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BRA § 1 

Mötets öppnande 

Ordforanden hälsar de närvarande välkomna och forklarar dagens samman
träde for öppnat. 
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BRA § 2  

Val av protokolljusterare 

Pia Larsson föreslås som justerare av dagens protokoll. 

BRÅ:s beslut 

Pia Larsson väljs att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
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BRA § 3 

Godkännande av dagordning 

BRA:s beslut 

Dagordningen godkänns. 
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BRÅ § 4  

Information om anmälda brott 

Pia Larsson informerar om anmälda brott i Karlsborgs kommun under peri
oden september - december. 

Brottsligheten, mätt i antal anmälda brott, är fortsatt låg i kommunen. Det 
finns heller ingen typ av brottslighet som särskiljer sig i statistiken. 

I en nationell statistik som presenterades vid årsskiftet återfinns Karlsborgs 
kommun bland de 25 kommuner som anses säkrast. Det kan därmed slås 
fast att Karlsborgs kommun fortsätter att vara en trygg och säker kommun 
att leva i. 

Pia Larsson informerar om att polisen har ett nytt system för hantering av 
anmälda brott. Det systemet fungerar inte fullt ut ännu och upplevs som 
tungarbetat av poliser ute i organisationen. Förhoppningsvis kommer det att 
bli bättre och då kommer även det lokala BRÅ att kunna få ett bättre sta
tistikunderlag som stöd i det förebyggande arbetet. 

BRÅ:s beslut 

BRÅ noterar informationen. 
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BRÅ § 5 

Slutuppföljning av handlingsplan för år 2013 

Polismyndigheten har sänt ut en särskild blankett för uppföljning av det lo
kala brottsförebyggande arbetet. Den grundar sig på det samverkansavtal 
som kommunen och polisen har ingått. Svar på uppföljningen lämnas av 
både polisen och kommunen. 

Det huvudsakliga syftet med samverkansavtalet mellan kommunen och po
lisen är att minska brottsligheten samt öka tryggheten. Av 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, skola och socialtjänst 

Kommunens uppföljning visar att åtagandeplanens mål inte har nåtts fullt ut 
under år 2013. BRÅ:s bedömning är dock att en del av det som inte har full
följts under år 2013 kommer att bli åtgärdade under år 2014. 

BRÅ noterar med stor tillfredsställelse att den anmälda brottsligheten i vår 
kommun fortsätter att ligga på en låg nivå. Sammantaget i landet tillhör 
Karlsborgs kommun en av de 25 säkraste kommunerna att bo och verka i. 

Samtidigt som detta är mycket glädjande konstaterar BRÅ att drivkraften 
för det lokala brottsförebyggande arbetet går hand i hand med antalet an
mälda brott. Lågt antal medför en lägre drivkraft vilket säkert kan förklara 
att en del av de uppsatta målen i samverkansavtalet inte har uppnåtts under 
året. 

Uppföljningen av 2013 års verksamhet redovisas i sin helhet i bilaga till 
detta protokoll. 

BRÅ:s beslut 

BRÅ godkärU1er slutuppföljningen för år 2013 och konstaterar att det lokala 
brottsförebyggande arbetet fungerar på ett bra sätt. 

BRÅ överlämnar uppföljningen till kommunstyrelsen med förslag att kom
munens uppföljning godkänns. (Se bilaga) 
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BRÅ § 6  

Handlingsplan rör år 2014 

BRA går igenom det samverkansavtal som har slutits mellan kommunen 
och polisen för år 2014. 

Avtalet innebär i nuläget inget behov av något särskilt beslut utöver vad 
som framgår av samverkansavtalets åtaganden. 

Pia Larsson informerar om att det kommer att bli en förändring när det gäl
ler uppföljningen av samverkansavtalen mellan polisen och kommunerna i 
Skaraborg. Främst gäller det sättet att redovisa uppföljningen där det skiljer 
sig en del mellan de olika kommunerna. Målet med förändringen är att alla 
redovisningar från och med år 2014 ska ha samma struktur. 

BRÅ:s beslut 

BRÅ noterar informationen och uppmanar kommunens nämnder att arbeta 
med de punkter i avtalet som innebär någon f Olm av åtagande från kommu
nen. 
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BRA § 7  

Övriga frågor 

Det finns inga övriga frågor att behandla. 
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BRÅ § 8  

Nästa möte 

Ett forslag finns att nästa möte genomfors måndag den 12 maj kl. 09:00 
kommunhuset. 

BRÄ:s beslut 

BRÅ beslutar att nästa möte med brottsforebyggande rådet genomfors: 
måndag den 12 maj klockan 09:00 i kommunhuset. 
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BRA § 9  

Mötets avslutning 

OrdfOranden tackar de närvarande samt förklarar dagens möte för avslutat. 
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Bilaga till BRA:s protokoll 2014-01-13 

ATAGANDEPLAN 2013 - Karlsborg 

Uppföljning 
Kommunen 

Ökad säkerhet i trafiken 
. - - -- -

Kontroller av hastig-
het samt nykterhet 

Fordon och förarkon-
troller 

Trafikutbildning 

u "..,.. 
,pplOljnmg 

Jan-april 

----

Polisen 

Polisen 

Kommunen 
(med stöd av 
polisen) 

- --- -- -- -

Minst 500 alkoholut-andningsprov. 
Samtliga som testar positivt skall 
tillfråqas enliqt SMADIT 
Minst 15 st. moped- och 
fordonskontroller avseende 
behörighet samt fordonets skick 
Genomföra 
"Temadag moped" för elever i 
årskurs 8 

-

Fortlöpande 

Fortlöpande 

Våren 2013 

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

Maj-aug 
Temadag moped har inte genomförts ännu. BRÄ:s bedömning är att det förmodligen inte kommer 
att genomföras någon temadag under år 2013. 

Sept-dec 
"Temadag moped" har inte genomförts under 2013 Målet i samverkansavtalet har därmed inte 
uppnåtts 

-



) 
UDDfölinina 
Jan-april 

Bilaga till BRA:s protokoll 2014-01-13 

och droginformation 
och föräldrar. 

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

Maj-aug 
Det finns ännu inte något färdigt förslag till drogpolitiskt handlingsprogram men målsättningen att 
det ska vara klart under år 2013 ligger fast. 
Sept-dec 
Kommunen har inte antagit något drogpolitiskt program under 2013. Målet i samverkansavtalet har 
därmed inte uppnåtts 
Alkohol- och droginformation för elever och föräldrar har genomförts under 2013. Målet i 
samverkansavtalet har därmed uppnåtts.-

) Utvecklad samverkan mellan 

na besök av polis 

Jan-april 
Samverkan mellan polisen och kommunen fungerar bra och sker fortlöpande. 



Bilaga till BRA:s protokoll 2014-01-13 

"Vuxna på byn" i samtliga kommundelar har inte kommit igång. BRÅ:s bedömning är att detta mål 
kommer bli svårt att uppnå under året. 

Maj-aug 
Fortlöpande samverkan mellan polisen och kommunen fungerar fortsatt bra. 
"Vuxna på byn" är inte etablerat i samtliga kommundelar. BRÅ:s bedömning är att detta mål inte 
kommer att uppnås under året. 
Sept-dec 
Samverkan mellan polis, skola och socialtjänst har utvecklats positivt under 2013. Målet i 
samverkansavtalet har därmed uppnåtts. 
"Vuxna på byn" är ej etablerat i samtliga kommundelar. Målet i samverkansavtalet har därmed inte 
uppnåtts. 

) 

) 


