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 Datum Vår beteckning 

  2012-02-29 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens stab 
Charlotta Bjälkebring Carlsson, Barn- och 
ungdomskoordinator 
072-2212116 
charlotta.carlsson@habo.se 

 

 

Minnesanteckning Styrgrupp för ungdomsarbete 2012-02-29 
Närvarande: Per Kjellander (fr p4), Thomas Brandell, Heike Nykvist, Jan Håkansson, 
Hans Elmehed och Charlotta Bjälkebring-Carlsson (sekreterare)  
 
Förhinder: Anders Almroth, Andreas Pallinder och Roland Reuterwall 
 
Föredragningslista 
 

1. Charlotta hälsade välkomna, inledde mötet med en presentationsrunda, särskilt 
välkommen till Hans Elmehed ny förvaltningschef för skola och bildning, 
dagordningen spikades 

 
2. Föregående minnesanteckningar lades till handlingarna 
 
3. Handlingsplan för ungdomsarbete måluppfyllelse åtaganden för 2011 och 

redovisning av nya åtaganden för 2012 gicks igenom och antogs. Påskrifter tas i 
efterhand av Anders Almroth och Roland Reuterwall som var förhindrade delta i 
mötet.  

 
4. Rapporter: 

 Från lokala samverkansgruppen för folkhälsoarbete 
Styrgruppen ställde sig frågande över om de är rätt styrgrupp för detta 
omfattande och övergripande arbete. Styrgruppen var orolig för att man kan 
tappa fokus på ungdomsfrågorna om även denna uppgift tillhör styrgrupp för 
ungdomsarbete. 

 Inbjudan medlemskap tryggare Uppsala län 
      Styrgruppen är positiv till medlemskap. 
 Samverkansavtal Hälsoäventyret 

Styrgruppen ställde sig positiv till avtal. Enhetschef Carina Hesse Bolin 
hälsas välkommen till styrgruppen. 

 Jan Håkansson berättade att polisen har haft fullt upp med en inbrottsvåg 
senaste tiden. 40 talet personer har gripits.  
Det är lugnt bland ungdomarna i Håbo. 
I helgen arrangerades en stor fest för 25+ på Aronsborg med 700 deltagare, 
det var hur lugnt som helst.  

 Heike Nykvist påtalade för att uppmärksamma polisen om att det sker 
försäljning av läkemedel utanför VC.  
Ungdomsmottagningens kvällsöppet två dagar i veckan har fallit mycket väl 
ut. Det finns behov av mer öppettider men mer ingår ej i landstingsavtalet. 
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5. Kompletterande namnförslag till samverkansgruppen för hälsoförebyggande 
arbete/folkhälsogruppen.  
Hans Elmehed tar med sig frågan om fler deltagare från bildning, skola och 
friskola. Frågan kommer även bearbetas i kommunens ledningsgrupp med  
anledning av diskussionen under punkt 4. 
 

6. Hur ställer sig styrgruppen till fler aktörer i styrgrupp och eller BRÅ  
- Styrgruppen ställer sig bakom att Svenska kyrkan ingår i BRÅ 
- Hälsoäventyret inbjuds till Styrgrupp tillika BRÅ 
 

7. Övriga frågor 
 Charlotta frågade styrgruppen om de var villiga att svara på en rad 

frågeställningar kring samverkansarbete. En sammanställning görs för 
närvarande av anja.p.kivimaki@gmail.com enligt uppdrag från SKL.  
Styrgruppen ställde sig positiva till att Charlotta översände 
frågeställningarna till var och en att svara direkt till Anja.  

 Andra frågor som kom upp på mötet var avsaknaden av avtal mellan 
landstinget och kommunen angående kuratorstjänst vid 
ungdomsmottagningen. 

 Danne Cramnell och Joachim Ringwall har varit i kontakt med 
Bålstadocktorn om provtagning/droger för ungdomar.  

 Vi pratade om vad vi skulle ta upp på BRÅ: 
1. Be Yvonne Sturesson Ljungblad berätta om medlingsverksamheten 
2. Polisens brottsstatistik 
3. Kommunens skadegörelse- och klotterstatistik 

 
8. Kommande möten 

 BRÅ torsdag den 29 mars kl. 15-17, BCJF (lokal: Grubblaren) 
 Temamöte om den nationella ANTD-strategin, fredag den 20 april kl. 9-13 i 

kommunhuset (lokal: Övergranssalen). Arrangör Tryggare Uppsala län, 
Regionförbundet i samverkan med Håbo kommun, fika och lunch ingår.  

 Styrgrupp tisdag den 29 maj kl. 15-17, kommunhuset (lokal: Kalmar) 
 

 
Charlotta B. Carlsson 
 
 


