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Sammanfattning av sommaren 2019 i samband med 
utbildningstillfälle  2019-09-20
Närvarande: Sabina Månsson Hultgren, Johan Wendt, Emmy Hurtig Kokko, Lena 

Roth Norén, Monika Pavlova, Roland Prommersberger, Magnus Åkesson, Uffe 
Ekhult, Margareta Eklund, Serkan Digermenci, Jeanette Ekvall, Martin Thornell, 
Maria Asklund, Mathias Urkom, Anna Nordin

1. Sabina välkomnade alla till mötet som ska ge en kort sammanfattning av 
sommaren 2019. 

2. Aktuell situation - sommaren 2019 
Johan Wendt från Räddningstjänsten informerade att det varit få markbränder 
jämfört med ifjol. Däremot fler ladugårdsbränder. Räddningstjänsten deltog på 
båda familjedagarna på Aktiv sommar Charlottesborg.

Emmy Hurtig Kokko, Kultur och fritidsförvaltningen 
Oroligheter i Tollarp - uppklippta staket på badet. Sommarlovsaktiviter - 
cirkusskola bl.a. på Charlottesborg. Barn vill ofta delta i aktiviteter men får 
ibland inte för föräldrar. Därför behöver fler aktiviteter ligga i anslutning till 
skoldagens slut. Kulturlägret, 100 barn deltog. C4-lägret genomfördes för 32:e 
året, 397 barn och 170 ledare deltog. Föreningarna ser efter C4-lägret en 
positiv ökning av antal medlemmar. 

Lena Roth Norén, Barnsamordnare barn och utbildningsförvaltningen 
Lugn sommar för skolan. Nya skolor är invigda, Kulltorp och Lingenässkolan. 
Uppdraget som barnsamordnare innebär att samordna ärenden med barn med 
svårigheter på bästa sätt så att de får stöd både från kommunen, och 
barnhabilitering. SkolFam är ett projekt som ger familjeplacerade barn extra 
stöd. 

Monika Pavlova, Laropsykiatri Region Skåne berättade att verksamheten har 
haft en lugn sommar trots att sommaren inte brukar vara lugn. 

Roland Prommersberger ABK påtalar bekymmer med narkotika i centrum. 
Medveten om ökad aktivitet såsom inbrott och nedskräpning av omfattande 
karaktär, går mycket resurser till att städa. Elever vistas på taket på 
Antonskolan, Österäng. Upplever att boende är aktiva att anmäla till 
störningsjouren och polisen. Österängsfestivalen var lyckad så även 
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Kulturnatten på Gamlegården. Fotbollsturnering på Gamlegården som i år 
lyckades få med flickor. 

Magnus Åkesson, säkerhetssamordnare CSK meddelade att vad som händer 
ute påverkar verksamheten inne på sjukhuset. Stölder och narkotikaförsäljning 
förekommer men inget som sticker ut. Otrygghet bland personalen är på 
agendan, bl.a. utifrån incidenter, egen arbetssituation och bevakning. 

Uffe Ekhult, Securitas 
Har många kunder i centrala Kristianstad. Vissa platser är mer utsatta än andra. 
Välkomnar dialog och ökat samarbete, bl.a. genom att delta här i rådet. Märker 
av generell ökad otrygghet som till viss del är obefogad.

Margareta Eklund, Kristianstads fritidsgårdsforum
Österäng och Näsby fritidsgård har haft öppet hela sommaren. Berättar om 
sommarens aktiviteter och mobila fritidsgård på orter som haft färre aktiviteter. 
Vill fånga dem tidigare i sina verksamheter och försöker rekrytera genom besök 
på skolan och marknadsföring. Upplever att det varit tryggt på fritidsgårdarna. 
Problematik på Vilan har förflyttats. Mega Kick off - start för terminen. Kommer 
kalla det festival framöver. 160 ungdomar deltog. 

Serkan Digermenci, Uppsökande narkotikateam, Fältgruppen
Fältat på samtliga evenemang som ägt rum bla Åhus Beach, Kulturnatten, RIX 
Fm, Youngstival. Bedömer att det varit lite alkohol men ofta cannabis. Påträffat 
Dimorförpackningar i Väområdet, apotekspersonal och föräldrar är informerade. 
Centrum ingår fortsatt som prioriterat område.  

Jeanette Ekvall, säkerhets- och krisberedskapssamordnare, Avdelning för skydd 
och säkerhet.
Sommarens bevakning utökades även i år med hundförare. Sommarens väktare 
har skapat relationer med ungdomar i större utsträckning vilket haft en 
lugnande inverkan. Minskad skadegörelse på skolor men ökad mopedkörning. 
Vidtagit en rad åtgärder runt verksamheten Café David i början av sommaren 
vilket har medfört en lugn sommar.

Martin Thornell, kommunpolis
Charlottesborg – är ett helt annat område i år än förra sommaren. Lyfter upp 
positiva initiativ som Nattvandring i Vä/Öllsjö. Rådet välkomnar 
nattvandrare/frivilliga vuxna som engagerar sig i sitt område. 
Grannsamverkan - ökat samarbete med kommunen underlättar arbetet. Arbetar 
med trafiksituationen i centrum tillsammans med Tekniska förvaltningen. 
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Deltagit på sommarens evenemang, de har gått bra till. Lyfter lyckade 
evenemang även utanför centrum. Fler områdespoliser på gång. Kamerorna är 
på gång. 

Maria Asklund, planeringsstrateg kommunledningskontoret
Informerar att medel från DELMOS för 2019 - går till brottsförebyggande arbete 
och till organisationer och föreningar. Arbetet med 
samverkansöverenskommelsen riktar just nu in sig på att inhämta 
socioekonomiska faktorer och placera på en kartbild för att lättare kunna 
analysera insatser och effekter. 

Mathias Urkom, Securitas
Instämmer med bilden av öppen droghandel, vakterna ser handeln och lyckas 
ibland att flytta den. 

3. BRÅ-samordnare Anna Nordin informerade att säkerhetsdagarna för samtliga 
åk 7 elever har ägt rum 17-19/9 för 10:e året. De arrangeras av Avdelning för 
skydd och säkerhet och Barn- och utbildningsförvaltningen i samarbete med 
lokala Brå.
Öppet Rådhus 12/10 kl. 11-15, temat är en levande stadskärna men också 
trygghet. Lokala drog- och brottsförebyggande rådet kommer att representeras 
av Anna, Martin och Jeanette genom montern Grannsamverkan. 
Tackade Emmy från kultur- och fritid för sin tid i rådet, Kultur och 
fritidsförvaltningen ska utse ny representant.


