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Handläggare 

Erwin Heden 
 

Mottagare 

Brå 
 
 

 

 
 
 

Hjo kommun, 544 81 Hjo, Telefon 0503-350 00, Telefax 0503 352 50, www.hjo.se 

Protokoll BRÅ-möte i Hjo 2019-03-05 
 
Närvarande: Erwin Hedén, Lisbeth Göthberg, Helene Benjaminsen, Catrin Hulmarker, 
Erik Erikson, Svante Andrén, Eva Ulfenborg, Magnus Svensson, Carina Sahlén, Christer 
Svensson. 
 
Frånvarande: Anders Westermark, Jarl Graf 
 
Mötet öppnades av tf ordförande Lisbeth Göthberg.  
 
Föregående möte avhandlades utan att någon hade något att erinra.  
 
Fältassistent Jenny Evaldsson-Högberg, från Tibro k-n berättade om fältassistenternas 
arbete i kommunen. Det blev en hel del frågor om fältassistenternas verksamhet. 
 
Uppföljningen kvarstående punkter: 

• Trafikavstängningen i centrala Hjo nattetid: Ett möte med de krögare som finns i 
området kommer att genomföras innan beslut tas. Alkoholförtäringsförbudet på 
allmänna platser i centrala Hjo: Hanteras för beslut i KF i mars.  

• Trygghetsvandringar, kommer att ske med början 25/4 och den 2/5. 
• Brottslighet och problem i fastigheter. Två möten har hållits med polis, soc och 

Wennergrens. Mkt bra samarbete. Dock fortsätter inbrotten och personer som 
uppehåller sig i källarlokaler mm. 

• Medborgarlöftet är signerat av både polisen och representanter för Hjo kommun. 
Fokus på ungdomar och drogproblem. 

• Gemensamt BRÅ, för HjoTiBorg. Säkerhetssamordnaren föreslår att vi inte slår 
samman BRÅ. Detta för att mindre, lokalt viktiga frågor riskerar att försvinna i ett 
större BRÅ. Detta är erfarenheten från MTG-kommunerna. 

 
Information från ledamöter: 
 
Polisen: Fortfarande relativt stor brottslighet i Hjo. Mycket narkotika, inbrott mm. 
Gärningsmän företrädesvis i +20års åldern. Informerade om Medborgarlöftet. Satsar på 
hög synlighet i kommunen. En extra polispatrull har börjat i Karlsborg, vilket innebär att 
polisnärvaron kommer att bli högre. 
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Fritid: Två har slutat på fritids, och två har begärt föräldraledigt till sommaren. Detta 
innebär att samtlig personal måste ersättas vilket påverkar kontinuiteten och 
verksamheten initialt. Kortare information om ett projekt (KEKS) som ska fortgå i tre år. 
Vidare skall man fördjupa samarbetet med Tibro och Karlsborg.  
 
Samhällsbyggnad: Svante informerar om att det under senvåren och sommaren blir mycket 
aktiviteter i kommunen. Dock presenterades inga sådana på mötet. 
 
Trafik: Magnus informerar om att trafikutbildningen för anställda har påbörjats. Det är ett 
50-tal som skall utbildas. Utbildningen består i en teoridel och en praktisk del. Bra 
samarbete med polisen angående trafiksituationen i kommunen. 
 
Nästa möte: 21/5-19 kl 13.00. 
 
Vid pennan 
//Erwin Hedén 


