enhetschefberoendemottagtting och Maria
S/=å/ze: Camilla Christiansson lyfter ett positivt samarbete med vuxen-
handläggama i kommunen. Maria Skåne i Kristianstad harjust nu fler
ungdomar som söker hjälp hos dem. Psykiatrin har fått extra medel ingår
nästa år vilket kommer medföra utökningar med personal.

Utdragsbestyrkande Justerarens signat
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Jo.y(gn Z,arsöon, en/ze/scbefZHRO: Läget är ansträngt men under kon-
troll. Från och med nu är det besöksförbud. Det finns rutiner Rör hur pan
enter hanteras utifrån Covid-1 9.

p'e/er SonnVÖ, ve/"kram/ze/sc/zef Kuxenvården: Verksamheten löper på
och man träffar fortfarande klienter. Gruppverksamheter har ställts om,
men det har fungerat väl. Peter Sonngö resonerar om konsekvenser tör
klienter under pandemin i form av missbruk, våld och psykisk ohälsa.
Naujouren är igång som vanligt. Peter Sonnqö meddelar att problemati-
ken som varit kring Sommaro har blivit bättre. Cafe David fyller en vik
tig funktion för målgmppen.

Ja.9enco Sc{/ic, .4va/.n: Rendering kommer utökas under jul och nyår. Just
nu ser Jasenco Salig att det är relativt lugnt. På centralstationen är det lite
mer folk än vanligt när vädret har blivit kallare, men inget som är utöver
det vanliga sett till årstiden.

Martin Thornell och Malin Sjöblom, kommurtpotiser.
Det har skett ett rån på Preemmacken i Vä. En person sitter häktad. Det
har varit en del bilbränder som eventuellt kan förknippas med narkotika-
relaterad brottslighet. Patrullema rapporterar om ärenden med ökad psy-
kisk ohälsa. Ser viss öj<ning av ungdomshäng i basortema. Kroglivet har
minskat stort med anledning av restriktionema. Polisen ser vissa risker
för hemmafester. Ser en ökning av djurrättsaktivism. Platssamverkan på
Gamlegårdens centrum är i gång. Polisen uppmanar att höra av sig till lä
gesbildsgruppen om man vet något som är på gång

Pe/er Jo/hansson, #ommzJna/råd: Skyddsfaktorer är viktiga i det löpande
arbetet med bam och ungdomar. Den 1 8/12-13/1 är detjullov. Detta är en
lång tid som kräver ökad vaksamhet. Kommunledningen känner viss oro
för österäng. Det är viktigt att vara aktiva i området. Det är tråkigt att
pollama inte har kommit upp i stan. När det inte är så mycket folk i stan
är det lätt att köra in på gågatoma.

Tore/örn Fr/berger, Te#niskalörva//n//zge/z: Det stökigaste området just
nu är Vä. l Tivoliparken har det varit viss oro. Det är viktigt att skolornas
lokaler låses och larmas när det inte är verksamhet där.

Utdragsbestyrkande
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Anna Nordin, drog- och brottsförebyggande samordnare. Baxa\Klang, pä
Gamlegårdens centra kommer utökas underjul och nyår. Anna Nordin
ger även information om prqektet Mindset som har 39 deltagare just nu
varav 1 7 gått vidare till utbildning eller arbete.

Utdragsbestyrkande Justerarens signatur
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Bråsamordnare informerar

Samverkan mot brott

Lokala Brå godkänner medel till Samverkan mot Brott med totalt l0 000
kr, varav 5000 kr är för år 2020 och 5000 kr är Rör år 2021 , för att möjlig
göra gratis skyltar till alla grannsamverkansgrupper.

Ptatssamverkan

Enkätundersökning pågår Hör samtliga berörda verksamheter i och runt
Gamlegårdens centrum. Enkäten är en del av platssamverkan mellan
ABK, Polisen och Kristianstads kommun. Analys och svarsresultat pre
senteras på nästa lokala Brå.

Handlingsplatt Hälsosamt åldrande

Eter workshops i arbetet med Hälsosamt åldrande kom frågan till Brå
om äldre kan bjudas in vid nästa trygghetsvandring. Anna bjuder in via
berörd pensionsärsorganisation till nästa vandring.

Ordningsvakt i City

Insatsen med ordningsvakt inom det så kallade paragraf 3-området i
stadskäman behöver utvärderas. Rådet Rör diskussion kring hur detta kan
organiseras.

Brottsutvecklirlgen nationellt

Brottsutvecklingen minskar nationelltjämfört med 2019.

Nationella BRÅ ställde en fråga till kommunen for att komma i kontakt

med Fältgruppen i Kristianstad. Malin Månsson, teamledare ungdomsser
vice, har haft en kontakt med Nationella BRÅ och det kommer komma
en rapport till sommaren.

Utdragsbestyrkande Justerarens signatur
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Införjuloch nyår förebyggande åtgärder

Fördjupad samverkan, digitala avstämningar

Brev från Brå till alla vårdnadshavare

Påminnelse om åtgärder semesterstängda arbetsplatser

Utdelning flygblad Systembolaget om langning
Utdelning flygblad Försäljare av fyrverkerier

Alla vardagar under jullovet kommer nältgruppen ha personal till
klockan 22.00

Det kommer att ske Fondering på Gamlegården

Kristianstads fritidsgårdsforum har aktiviteter under jullovet på
Gamlegården och österäng. l de andra områdena är det aktivitete:
vissa dagar. En dialog behöver ske mellan Kristianstads fritids-
gårdsforum och fältgmppen för att möta behov som uppstår.

Utdragsbestyrkande Justerarens signatur
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Trygghetsmätning hösten 2020

Anna Nordin och kommunpolisema Malin Sjöblom och Martin Thomell
redogör Hr höstens trygghetsmätning

Tre områden med höga problemindex: Centrum, Österäng, Gamlegården

Ny samverkansöverenskommelse mellan polis och kommun kommer att
tecknas idag, den kommer att gälla i fyra år till 2024. Samverkansöver-
enskommelsen undertecknas av lokalpolisområdeschef Anders Olofsson
och kommunstyrelsens ordförande Peter Johansson.

De nuvarande medborgarlöftena Rör 2020 skulle utvärderas på dagens
BRÅ-möte, men detta kommer att göras vid det första BRÅ-mötet 202 1

Utdragsbestyrkande Justerarens signatur
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b.re\s tema 'tör SKh - Ungas väg till narkotikarelaterad
brottslighet

Temat förlängs även under 202 1 .

Utdragsbestyrkande Justerarens signatur
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Bråmöten 2021

Samtliga tillfällen är mellan klockan 09.00-1 1 .30

18/2 Digitalt

7/5 Rådhus Skåne, rum 1 09

1 0/9 Rådhus Skåne, rum 1 14

5/1 1 Rådhus Skåne, rum 1 14

lO/12. Rådhus Skåne, rum 109


