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Minnesanteckning Styrgrupp för ungdomsarbete 2011-09-15   

Närvarande: Per Kjellander, Håkan Bertilsson, Kerstin Cabrales-Alin, 
Anders Almroth, Roland Reuterwall, Daniel Cramnell och Charlotta 
Bjalkebring-Carlsson 

1. Minnesanteckningar från 2011-09-15 lades till handlingarna 

2. Lägesrapporter samt ev. befintlig statistik  

-     Socialtjänst/ uppföljning socialjour samt ”Polarna”, Daniel 
Cramnell 

Malin, Ylva och Sara från socialjouren berättade vid mötet den 
27/9-11 att Socialjourens öppettider är måndag - torsdag 16.00-
01.00, fredag - söndag 14.00-01.00. Socialjouren tel. nr. dessa 
tider är 112 eller 15 00 00. Övrig tid ring 114 14, be om att få 
tala med polisens vakthavande befäl (9 st. 1st. i tjänst åt 
gången), det vakthavande befälet tar i sin tur kontakt med 
socialjourens jourpersonal. Deras erfarenhet är att vakthavande 
befäl alltid kopplar samtalet vidare till jouren efter 01.00 om 
någon ”proffs” ringer, viss återhållsamhet kan finnas när det är 
privatpersoner som vill nå jouren efter 01.00.  

Den planerade och stödjande delen av jourens arbete läggs alltid 
åt sidan vid akuta ärenden. Enköping men framförallt Uppsala 
kommun har en rutin inför kvällar och helger med beredskap 
kring vissa familjer. Det innebär att kommunen i förväg 
informerar socialjouren i aktuella ärenden så att de kan planera 
arbete utifrån det. Informationen kan vara en önskan från 
handläggaren om planerat hembesök under helg eller kväll från 
socialjour, kontaktlista om det skulle bli aktuellt med 
omhändertagande av barn i ”svajiga” familjer, eller annan 
information som socialjouren kan ha nytta av. Informationen 
förmedlas företrädesvis via fax. Socialjouren har även tillgång 
till Uppsala socialjours dokumentationssystem Procapita, denna 
möjlighet finns inte för Håbo. Att utveckla goda rutiner kan göra 
att Håbo får bättre nytta av Socialjouren i framtiden. 

De flesta av jourens ärenden löses per telefon. Restiden Uppsala 
Bålsta borde inte inverka på den service Bålsta får. Med fler 
planerade ärenden kan fler resor och hembesök göras i länet. 
Socialjouren kan även hjälpa till dagtid i skarven mellan att 
socialtjänsten går hem och socialjouren tar över, exempelvis 
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med transporter så att enbart en ordinarie handläggare behöver 
vara i tjänst kvällstid.  

Jouren åker inte ensam ut på ärenden rörande våldsamma 
personer, det sker i samverkan med polisen. När det gäller 
ungdomar kontaktas alltid först förälder före det socialjouren 
åker ut.   

Jourtid finns 3 + 1 person tillgängliga i jouren och två bilar. 
Jouren åker alltid ut två och två. Det förekommer att jouren är 
ensam på polisstation och övriga två på hembesök. Det går att 
ringa in en fjärde person vid behov, så görs också. Man upplever 
inte att man har resursbrist. Effektiviteten kan öka med bättre 
planering mellan socialjour och socialtjänstens handläggare.  

Daniel berättar att Polarverksamheten har varit i gång för fullt 
sedan skolstarten, det har varit en lugn höst. Men en otäck 
mopedolycka har inträffat där de inblandade hade verkligt tur. 
Det finns en oro kring höstlovet. Kallare klimat ute resulterar i 
fler hemmafester och mer lugn på stan. Det gör att det inte är 
lugnare bara att buset flyttat på sig.  

Polarverksamhetens två nya medarbetare har över lag kommit in 
bra i arbetet. Martin och Sussie är väldigt taggade för sin nya 
uppgift. 

-     Polisen/ ej närvarande 
 
-     Miljö och teknikförvaltningen   
Läget ser bra ut. Inom miljö och teknik ser man en trend 
skadegörelse och klotter successivt minskar. Positivt är att det 
nästan inte är något bus vid skaten men en del nedskräpning. 
 
-     Bålsta Vårdcentral / ej närvarande 
 
-     Bildning 
Det har funnits en del droger på gymnasiet och Verkstan som 
man tagit tag i direkt. På verkstan är det många som vill spela  
musik eller bara hänga i caféet. Miljön för en fritidsgård är inte 
bra men i nuläget finns ingen annan lokal. En önskar är att ha 

       lokaler som vetter mot skateparken. Per Kjellander berättade att  
kommunen överväger utreda frågan om nya lokaler för ett 
Ungdomens Hus. 
 
-     Räddningstjänsten  
Verksamheten på Granåsen där samtliga 6 åringar får 
information om räddningstjänstens arbete är viktig i samverkan  
med Polisen. Detta kan ha resulterat i att skolornas brandlarm nu  
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respekteras. Information ges även i årskurs 2, 5 och 8. 
 
- Skolan  
Samverkan socialtjänst, skola och bildning fungerar bra.  
 
Under punkten diskuterades att undertecknad ska ta kontakt med 
respektive förvaltningschef för bästa förberedelse gällande 
rapportpunkten. 
        

3. Övriga frågor  

a) Nominering förebygg nu / undertecknad har nominerat kommunen 
till årets förebyggande kommun – Begonia Randhav och Michaela 
Pettersson till årets förebyggare – Bålstapolarna till årets 
förebyggande insats och Nattvandrarna till årets ideella organisation. 
Röstning på de inkomna förslagen kan göras på http://www.can.se/ 
Prisutdelning i Göteborg vid konferensen Förebygg.nu den 16 
november. 

b) Samverkan mot Brott i Skokloster från 20111006 

Polisen, Daniel Cramnell och undertecknad berättade på mötet i 
Skokloster om vad man kunde göra för att minska brotten. Mötet 
handlade inte i första hand om långsiktiga förebyggande insatser 
utan var initierat på grund av att Lanthandeln de senaste månaderna 
fått inbrott (4 ggr). Polisen De som driver lanthandeln överväger att 
lägga ner affären. Det är primärt det som föranlett organiseringen 
Samverkan mot brott i Skokloster. Det förekommer även problem 
med moped åkning, trimmade mopeder och berusnings körning i 
Skokloster. Fokus är dock att få lanthandeln att vara kvar. 
Skoklosterbor anmälde intresse på en e-postlista för att vandra i 
området. En grupp särskilt intresserade stannade kvar kommunens 
kontaktperson är Catalin Westenheim cruelladevil206@hotmail.com  

Några av de idéer som kom upp på mötet: 
 Nattvandra enligt i förväg uppgjort schema 
 Larm från landhandeln kopplat till närliggande grannar och eller 

till brandkåren 
 Lysa upp området runt lanthandeln 
 359 företagare i Skokloster sponsring från dem 
 Sluta sälj stöldbegärliga saker i lanthandeln 
 Bygg ut ungdomsgården med mekaniskverkstad  
 Kyrkan lovade ställa upp med lokal och fika vandringsnätter 
 Informera om kyrkans olika fritidsverksamheter 
 Plats för inhägnad plats för crossåkning 
 Att vuxna föregår med gott exempel 
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 Att vuxna sätter upp gemensamma regler gentemot ungdomarna 
och har civilkurage gentemot varandra 

 Att ”polarna” åker upp till Skokloster varje gång de arbetar 
 Att polisen ökar sina kontroller av alkohol och fortkörning 
 
c) Tryggare Sverige information från möte den 20111007 

Magnus Lindgren generalsekreterare berättade att stiftelsen Tryggare 
Sverige utvecklats från Tryggare Uppsala län. Samverkar med 
kommuner, ideella föreningar och näringsliv. De skriver rapporter 
och böcker har 4 anställda och omsätter 4 miljoner kr. årligen.  
Senaste veckan har stiftelsen Tryggare Sverige synts i flera reportage 
i TV med anledning av deras besök i New York, se mer på 
http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/stiftelsen-tryggare-
sverige/blog_post/view/foerklaringen-till-brottsminskningen-i-new-
york-professor-robert-mccrie-john-jay-college-8869 

De önskade se Håbo som en ”pilotkommun” där man tar ett 
helhetsgrepp kring de förebyggande frågorna kring brott. Generellt 
sätt sa de att gapet mellan anmälda och ouppklarade brott ökat. 
Förebyggande insatser är nödvändiga och det mellan flera aktörer i 
samhället. Eftersom man tidigare haft mycket kontakt i Håbo 
önskade man inleda ett projekt med Håbo. 

Yvonne Sturesson-Ljungblad hade inbjudit till mötet. Hon kommer 
fortsatt ha kontakt med Tryggare Sverige angående fråga om 
”pilotkommun”. 

4. Möten:                                                                                                   
22 november  BRÅ  kl. 15-17 i kommunhuset, Nattvandrarna är 
inbjudna. OBS nytt datum! Flyttat från 15 
november                                                                                               

6 december Styrgrupp  kl. 15-17 i kommunhuset  

 
Vid minnesanteckningen 

 

Charlotta Bjälkebring Carlsson 


