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Protokoll Lokala Brå 
 

 

Närvarande  

Ordf. Catrin Hulmarker ☐ 
Sekreterare Julian Rittermann ☒ 
Deltagare Irene Broberg ☒ 
Deltagare Jarl Graf ☒ 
Deltagare Eva Ulfenborg ☐ 
Deltagare Erik Eriksson ☒ 
Deltagare Charlotte Warling ☐ 
Deltagare Lars Emilsson ☒ 
Deltagare Ina Siby ☐ 
Deltagare Christer Svensson (skickade info på mejl) ☐ 
Deltagare  ☐ 
Deltagare  ☐ 
Deltagare  ☐ 
Deltagare  ☐ 
Deltagare  ☐ 

 

Agenda Kommentar 
Välkomna -   
Statistik från polisen, folkhälsa 
(flyttas till vårens 
sammanträden), socialtjänsten 
och säkerhet 

Se bifogad presentation – respektive företrädare presenterar 
statistik för bland annat anmälda brott, orosanmälningar och den 
upplevda otryggheten. 
Anmälda brott redovisas delvis i jämförelse med andra 
kommuner i Skaraborg. 
 

Diskussionspunkter Medborgarlöfte – Säkerhetsstrategen presenterar 
medborgarlöftet som socialtjänstchef, folkhälsostrateg, 
kommunpolis, chef kultur, turism och fritid samt 
säkerhetsstrategen tagit fram ett utkast på. MBL föreslås gälla två 
år istället för ett då insatserna och aktiviteterna är långsiktiga 
(Informationspunkt) 
 
Tipsfunktion – Tips från allmänheten till kommunen och 
EMBRACE för att öka kartläggningen av otrygghet 
(Informationspunkt) 
 
Gulkrokshallen – den senaste tiden har det varit mycket spring 
och stök sena kvällar på guldkrokshallen. Det har vidtagits 
åtgärder för att beivra detta. 
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Våldsbejakande extremism – Information från 
Säkerhetsstrategen om kommunens handlingsplan och vikten av 
att rapportera extremismrelaterade händelser eller aktiviteter. 
(Informationspunkt) 
 

Genomförda och planerade 
aktiviteter 

Kommunen har under andra halvan av 2022 genomfört följande 
trygghetsskapande aktiviteter: 

• Extra väktarbevakning i Hjo Stad 
• Enkätundersökning kring trygghet i hamn- och 

torgområde 
• Planering av tipsfunktion för allmänheten till kommunen 

 
Följande aktiviteter är i planeringsskedet: 

• Trygghetsvecka 
• Informationssida på hjo.se – återkoppling av EST-arbetet 

till allmänheten 
Laget runt Deltagarna redogör för övergripande för den egna 

verksamhetens aktiviteter kopplat till det trygghetsskapande 
arbetet.  
 
Se nedan för redogörelse per deltagare. 
 

 

Synpunkter/kommentarer 
Ämne Vad Sagesperson 
Våldsbejakande extremism   
Guldkrokshallen    
Tips-funktion till kommunen   
Trygghetsvecka   
Övrigt   

 

 

Laget runt (Uppföljning från 27/9) 
Ämne Information Sagesperson 
Samverkan mellan kommun 
och företagare 

Efterlyser återupptagning av 
samverkan mellan 
Wennergrens och 
samhällsbyggnad. 
 

Erik Eriksson 

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 

Irene Broberg 
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problemet men hinner ofta 
inte i kapp. 
 

Säkerhetsdag i skolan Genomfört säkerhetsdag på 
Guldkroksskolan och ska till 
lågstadiet framöver. 

Irene Broberg 

 

Laget runt 
Ämne Information Sagesperson 
Nattvandring m.m. Tibros nattvandrarna har 

behövt lägga ner på grund av 
personalbrist. 
Tidaholm har startat igång 
nattvandring igen. 
I Hjo är det tre nattvandrare 
för närvarande. Jul blir det 
ingen vandring, kanske nyår. 
Ny kurs för nya nattvandrare i 
vår.  
Buskörningar på 
industriområdet när det 
kommit snö. 
Lucia var lugnt, inga ungdomar 
ute. Annars har det varit lugnt. 
Äldre är duktiga med reflexer, 
upplever sämre cykelbelysning i 
höstmörkret. 
Reflexkväll kanske behövs? 

Lars Emilsson 

 Bra med styrgrupp. Det saknas 
initiativ från skolan kring 
trygghetsaspekter som till 
exempel mörkerkvällar, 
trafiksäkerhet.  

Erik Eriksson 

 Hög närvaro i Hjo. Bra 
samverkan i EST och 
informationen som delges 
polisen där kommer till 
användning. Behövs fler 
resurser runt ungdomar. Hur 
rör sig ungdomscoachen? Hur 
arbetar. 

Irene Broberg 
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