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KARLS BORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sarnrnantradcsdatulll 

Brottsf6rebyggande rådet, BRÅ 2013-05-06 

Plats och tid 

N:1rvanmdc 

(ordinarie) 

Närvarande 
(adjungerad) 

Utses alt justera 

Underskrifter 

Kommunhuset, måndagen den 6 maj 20 13 kl. 09.00 - 09.30 

(kommunstyrelsen) Peter Lindroth 
Staffan MyrselI 
Anders Ståhl 

(barn- och utbildningsnämnden) 
(socialnämnden) 

Helen Benjaminsen (polisen) 

Helen Benjaminsen 

Ordförande .. 8.?.e.~ ... ~ .......................... . 
Peter Lindroth 

Justerande '~~Cc~ ~i ~ i;;~'~' 'B~~i J;':;; ;; ~e l;" " .......... ............... . 

PROTOKOLLSEXPEDIERING 
I-lar skett 2013-05-13 till: 
Rådets ledamöter 
Kommunstyrelsen 
Barn- och utbildningsnämnden 
Socialnämnden 
Bygg- och miljönämnden 
Folkhälsorådet 
Polisonu'ådeschefen 

UtdragsbcsLyrkandc 
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KARLS BORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samlllanlradcsdatum 

Brottsförebyggande rådet, BRA 2013-05-06 

Justerandes sign 

rNNEHALLSFÖRTECKNING 

§ 10 Mötets öppnande 
§ II Val av protokolljusterare 
§ 12 Godkännande av dagordning 
§ 14 Information om anmälda brott 
§ 13 Uppfö ljning av handlingsplan för år 2013 
§ 14 Övriga frågor 
§ IS Nästa möte 
§ 16 Mötets avslutning 

Uldragsbcstyrkande 

Sida 

2 



Sida 

KARLS BORGS KOMMUN SAMMANTRÄnESPROTOKOLL 
SarnmanträdesdatllTll 

Brottsförebyggande rådet, BRA 2013-05-06 3 

Justerandes sign 

BRA § 10 

Mötets öppnande 

Ordföranden hälsar de närvarande välkomna och förklarar dagens samman
träde för öppnat. Ett särskilt välkommen riktas till Staffan Myrsell som är ny 
representant för BUN i det lokala BRA. 

Utdragsbestyrkande 
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KARLS BORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammantradesdatum 

Brottsförebyggande rådet, BRA 2013-05-06 4 

BRA § Il 

Val av protokolljusterare 

Helene Benjaminsen föreslås som justerare av dagens protokoll. 

· ) 
BRÅ:s beslut 

Helene Benjaminsen väljs att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 

) 

) 

) 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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KARLS BORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammantrådesdatum 

Brottsförebyggande rådet, BRÅ 2013-05-06 5 

BRA § 12 

Godkännande av dagordning 

BRÄ:s beslnt 

Dct utsända fOrslaget till dagordning fastställs. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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KARLS BORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammmlträdesdatum 

Brottsförebyggande rådet, BRA 2013-05-06 6 

Justerandes sign 

BRA § 13 

Information om anmälda brott 

[-Ielene Benjaminsen informerar om anmälda brott i Karlsborgs kommun 
under perioden 2013-01-01 - 2013-04-30. 

Trenden med lågt antal anmälda brott fortsätter även under det här årets fyra 
första månader. Jämfört med samma period föregående år så är det ingen 
enskild brottstyp som sticker ut. Det kan därmed konstateras att Karlsborgs 
kommun fortsätter att vara en trygg och säker kommun att leva i. 

Helene informerar också om hur redovisningen avanmälda brott kommer att 
delges ledamöterna i BRA i fortsättningen. Det blir en avsevärt förenklad 
information där det i stort set( endast blir statistik från Karlsborgs kommun 
som delges. 

BRÅ:s beslut 

BRA noterar informationen. 

Utdragsbestyrkande 
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KARLS BORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammantradcsdalum 

Brottsförebyggande rådet, BRA 2013-05-06 7 

Justerandes sign 

BRA § 14 

Uppföljning av handlingsplan för år 2013 

Som en del av samverkansavtalet mellan polisen och kommunen ingår att 
uppföljning av avtalet skall ske vid tre tillfallen under året. Svar på uppfölj
ningen skickas av både polisen och kommunen. Kommunens del av avtalet 
skall behandlas av kommunstyrelsens arbetsutskott innan det skickas till 
polisområdeschefen. 

Det huvudsakliga syftet med samverkansavtalet mellan kommunen och po
lisen är att minska brottsligheten samt öka tryggheten. Av samverkansavta
let för år 20 13 framgår att det fanns tre särskilt prioriterade områden: 
• Ökad säkerhet i trafiken 
• Minskad användning av alkohol och droger, främst bland ungdomar. 
• Utvecklad samverkan mellan polis, socialtjänst och skola 

Kommunens uppföljning visar att vi ännu inte har nått åtagandeplanens 
samtliga mål under år 20 13. BRA:s bedömning är att de punkter som inte 
har fullföljts hitti ll s under året till största delen kommer att bli åtgärdade 
under resterande del av år 2013. 

Uppföljningen av 2013 års verksamhet under perioden januari till april re
dovisas i sin helhet i bilaga ti ll detta protokoll. 

BRÅ:s beslut 

BRA godkänner uppföljningen av handlingsplanen för det brottsförebyg
gande arbetet under perioden januari-april år 20 12. (Se bilaga) 

BRA överlämnar uppfölj ningen till kommunstyrelsens arbetsutskott och 
föreslår att arbetsutskottet godkänner uppföljningen. 

BRA uppmanar ansvariga nämnder att snarast verkställa de åtaganden som 
kommunen har avseende framtagande av drogpolitiskt handlingsprogram 
samt genomförande av "Temadag moped" för eleverna i årskurs 8. 

Utdragsbestyrkande 
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KARLS BORGS KOMMUN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Brottsförebyggande rådet, BRA 2013-05-06 8 

Justerandes sign 

BRA § 15 

Övriga frågor 

Anders Ståhl tal' upp trajiksituatiollefl i kommunen. 
Det är inte ovanligt att bilister håller för hög hastighet i samhället vilket av 
många invånare upplevs som otryggt. Anders undrar om polisen kan göra 
något åt detta. 

Helene beskriver vilka möjligheter polisen har att stävja de höga hastighet
erna. Det handlar i hög grad om vilka personella resurser som finns samt om 
prioriteringsordning mellan olika arbetsuppgifter. 

BRA noterar informationen 

Utdr<lgsbestyrkandc 
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KARLS BORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammantradesdatlllll 

Brottsförebyggande rådet, BRA 20 13-05-06 9 

BRA § 16 

Nästa möte 

Enligt tidigare fastställd mötesplan är nästa möte måndag den 16 september 
kl. 09 :00 i kommunhusets Sessionssal. 

Justerandes sign 

BRÅ:s beslut 

BRA beslutar att nästa möte med brottsförebyggande rådet genomförs: 
måndag den 16 september klockan 09:00 i kommunhusets Sessionssal. 

IUtdragsbestyrkande 
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KARLS BORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sarnmanträdcsdatum 

Brottsförebyggande rådet, BRA 2013-05-06 10 

BRA § 17 

Mötets avslutning 

Ordföranden tackar de närvarande samt förklarar dagens möte för avslutat. 

Justerandes sign LJtdragsbcslyrkandc 
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ATAGANDEPLAN 2013 - Karlsborg 
Uppföljning 
Kommunen 

Ökad säkerhet i trafiken. 

Åtgärd Huvudansvarig Produktionsmåll 
processmål 

Kontroller av hastig- Polisen Minst 500 alkoholu-
het samt nykterhet tandningsprov. 

Samtliga som testar 
positivt skall tillfrågas 
enligt SMADIT. 

F ordon och förarkon- Polisen Minst 15 st. moped-
troller och fordonskontroller 

avseende behörighet 
samt fordonets skick 

Trafiku tbildning Kommunen Genomföra 
(med stöd av poli sen) "Temadag moped" för 

elever i årskurs 8 

Uppföljning 
Janua ri - april 

Tidplan 

Fortlöpande 

Fortlöpande 

Våren 2013 

Det har inte genomförts någon "Temadag moped" under våren. BRA:s bedömning är att det 
kommer genomföras under hösten . 

Maj- augusti 

September-decem ber 

I 

~ 
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ATAGANDEPLAN 2013 - Karlsborg 
Uppföljning 
Kommunen 

Minskad användning av alkohol och droger, främst bland ungdomar 

-~--I Huv-ucfan-svarig iProduklionsmåii ITidpTan----- ~! 
I o ' 

-6r-O-gfÖrebyggailCielpolisen ~~"' .. ~ ~~.~ ....... ~ .. ~ .. ~ .... '1"~~;~~;~~~~~t~V~~~:120-1-3årsufgång--
i I alkoholhandläggare I 

I och/eller andra myn- Ii 

I digheter 

Drogförebyggande 

i 

Polisen och kommu
nen 

- ~~ ~~~---~~--~--~-~----- ~~ ~ I.-~ 

Uppföljning 
'JalluarT-april 

l Kommunen 

I 
, 

L 

I t ! 
'I"'~-- ~~ .. ~ ......... ~~~~. -!..--~~----- ..... ~ .. ~ ~~-- j 
i Följa upp planen för I Fortlöpande under 
I det drogförebyggande året 
I arbetet I , ' 

1.._. . ... ~~ ... ~ .. _1__ ~~ .~.~.~._~~_~ .... __ 
) Alkohol- och drogin- I Fortlöpande under 

i :~~I~~t;~:~;~~elever i året 

L._~ 

Det har ännu inte presenterats nagot förslagg till drogpolitiskt handlingsprogram. 
Information till föräldrar har genomförts med stort antal deltagande. 

Maj- augusti 

,. ,-.~----- .~ .'-.~ ........ _ .. _-. 

September-december 
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ATAGANDEPLAN 2013 - Karlsborg 
Uppföljning 
Kommunen 

Utvecklad samverkan mellan polis, socialtjänst samt skola 

Åtgärd Huvudansvarig Produktionsmåll Tidplan 
processmål 

Samverkan polis , Kommunen och poli- Utveckla samver- Fortlöpande under 
skola och socialtjänst sen kansorgan mellan året 

berörda aktörer 

"Vuxna på byn" Komm unen "Vuxna på byn" skal l 2013 års utgång 
finnas i samtliga 
kommundelar 

Polis besök Pol isen Minst 12 spontana Fortlöpande under 
besök av polis på året 
skola/friti dsgård 

Ipplo~ntng - - -
Januari- april 
Samverkan mellan polisen och kommunen fungerar bra och sker fortl öpande. 
"Vuxna på byn" i samtliga kommundelar har inte kommit igång. BRÅS bedömning är att delta 
mål kommer bl i svårt alt uppnå under året. 

Maj- aug ust i 

September-december 


