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BRÅ torsdag 29 mars 2012 
Närvarande: Per Kjellander (ordf.) Thomas Brandell, Jan Håkansson, Robin 
Welch, Anneli Algesson, Danne Cramnell, Joachim Westerlund, Fredrik 
Anderstedt, Anna Andersson, Lars- Olof Eklund, Anders Almroth, Charlotta 
Bjälkebring Carlsson (sek.) 

Frånvarande: Agneta Hägglund, Heike Nykvist och Arne Dahlström 

Föredragningslista 

1. Förra BRÅ minnesanteckningar lades till handlingarna med ändringen 
Håbo FF i stället för Håbo IF och anteckningarna från  Styrgupp för 
ungdomsarbete 120229 lades till handlingarna  

 
2. Presentation nya medlemmar i BRÅ / Svenska kyrkan, Lars- Olof 

Ekelund och Hälsoäventyret, Anna Andersson 
De berättade kort om sina verksamheter: Snenska kyrkan bedriver en rad 
ungdomsverksamhet särskilt i Skokloster. Hälsoäventyret bedriver 
hälsopedagogisk verksamhet för skolungdomar i kommunen. 

 
3. Rapporter 

• Kommunens medlingsverksamhet/ Danne berättar att medlingen 
tidigare sköttes av Svenska kyrkan. Sedan ett år tillbaka är det 
Yvonne Sturesson Ljungblad och Danne som har hand om 
medlingen. Under 2011 har de haft 7 medlingsuppdrag. Det gäller 
främst misshandel och olaga hot. Ålder på gärningspersonerna har 
varit 15-20 år och rört 5 män och 2 kvinnor. Inga ärenden har 
inkommit under innevarande år.  

 
• Buss 311 Danne och Charlotta berättade att det är stökigt i  
och  kring buss 311 som går till Skokloster, främst turerna kl. 19.30 och 
20.30 vardagar, men även andra tider. Konsekvens kan bli att turerna till 
Skokloster kan dras in, eller bussen vänder vid Häggeby kyrka. Orsaker 
till det inträffade kan vara tristess i ungdomsgruppen särskilt i slutet av 
ett längre lov - avsaknad av tydliga vuxna – eller många socialt 
belastade personer i området. Kommunen har tillsammans med 
bussbolagen bestämt att prata med föräldrar, prata med barn/ungdomar, 
att bussbolagen skickar rapporter till kommunen och polisen, polarnas 
visitkort läggs ut på bussen, på förekommen anledning uppmanas 
bussföraren ringa polis akut 112, om man vill tipsa polisen ska man  
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ringa 114 14, polisen visar sig mer frekvent i området särskilt mellan 19 
– 21, fritidsgårdspersonal pratar med ungdomar och vuxna, Eftis (SV. 
Kyrkan) personal pratar med ungdomar och vuxna, polarna finns till 
hands fredag och lördag på förekommen anledning, polarna visar sig 
mer frekvent i Skokloster när de arbetar fredag och lördag kväll, de 
pratar med ungdomar och föräldrar på förekommen anledning, rektor för 
Slottsskolan och Gransäterskolan pratar med elever och föräldrar, vi ska 
hålla en öppen kommunikation, informera och samverka med varandra. 
Öka insatser och uppmärksamhet vid riskhelger och skollov, 
uppföljningsmöte är bokat till den 13 april kl. 8 i kommunhuset. 

• Stationsvärdar 
Bilgruppen har funderat på om inte också Håbo likt Enköping skulle 
kunna införa stationsvärdar vid stationen i Bålsta. Enköping har en 
lösning med stationsvärdar. De har ett avtal med Samhall som gör att 
kostnaderna från kommunens sida är mycket låg. De som arbetar som 
värdar får sin inkomst via lönebidrag. De har gul jacka/väst som det står 
stationsvärd på. De finns tillgängliga vid stationen för att svara på frågor 
och visa resenärer tillrätta mellan kl 9-15. De rör sig även på och 
omkring parkeringen. Genom deras närvaro minskar risken för 
skadegörelse, inbrott och resenärerna kan få svar på enklare frågor.   

I håbo kommer fortsatta diskussioner föras med SFI och Svensk 
kommuntjänst samt arbetsförmedlingen för en långsiktig lösning.   

Som kortsiktig lösning har KS förvaltning avsatt 2 st.  
sommarjobbsplatser som stationsvärd. I dagsläget är handledarfrågan 
inte löst. En möjlig lösning är i samverkan mellan kommunledning, 
socialförvaltning, markandsbolag med koppling till turistnäringen.  

Efter sommarperioden kan verksamheten utvärderas och användas för att 
få bästa möjliga långsiktiga lösning.   

• Nya åtaganden 2012 Handlingsplan för ungdomsarbete delades ut 
• Inga övriga rapporter 
 

4. Polisens brottsstatistik 
 
Jan tog upp problemet med att ungdomar (18 åringar) kan hyra 
kommunens lokaler för spritfester där även underåriga deltar. Han 
hänvisade till en återkommande teaterfest. Han berättade att vid den 
senaste av dessa fester var polisen tvungen ta in extra personal på 
övertid för att festen urartade med fylla. Polisen hällde ut väldigt mycket 
sprit som minderåriga hade med sig till festen. Vi diskuterade möjlighet 
med alkoholpolicy och restriktioner vid uthyrning av kommunens 
lokaler . Ansvarig nämnd för lokaluthyrning både till privatpersoner och 
föreningar är Bildningsnämnden.  
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Per Kjellander tog på sig att regelverksfrågan lyfts i 
ledningsgruppen. 
 
 
Tillgreppsstatistik 

Mätperiod 20101101-20110312 20111101-20120312 

Tillgrepp motorfordon 11 stycken 10 stycken 

Bilinbrott 40 stycken 24 stycken 

Villainbrott 8 stycken 34 stycken 

Statistiken visar att tillgrepp motorfordon och bilinbrott minskat medan 
villainbrotten ökat. 

Vidare sa Jan att det som bäst hjälper mot inbrott är en stor hund som kan 
bitas och det blir DNA spår. Andra åtgärder är aktiv grannsamverkan och 
nyfikenhet på den eller de personer som uppehåller sig i området.  

Polisen har uppmärksammat att det tränas på tags i ett skogsparti. Det kan 
leda till framtida ökning av klotter. Vi fortsätter vårt goda samarbete och har 
beredskap för klottersanering och uppföljningsmöte om klottret ökar.  

5.   Kommunens skadegörelse- och klotterstatistik 
Anders Almroth berättar om en positiv utveckling där klotter och 
skadegörelse gått ner från år 2008 med 1.1 miljoner kronor årligen. Vid 
vissa skolor har kameraövervakning lett till minskad skadegörelse. Stationen 
har inte heller varit så skadebelastad sista tiden. Effektiv klottersanering och 
samverkan kommun, polis och Bålstapolare har fallit väl ut. I Skokloster 
åtgärdas nu skadegörelse på 35 st. belysningsstolpar. Man har varit inne i 
elsystemet och ryckt ur propparna. Det verkar som om en stor del av 
skadegörelsen i Håbo utförs av ungdomar som reser in främst från 
kommuner närmare Stockholm. 
 

6. Övriga frågor 
• Tänk Om kampanjen (anti langning) tid för strategi och 

materialutlämning fredag 20 april kl.13.30 i Skokloster rummet 
kommunhuset  

• Rökfri skol- och arbetstid 
Fler skyltar finns hos Charlotta till dom som vill ha 

 
7. Nästa datum och tid för BRÅ bokades till torsdag den 18 oktober 2012  kl. 

15-17 i Skokloster rummet kommunhuset.  
Förslag på information om kommunens tillsyn av alkohol och tobaksfrågor 
 

Charlotta Bjälkebring Carlsson 


