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l . Samverkan för ökad trygghet 

Hjo kommun och Polisen, Polisområde Skaraborg, tecknar en överenskommelse om samverkan i det 

brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet för 20 17-20 19. Syftet med överenskommelsen är att 

konkretisera och utveckla samarbetet mellan parterna. 

Överenskommelsen bygger på en gemensam problembild och de åtaganden som detta medför. Parterna 

har gemensamt prioriterat de åtaganden som respektive part förbinder sig att genomföra inom 

överenskommelsen. 

l. l Samverksansöverenskommelse 

Hjo kommun och Polisområde Skaraborg har gemensamt prioriterat att arbeta med följande områden för 

att uppnå målet att Hjo kommun ska upplevas som en trygg och säker kommun. 

• En trygg och säker kommun genom ökad trafiksäkerhet 

• En trygg och säker kommun genom minskad tillgång och bruk av alkohol och övriga droger 

• En trygg och säker kommun genom utvecklad samverkan mellan Polis, Skolor samt Fritidsgård 

Samverkansöverenskommelsen gäller fö r 20 17-20 19 

Hjo 161130 Skövde 16 11 30 

HJO KO MUN P ISOM ADE SKARABORG 



4(8) 

2. Framtagandet av prioriterade områden 

Polisens rapport om brottsstatistik för Hjo kommun har legat ti ll grund för dialogen kring prioriterade 

områden som förts mellan Hjo kommun, Polisen och medlemmar i Brottsförebyggande rådet med flera. 

Utifrån denna dialog har sedan följande prioriterade områden valts för det fortsatta samarbetet: 

• En trygg och säker kommun genom ökad trafiksäkerhet 

• En trygg och säker kommun genom minskad tillgång och bruk av alkohol och övriga droger 

• En trygg och säker kommun genom utvecklad samverkan mellan Polis, Skolor samt Fritidsgård 



3. Prioriterade områden 

3.1 En trygg och säker kommun genom ökad trafiksäkerhet 

3.1.1 Problembeskrivning 
Trafiksituationen upplevs som ett gemensamt problem. Många upplever att buskörning med bil och A

traktorer är ett problem som medför en säkerhetsrisk både bland vuxna och unga trafikanter. 

3.1.2 Mål 
• Kommuninvånarna ska uppleva trafikmiljö n som trygg och säker. 

• Minskad buskörning och vårdslöst trafikbeteende. 

Kommunens trafiksamordnare anordnar i 

samarbete med polis och räddningstjänst 

samt andra aktörer en utbildningsdag per 

år för elever i årskurs 8. 

Fordons och förarkontroller - hastighet, 

nykterhet och fordonens skick. 

Samhällsbyggnadskontoret genomför e n 

trygghetsvandring där polis och 

exempelvis pensionärsföreningarna samt 

ungdomar bjuds in. 
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3.2 En trygg och säker kommun genom minskad tillgång och bruk av alkohol och 
övriga d ro ger 

3.2.1 Probleminventering 
Nyckeln till arbetet mot alkohol och övriga droger är samverkan mellan berörda instanser. 

3.2.2 Mål 
• Att genom tätare dialog utveckla samarbetet för att minska problem kopplade till alkohol och övriga 

droger. 

kommunpolisen för dialog och 

erfarenhets utbyte. 
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3.3 En trygg och säker kommun genom utvecklad samverkan mellan Polis, Skolor 
samt Fritidsgård 

3.3. 1 Problembeskrivning 
Det finns problem med bränder och skadegörelse vid kommunens skolo r. Skolelever är också 

inblandande i en del av de proble m som finns kopplat till vårdslöst trafikbeteende. 

3.3.2 Mål 
• Medvetandegöra elever och föräldrar kring konsekvenser av skadegöre lse och vårdslöst 

trafikbeteende. 

• Att genom ökat samarbete minska problem med skadegörelse och vårdslöst trafikbeteende. 

samverkan som finns kring barn och 

ungdomar inom Lilla BRÅ. 

Utifrån dialog med verksamhetsansvariga 

utför Polisen spontana och oannonserade 

besök i Skol-. och fritidsgårdsmil jö . 

Skolans rektorer bjude r in Polisen t ill 

föräldramöten för info rmation kring t.ex. 

föräldraansvar och konsekvenser vid 

barns körande av EPA-traktorer. 
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4. Budget 

Till Brottsförebyggande rådets verksamhet avsätter Hjo kommun 20 000 kronor per år. 


