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Minnesanteckning - BRÅ 2011-11-22 kl. 15.00  

Närvarande: Thomas Brandell, Andreas Pallinder, Jan Håkansson, Robin 
Welch, Anneli Algesson, Danne Cramnell, Joachim Westerlund, Arne 
Dahlström, Anders Almroth, Charlotta Bjälkebring Carlsson samt Malin 
Göransson och Lotta Bolin Brolin (p.1-3). 

 

1. Närvaro och presentation av ny biträdande närpolischef Andreas 
Pallinder 

2. Föregående mötens minnesanteckningar 

Lades till handlingarna med en diskussion om att något måste göras 
åt skadegörelsen vid stationshuset.  

3. Nattvandrarna i Bålsta 

Malin Göransson och Lotta Bolin Brolin berättade om 
nattvandringen och det fallande föräldradeltagandet. Vi diskuterade 
hur vi kunde öka föräldrarnas medverkan i nattvandring och 
deltagande som helhet i sina barn utveckling och skolgång. Kerstin 
Cabrales Ahlin berättade hur skolan informerar samt att information 
kommer i Bålsta bladet (BuB). Nattvandrarna har en önskan om att 
information ges i veckobrevet aktuell vecka för att få fler deltagande 
föräldrar. Kerstin CA tog på sig uppgiften att kontakta 
informationsenheten och be Karin eller Pia skriva ett reportage om 
nattvandring och lägga ut schema. Detta ska vara ett komplement till 
den info som sker i dag genom skolornas hemsida och på annat sätt 
bl a i BuB. 

Anders A. Berättade om en överenskommelse mellan kommunen 
och Håbo FF angående nattvandring som del av återbetalning av en 
skuld till kommunen. Han kommer även att initiera ett möte mellan 
Nattvandring.nu och Håbo FF för att informera om verksamheten 
och de regler samt åldersgräns som finns vid nattvandring.  

Mötesdeltagarna ansåg att fortsatt annonsering ska ske i BuB och att 
information för ökat engagemang till föräldrar bör fortsätta. BRÅ 
önskar uppföljning av hur verksamheten utfallit i vår. 

4. Rapporter  

-         Jan Håkansson, närpolisen – aktuell brottstatistik   
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Enligt statistiken har tillgreppen av bilar blivit 7 st färre jämfört 
med samma period i fjol 

Bilinbrotten har blivit färre och minskat med 15-20 st totalt 75 st 

Narkotikabrotten är +-0 och ligger på ca 150 tillgrepp 

Misshandel har ökat från 70 till 79, många vid Rickards 
restaurang 

Kvinnofridskränkning är som i fjol ett, här finns troligen stort 
mörkertal 

Bedrägerierna har ökat i Håbo liksom i hela Sverige 

Inbrotten har ökat från 14 till 21, inbrotten har ökat i hela landet  

Positivt är att Skokloster har startat Grannsamverkan mot inbrott 
efter det att lanthandeln haft 4 inbrott. Det har redan 
resulterat i att några gärningspersoner kunnat gripas av polis. 
I Skokloster är även störande mopedåkning ett problem 

Detta resulterade i en diskussion om att polisens nummer 114 14 
ej fungerar tillfredställande samt en diskussion om kortare 
tillstånd för utskänkning av alkohol skulle kunna minska 
våldsbrotten vid krogarna i Bålsta.  

-         Anders Amroth Miljö- och teknikförvaltningen – aktuell 
klotter skadegörelse statistik 

Anders berättade att skadegörelsen gått der från 2 miljoner 2008 
till 800 tusen kronor i dag. Stationen står för 50 procent av 
dessa kostnader. Anders lovade att insatser där ska 
prioriteras. Han menar att Samverkan mellan Polare, Polis 
och Nattvandrare har varit en framgångsfaktor när det gäller 
minskad skadegörelse och det med kommunens nolltolerans 
mot klotter.  

5. Information 

- Hur gick det med nomineringarna, Götapris och förebygg.nu? 

Polarna blev en av fyra som gick till final, det är väldigt bra! Ida 
projektet från Västerås vann. Arbetet med nominering och monter på 
kvalitetsmässan har gett Håbo mycket i marknadsföring och för 
verksamheten Polarna har arbetet inneburit utvärdering, utveckling och 
reflektion. 
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Samtidigt samma vecka hade förebygg .nu konferens i Göteborg kring 
de ANTD frågan (alkohol, narkotika, tobak och dopning). Vid 
konferensen fick Håbo kommun ett utnämnande som årets förebyggande 
kommun, vann gjorde även här Västerås. Begonia Randhav och 
Michaela Pettersson fick även de ett omnämnande som en av tre årets 
förebyggare. Vann gjorde Maria Kero vid Luleå tekniska universitet. 

- ANTD - strategin http://www.regeringen.se/sb/d/14026/a/167978 

En kortfattat variant delades ut på mötet. Vi gick igenom de olika 
målområdena och konstaterade att vi i stort har förebyggande insatser i 
alla delar. Det som är nytt är att skolan har fått en egen rubrik En 
hälsofrämjande skola. Skolan är en viktig arena och ett lyckat 
förebyggande arbete ger ökade förutsättningar för att nå kunskapsmålen 
i skolan. Regeringen menar att grund- och gymnasieskolor bör få 
möjlighet ta del av utbildningsinsatser för att stödja generell 
skolutveckling och utveckla undervisningen alkohol, narkotika, dopning 
och tobak. 

- Demokratidagen 

Förbättringsförslag från ungdomsdemokratidagen med tema ”Min 
framtid”, i kort sammandrag. Dessa behandlades på Hearing 1 den 23 
november och kommer nu överlämnas till de som har att vidare 
handlägga frågan 

 Bålstatillägget ska tas bort eller kringgås genom att 
exempelvis sänka priserna eller sätta in bussar (en 
förutsättning om ungdomar ska stanna kvar i Bålsta)  

 Stor inomhushall till handboll, fotboll, innebandy, basket 
med flera verksamheter samt konstgräsplan. Bra läktare ska 
finnas med tillgång till café  

 Dirtbike – Cross – BMX – bana  

 Fler aktiviteter som exempelvis – paintball, laserdome, 
konserter, gokart, bra biograf, äventyr i simhallen, crossbana, 
skottramp (ishallen) och bättre skidbacke  

 Ta hit fler affärer, utöka utbudet  

 Marknadsför Håbo, mer och bättre turism  

 Bättre feedback från lärare, fler individuella samtal med 
lärare för att veta hur man utvecklas inom ämnet  

 Att det fortsätter satsas på ungdomar  
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 Lättare att få körkort genom att möjliggöra fler körtider)  

 Att det finns jobb till alla  

 Bättre information om arbetstillfällen och praktikplatser – 
webbsida – SACO mässa – besöka universitet m.m.  

 Snyggare tydligare bättre hemsida med kalendarium och 
aktuell information i gymnasieskolan, elev- och lärarblogg. 
En bättre allmän struktur som stöd i förberedelser i olika 
ämnen. Ex. fysik, kemi, biologi, matte och svenska  

 Fler billiga hyresrätter för ungdomar  

 Inför ett ungdomsgymkort under bemannade tider på gymet i 
centrum – Fitness 2h  

 Mer engagerade och motiverade lärare – fler motiverade elever 
som sprider positivt rykte om skolan. Ger möjlighet att utöka 
programutbudet på BCJF 

- Övrig information 

Charlotta och Danne lät en insändare om energidrycker cirkulera för 
underskrift. 

6. Övriga frågor 

a) Charlotta fick i uppdrag att höra med Praktikertjänst om hur de 
såg på samverkan med kommunen kring drogtestning av ungdomar. 

7. Vi beslöt följande mötestider våren 2012, samtliga möten är i Håbo 
kommunhus mellan kl. 15-17. 

- måndag den 30 januari/Styrgrupp 

- onsdag den 29 februari/Styrgrupp 

- torsdag den 29 mars/BRÅ 

- måndag den 30 april/Styrgrupp 

- tisdag den 29 maj /Styrgrupp 

8. Nästa möte styrgrupp för ungdomsarbete 6 december kl. 15.00, 
Diskussion om uppföljning och Konkretiserade Mål och åtaganden. 

 

Charlotta Bjälkebring Carlsson 


