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Protokoll Lokala Brå 
 

 

Närvarande  

Ordf. Catrin Hulmarker ☐ 

Sekreterare Julian Rittermann ☒ 

Deltagare Irene Broberg ☒ 

Deltagare Jarl Graf ☒ 

Deltagare Eva Ulfenborg ☒ 

Deltagare Mathias Rosebrink ☒ 

Deltagare Charlotte Warling ☒ 

Deltagare Lars Emilsson ☒ 

Deltagare Christina von Tell ☒ 

Deltagare Christer Svensson ☒ 

Deltagare  ☐ 

Deltagare  ☐ 

Deltagare  ☐ 

Deltagare  ☐ 

Deltagare  ☐ 

 

Agenda Kommentar 
Välkomna -   

Föregående protokoll • Stöd till Grannsamverkan 

• Ingen utökad gatubelysning nattetid 

• Redovisning av statistik 

• Redovisning av aktiviteter 

 

Statistik från Polis, 

Socialtjänsten och Säkerhet 

Fler orosanmälningar öppnas det utredning på ca. 2/3. Lågt antal 

anmälningar kopplat till narkotika eller direkta brott. 

Övervägande psykisk ohälsa och en betydande del våld i nära 

relation. Hedersrelaterat våld begås i väldigt liten utsträckning, 

det finns flera instanser som jobbar förebyggande. 

Majoriteten på de vuxna som orosanmäls handlar om alkohol 

och narkotika. Fåtal anmälningar på vuxna handlar om våld i nära 

relation.  

 

Hjo ligger bra till i brottsstastiken räknat på 1000 tal. 

 

Genomförda och planerade 

aktiviteter 

Medborgarlöfte 2022 

På G: 

• Material om alkohol och unga, till föräldramöten 

högstadiet. 

C,HJO 
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• CAN-undersökning mellan sportlov och påsklov VT22. 

Läs tidigare resultat här. 

• Viktiga Vuxna i Hjo – Föräldraskap och vuxenskap 2.0 

 

• Trygghetsvandring (Ikväll) 

• Utbildning i rapportering (Slutskede) 

• Information till allmänheten 

• Information till personal 

 

 

Diskussion  

Laget runt Se nedan. 

Nästa möte 24/5 Tis 

 

Synpunkter/kommentarer 
Ämne Vad Sagesperson 

    

   

   

   

Beslut 
Ämne Vad Bifalles 

  ☐ Ja    ☐ Nej 

  ☐ Ja    ☐ Nej 

  ☐ Ja    ☐ Nej 

 

Laget runt 
Ämne Information Sagesperson 

Funktionsnedsättningsparkering 

utanför ICA Supermarket 

Ofta fordon som inte har rätt till 

platsen tar upp 

funktionsnedsättningsparkeringen. 

Fråga till polisen: ”Kan polisen 

ingripa” 

Svar: ”Ja, men det är inte 

prioriterat, interna rutiner är 

förlegade och inefficienta” – Irene 

Broberg 

”Platserna ska breddas framöver” 

– Christina von Tell. 

Jarl Graf 

Möte med Wennergrens Upplevs som lugnt – några 

enstaka händelser.  

Irene Broberg 

Kamerabevakning på 

Kulturkvarteret 

Avslag på överklagan till 

kamerabevakning 

Christer Svensson 

Parkeringsplatser utanför ICA 

Supermarket 

Skylten till parkeringen är svår att 

se – många uppger att de inte 

känner till reglerna. SHB uppger 

Lars Emilsson 

https://www.can.se/undersokningar/skolelevers-drogvanor/
https://www.vgregion.se/regional-utveckling/statistik-publikationer/aterkommande-aktiviteter/can-drogvaneundersokningen/
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att nya linjer och märkning ska 

göras om. 

Nattvandring Pausat till mars på grund av 

Covid-19. 

Lars Emilsson 

Påverkanskampanjen mot 

Socialtjänsten 

Kommunen har diskuterat hur vi 

ska agera – vi kommer ligga lågt 

med det. 

Charlotte Warling 

 


