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KARLS BORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

BrottsfOrebyggande rådet, BRÅ 2013-09-30 

Plats och tid 

Närvarande 

(ordinarie) 

Närvarande 
(adjungerad) 

Utses att justera 

Underskrifter 

Kommunhuset, måndagen den 30 september 2013 kl. 09.00 - 10.00 

Peter Lindroth (kommunstyrelsen) 
Staffan MyrselI (barn- och utbildningsnämnden) 
Anders Ståhl (socialnämnden) 
Pia Larsson (polisen) 

Pia Larsson 

OrdfOrande .~ .. e.~-:' .... ~< ...................... .. ... . . 

Justerande =R~~ ..... ................ ......... . 
Pia Larsson 

PROTOKOLLSEXPEDIERING 
Har skett 2013-10-02 till: 
Rådets ledamöter 
Kommunstyrelsen 
Barn- och utbildningsnämnden 
Socialnämnden 
Bygg- och miljönämnden 
Folkhälsorådet 
Polisområdeschefen 
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BRA § 17 

Mötets öppnande 

Sida 
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Ordforanden hälsar de närvarande välkomna och forklarar dagens samman
träde for öppnat. Kjell Sjölund och den nya folkhälsoplaneraren, Ann Nor
ling Gustafsson har anmält forhinder till dagens sammanträde. 
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BRA § 18 

Val av protokolljusterare 

Pia Larsson fåreslås som justerare av dagens protokoll. 

BRA:s beslut 

Pia Larsson väljs att jämte ordfåranden justera dagens protokoll. 
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BRA § 19 

Godkännande av dagordning 

BRÅ:s beslut 

Det utsända fcirslaget till dagordning fastställs. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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2013-09-30 

Information om anmälda brott 
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Pia Larsson infolmerar om anmälda brott i Karlsborgs kommun under peri
oden 2013-01-01 - 2013-08-31. 

Trenden med lågt antal anmälda brott fortsätter. Jämfårt med samma period 
fåregående år så har det totala antalet anmälda brott minskat med 86 stycken 
vilket motsvarar 25 procent. Tillgreppsbrott och trafikbrott uppvisar de en
skilt största minskningarna av samtliga brottstyper. Siffrorna är särskilt 
glädjande med tanke på det rekordstora antalet turister som har besökt 
kommunen under sommaren. Det är fortsatt tryggt att vistas i vår kommun. 

Pia informerar också om en ny modell får redovisningen avanmälda brott 
håller på att arbetas fram. Den kommer, bland annat, att visa vart olika brott 
begås och kommer därmed att vara ett bra instrument får det lokala brotts
fårebyggande arbetet. 
Brottsuppfåljningen får årets fårsta åtta månader redovisas i bilaga till detta 
protokoll. 

BRÅ:s beslut 

BRÅ noterar informationen. 

l! 'ldr:l:~"b,-'~t~ l ,:1I1,k , 
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BRA § 21 

Uppföljning av handlingsplan for år 2013 

Som en del av samverkansavtalet mellan polisen och kommunen ingår att 
uppföljning av avtalet skall ske vid tre tillfållen 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. A v samverkansavta
let för år 2013 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 inte har nått åtagandeplanens samtliga 
mål hittills under år 2013. BRA:s bedömning är att några av de punkter som 
inte har fullföljts så här långt under året fönnodligen inte heller kommer att 
bli åtgärdade under resterande del av år 2013. 

Uppföljningen av 2013 års verksamhet under perioden januari till augusti 
redovisas i sin helhet i bilaga till detta protokoll. 

BRÅ:s beslut 

BRA godkänner uppfoljningen av handlingsplanen för det brottsförebyg
gande arbetet under perioden januari-augusti år 20l3. (Se bilaga) 

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

BRA uppmanar ansvariga nämnder att snarast verkställa de åtaganden som 
kommunen har enligt 20 l3 års samverkansavtal 
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BRA § 23 

Övriga frågor 

Det finns inga övriga frågor att behandla. 
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Handlingsplan för år 2014 
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Samverkansavtalet mellan polisen och kommunen avseende det lokala 
brottsförebyggande arbetet går 2014 in på sitt fjärde år. Avtalet för år 2014 
ska vara fastställt och beslutat av respektive part före årets utgång. 

BRA kommer att fastställa förs lag till åtagandeplan för år 2014 vid sitt 
sammanträde i november så att kommunstyrelsen kan fatta beslut om planen 
i december. 

BRÅ:s beslut 

BRA ger Pia Larsson och Peter Lindroth i uppdrag att arbeta fram ett förslag 
till vilka åtaganden som skall inga i samverkansavtalet för år 2014. 

Ledamöterna uppmanas att kontrollera med sina respektive nämn
der/organisationer om det finns några punkter man önskar ha med i åtagan
deplanen för år 2014 och att i så fall meddela Peter Lindroth detta så snart 
som möjligt. 
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Enligt tidigare fastställd mötesplan är nästa möte måndag den II november 
kl. 09:00 i kommunhusets Sessionssal. 

BRÅ:s beslut 

BRA beslutar att nästa möte med brottsforebyggande rådet genomfors: 
måndag den II november klockan 09:00 i kommunhusets Sessionssal. 

L.:tdragsh,:~() rJ..lImk· 
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Mötets avslutning 

Ordforanden tackar de närvarande samt forklarar dagens möte for avslutat. 
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Polisen 
Polismyndigheten 
i Västra Götaland 
Po Skaraborg Stab 

PM 

2013-09-09 

2013-09-09 

Brottsuppföljning 
Karlsborg kommun I 

Jämförelse totalt mellan år 2010-2012 

Våldsbrott 44 33 22 

Övriga brott mot person 23 40 31 

Tillgreppsbrott (exkl i butik) 143 144 186 

Skadeg6relsebrott 24 24 49 

Narkotikabrott 9 7 9 

Trafikbrott 219 160 254 

Bedrägeribrott m.m. 51 12 19 

Tillgrepp i butik 3 1 2 

Övriga SrS-brott 15 15 16 

Övriga specialstraffrättsliga brott 20 18 26 
~JlW',!1~_jIlW~iilllkli~q~\liil1jf~~~:lJ\'!~"'lI!f$)l'~!.ilI~~;llIi~~ 
?Jr~~~~t~~2~~~~t~~~m;_~~~~mt~~tt~fl~"J1l,.~~~i;~ 

Den särskilda uppfdljningen ingår j den översta tabellens total, men särredovisas i nedan tre fokusområden 

~l~~~~_aJlI~t_ilRUfd!.llt~'''f~ 
Brott i nära relationer 16 22 10 

Inbrottsstöld i bostad (inkl fritidshus) 12 14 13 

Väld i offentlig miljö 8 3 8 

~14~it~~~~)i1W~~*h:&t~i1f~tI;a\~~ti~~;i;~~M,~\~~t~~~~\!tWJ~:JW;t1~!~~~~~~I~~~J~;[1J~i!j11~i~1:1'r~IiIr~~i1~ 

Johan Rapp 
Kommissarie 

Jämfårelse fårsta och andra tertialen år 2010 - 2013 

Jämfårelse fårsta och andra tertialen år 20 10 - 2013 
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ATAGANDEPLAN 2013 - Karlsborg 

Uppföljning 
Kommunen 

Ökad säkerhet i trafiken 

Trafikutbildning 

U f,T' IpplOlJmng 
Jan-april 

munen 
(med stöd av "Temadag moped" för elever i 

årskurs 8 
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Våren 2013 

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

Maj-aug 
Temadag moped har inte genomförts ännu. BRÅ:s bedömning är att det förmodligen inte kommer 
att genomföras nägon temadag under är 2013. 
Sept-dec 
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U f,T· IpplolJnmg 
Jan-april 

Polisen och 
kommunen 
Kommunen 

k",nt,,~II'>r av samarbete 
med alkohol handläggare och/eller 
andra 

upp planen för det 
arbetet 

Alkohol- och drog information 
elever och föräldrar. 

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

Maj-aug 
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Det finns ännu inte något färdigt förslag till drogpolitiskt handlingsprogram men målsättningen att 
det ska vara klart under år 2013 ligger fast. 
Sept-dec 

Utvecklad samverkan mellan 

Samverkan polis, Utveckla samverkansorgan mellan 
skola och . nst berörda aktörer 
"Vuxna byn" Kommunen "Vuxna på byn" skall finnas i samtliga 

kommundelar 
Polisbesök Polisen Minst na besök av polis 

. i 

Uppföljning 
Jan-april 
Samverkan mellan po lisen och kommunen fungerar bra och sker fortlöpande . 
"Vuxna på byn" i samtliga kommundelar har inte kommit igång. BRA:s bedömning är att detta mål 
kommer bli svårt att uppnå under året . 

Maj-aug 
Fortlöpande samverkan mellan polisen och komm unen fungerar fortsatt bra. 
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"Vuxna på byn" är inte etablerat i samtliga kommundelar. BRÅ:s bedömning är att detta mål inte 
kommer att uppnås under året. 
Sept-dec 


