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Protokoll Lokala Brå 
 

 

Närvarande  

Ordf.  ☐ 

Sekreterare Julian Rittermann ☒ 

Deltagare Irene Broberg ☒ 

Deltagare Jarl Graf ☒ 

Deltagare Eva Ulfenborg ☒ 

Deltagare Erik Eriksson ☒ 

Deltagare Charlotte Warling ☒ 

Deltagare Lars Emilsson ☒ 

Deltagare  ☐ 

Deltagare Christer Svensson ☒ 

Deltagare  ☐ 

Deltagare  ☐ 

Deltagare  ☐ 

Deltagare  ☐ 

Deltagare  ☐ 

 

Agenda Kommentar 
Välkomna -   

Statistik från polisen, 

socialtjänsten och säkerhet 

Se bifogad presentation 

Diskussionspunkter Kvartersenkät 

Energibesparing utomhusbelysning 

Genomförda och planerade 

aktiviteter 

Se bifogad presentation 

Laget runt Se nedan 

 

Synpunkter/kommentarer 
Ämne Vad Sagesperson 

Kvartersenkät Diskutera gärna vidare 

innehållet med kommunen 

Wennergrens 

Energibesparing 

utomhusbelysning 

Behöver ske samlat med vissa 

företagare för att visa en enad 

front. Det behöver också 

kommuniceras på ett tydligt 

sätt för att skapa förståelse hos 

allmänheten. 

Wennergrens 
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Halvårsanalys Skickas ut till alla inbjudna Säkerhet 

Nattvandring Få tillfällen på grund av 

personalbrist. 

Skyltning på körförbudsområde 

upplevs vara bristande då vissa 

utsocknes inte ser skyltningen. 

Många cyklar utan belysning 

natt och kvällstid. 

Ska på föräldramöte för att 

värva nya nattvandrare. 

Två som vandrar och tre som 

pausat. 

Polisen ger effekt när de är på 

plats. A-traktorer håller sig 

undan. Misstänker att det kan 

ha att göra med att vissa 

fordon är trimmade och man 

inte vill bli kontrollerad. 

Nattvandrarna 

Tips-funktion till kommunen Funktion till att ge bättre 

underlag kring 

otrygghetsskapande händelser 

till kommunens kartläggning 

och involverar allmänheten i 

det trygghetsskapande arbetet. 

Säkerhet 

Trygghetsvecka inför 

sommaren 

Återkommande trygghetsvecka 

med fokus på folkbildning kring 

polisen, kommunens och 

räddningstjänstens arbete. Med 

möjlighet att visa upp EST, 

nattvandrarna, grannsamverkan 

m.m. 

Säkerhet 

Informationssida på hjo.se Tydligare och mer matnyttig 

information till allmänheten 

från EST-arbetet ska publiceras 

på hjo.se 

Säkerhet 

 

 

Laget runt 
Ämne Information Sagesperson 

Samverkan mellan kommun 

och företagare 

Efterlyser återupptagning av 

samverkan mellan 

Wennergrens och 

samhällsbyggnad. 

Diskussion om belysning 

utomhus med hänsyn till 

elkostnader och 

energibesparingar behöver 

föras. 

Erik Eriksson 
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Vägen framåt för motorburna 

ungdomar (Konferens) 

Arbetsmetod för bemötande 

av ungdomar. Återkommer på 

nästa BRÅ. 

Christer Svensson 

Kartläggning av motorburet Saknar bättre underlag för att 

förebygga störningar från 

motorburet. Polisen jagar 

problemet men hinner ofta 

inte i kapp. 

Bötfällde en förare som 

spelade för högt som inte var 

hemmahörande i Hjo.  

Allmänheten måste fortsätta 

ringa polisen när de störs. 

Irene Broberg 

Säkerhetsdag i skolan Genomfört säkerhetsdag på 

Guldkroksskolan och ska till 

lågstadiet framöver. 

Irene Broberg 
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