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

 

 

Minnesanteckning styrgrupp för ungdomsarbete 2011-02-10 

Närvarande: Per Kjellander(ordförande), Thomas Brandell, Kerstin 
Cabrales-Ahlin, Jessica Sjölund, Jan Håkansson, Klas Ljungberg, Håkan 
Bertilsson och Charlotta Bjälkebring Carlsson (sekreterare), ej närvarande 
Rickard Westling. 

1. Per Kjellander önskade samtliga välkomna till dagens möte. Första 
frågan på dagordningen var förra mötets minnesanteckningar.           
Mötet lade minnesanteckningarna till handlingarna. 

2. Charlotta föredrog förslag om inrättande av ungdomsråd, att det för 
närvarande var ute på remiss hos elevråden till den 25 februari. De 
kommentarer som hittills kommit in var om inte varje friskola borde 
ha sin egen representant. Kerstin Cabrales Ahlin påpekade också att 
särskolans enheter också är separata enheter. Charlotta tar till sig av 
de inkomna synpunkterna men inväntar elevernas synpunkter innan 
definitivt förslag föreläggs kommunstyrelsen. 

3. Förslaget att slå ihop BRÅ med Styrgrupp för ungdomsarbete vann 
inte mötets gillande. Förslaget och Handlingsplan 2011-2014 mötet 
rekommenderade att ärendet skulle tas tillbaka för fortsatt beredning. 

4. Charlotta informerade om att ett arbete med en sammanhållen 
folkhälsoplan ska arbetas fram i kommunen där är tänkt att även 
ungdomsfrågorna inkluderas. 

5. Information gavs om att Polarna nominerats till Götapriset. 

6. Mötet informerades om att Per Kjellander tagit beslut om att tilldela 
medel till ett skolprojekt om novellskrivning i skolan med tema 
droger. Pengarna tas från ungdomssatsningens anslag. 

7. Rapporter: 

- Thomas Brandell rapporterade att sociala anmälningar minskat något 
och att kyrkan ej längre har hand om medlingen då ungdomar begått 
brott. Stöd och behandlingsenheten utbildar därför två medarbetare 
att i framtiden sköta medlingen i kommunens regi. 

- Klas Ljungberg föredrog klotter och skadegörelsestatistiken i 
kommunen. Från 2008-2010 har klottret minskat med 73 procent och 
skadegörelsen minskat med 30 procent.  



  2(4)

 Datum Vår beteckning 

  2011-02-11 KS nr 2011.307

 

Det objekt med de största kostnaderna för skadegörelse är stationen. 
Många glasrutor har där krossats och hissen vandaliserats, en stor 
topp var i maj 2010. Polisen informerade om att allt inte behövde 
vara skadegörelse då det framkommit att det även förekommit 
konstruktionsfel gällande glas vid stationen. Vi var överens om att 
skadegörelsen inte var något bra ”ansikte” utåt för kommunen. 
Övervakning och aktiviteter i anslutning till stationen kan ha en 
effekt på minskad skadegörelse. Bland annat finns det planer på 
morgoncafé vid stationen och anskaffande av förvaringsskåp inom 
ramen för visionsarbetet framtidens resecentrum i Håbo. Vidare 
informerades om att ett 70 tal synpunkter på nya Bålsta centrum har 
inkommit. Mer information går att få via årsredovisningen för 2010. 

- Till denna gång hade polisen särskilt tittat på förekomsten av 
dopning i kommunen, man har inte hittat någon anmärkningsvärd 
förekomst av dopning. Den bedömning man gör att det inte 
förekommer i någon nämnvärd omfattning.  

I Håbo har vi hög statistik gällande olika brott. Det innebär dock inte 
att förekomsten av brott är högre än någon annan stans utan vittnar 
mer om hög effektivitet hos polisen. Bland annat kan nämnas att 
statistiken mellan 2000 till 2010 har antalet tips till polisen stigit från 
3 st. till 190 st. Antalet förundersökningsprotokoll ökat från 396 till 
1086 och rattonykterhet från 0 till 169 stycken. Det vill säga vi har 
det relativt lugnt i Håbo trots hög statistik. Inom en snar framtid 
finns risk för en puckel gällande ökad ungdomsbrottslighet då yngre 
syskon till tidigare kända äldre syskon kan förväntas gå i sina äldre 
förebilders ledband. Vidare togs frågan om de rykten om en person i 
röd bil som besöker skolgårdarna. Polisen poängterade att det inte 
finns någonting konkret men att de arbetar med frågan och tar oron 
på stort alvar. Det vi kan säga till oroliga föräldrar är att kommunen 
arbetar med frågan i samråd med polisen och att det ännu inte finns 
någonting konkret i frågan. Vidare ska man uppmana personer som 
vill lämna vittnesmål eller hörsägen att vända sig direkt till polisen. 

Vidare informerade Jan om innebörden i den artikel i DN som 
beskriver en organisation av polisen i en och samma myndighet. 
Tanken har sitt ursprung i att kriminaliteten inte hänger ihop med 
länsgränserna.  

     -     Charlotta Berättade om den information hon inhämtat gällande             
urinprovstagning/drogtester för ungdomar. Sedan ett antal år tillbaka 
har Håbo kommun velat ha en egen provtagning för drogtester för 
ungdomar. Frågan har bollats mellan olika kommunala aktörer. 
Dialog har även förts med representant för Bålsta vårdcentral (då i 
landstingets regi).  
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En möjlig orsak till att provtagning ej ännu kommit till stånd kan 
vara en oklarhet kring vems ansvar det är och på vilken nivå i 
vårdkedjan denna typ av provtagning bör göras.  

Urinprovstagning för ungdomar ingår inte i primärvårdens uppdrag 
men kan komma till stånd om ett avtal sluts där kommunen köper 
tjänsten av vårdcentralen. Eftersom landstingets verksamhet vid 
Bålsta vårdcentral kommer att övertas av Medpro AB, Hans Wittrup 
överlåts frågan till Per Kjellander och Thomas Brandell att föra 
dessa samtal med VC nya utförare. 

För närvarande åker ungdomarna till Enköping eller Bro för 
provtagning. Provtagningen kostar ca 500 kr. per prov, en kostnad 
som troligen skulle bli lägre om kommunen själv gjorde proverna. 
En annan stor nackdel är att ungdomarna är svårmotiverade för att 
åka långt för provtagning. Om provtagning kunde ske på hemmaplan 
är det lättare att motivera och därmed fler prover kunna tas och fler 
ungdomar motiveras lämna droganvändningen i ett tidigt skede 
innan social problematik och beroende blivit ett faktum.  

De prover som i dagsläget görs på hemmaplan är de provtagningar 
polisen gör: i enlighet med: Polislagen (1984:387) 12§ 

”Anträffas någon, som kan antas vara under 18 år, under 
förhållanden som uppenbarligen innebär överhängande och 
allvarlig risk för hans hälsa eller utveckling, får han tas om hand av 
en polisman för att genom dennes försorg skyndsamt överlämnas till 
sina föräldrar eller någon annan vårdnadshavare eller till 
socialnämnden.” Vid omhändertagandet skall det vara sannolikt att 
den unge behöver vård enligt LVU och länsrättens beslut inte kan 
avvaktas på grund av risken för hans hälsa eller utveckling. Eller 
med stöd av lagändringarna från 1 juli prop. 2009/10:105 

Den urinprovskontroll som här menas är dock inte denna typ av 
provtagning. Det behov vi har i Håbo är främst en provtagning där 
oro finns för att ett barn använder droger och man med insatsen är av 
preventiv karaktär för att bryta ett osunt bruk och förhindra att 
ungdomen längre fram i livet hamnar i ett drogberoende. Målet är att 
arbeta både med främjande samt förebyggande insatser. Främjande 
arbete handlar om att hitta faktorer som gör att nykterheten ökar, 
medan det förebyggande handlar om att hitta faktorer som gör att 
missbruket minskar. Det handlar om att stärka det som redan 
fungerar bra och minska det som fungerar dåligt. Om inte ett avtal 
med Vårdcentralen är en framkomlig väg borde kommunen lösa 
frågan och inrätta egen urin/drogkontroll. 
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- Charlotta rapporterade om föräldramötet den 9 februari som 
genomfördes i samverkan mellan kommun, närpolis och 
säkerhetspolis. I stort är vi nöjda, bra innehåll av de föredragande. 
Dock behöv ej två sittningar då deltagandet vid båda sittningarna 
uppgick till ca. 110 föräldrar. Vi hoppas nu på en uppföljning av 
lokala föräldramöten i vår och en utbildningssatsning i ÖPP (Örebro 
preventionsprogram) på alla skolor.  

8. Övriga frågor 

- Vi beslöt att inte finnas med i informationskalender förskolan som  
NTF årligen trycker upp och delar ut till eleverna. De 9500 kr. det 
skulle kosta är pengar som kan behövas för annat. Bland annat 
arbetar vi nu på att införa ett ungdomsråd som kan komma att 
behöva resurser från ungdomssatsningen. 

9. Nästa möte är det 7 april kl. 15-ca. 17. 

 

 

Vid pennan: 

 

Charlotta Bjälkebring Carlsson, Barn- och ungdomskoordinator 

 


