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BRÅ minnesanteckning 2011-05-24 

 
Minnesanteckning 

- Dokumentet Konkretiserat samarbete, mål och åtaganden för 2011 
undertecknades av samtliga parter  

Per Kjellander öppnade mötet  

Närvarande: Heike Nykvist, Håkan Bertilsson, Jan Håkansson, Kerstin 
Cabrales-Alin, Klas Ljungberg; Michael Gustafson, Per Kjellander, 
Thomas Brandell,  Agneta Hägglund,  Daniel Cramnell,  Anneli 
Algeson, Robin Welch och Charlotta Bjälkebring-Carlsson 
Frånvarande: Arne Dahlström, Jessica Sjölund, Fredrik Anderstedt, 
Joachim Westerlund och Johanna Sellberg 

1. Minnesanteckningar för 2011-02-10 och 2011-04-07 lades till 
handlingarna 

2. Rapporter och information  

-         Punkten information från Länets Barnombudsmän utgick då 
Barnombudsmännen uteblev 

-         Polisen (Michael Gustafson) informerade om BRÅS 
uppdrag och roll samt om det aktuella läget gällande brott.  

-         Miljö- och teknikförvaltningen informerar om statistik kring 
klotter skadegörelse 

-         Energidrycker – information till föräldrar, vad kan skolan 
göra, vad kan handlarna göra?  

            Utifrån ovan belyst information och problembild ser vi: 

att det finns ett allmänintresse i att arbeta brottsförebyggande. Det 
goda samarbetet skulle fortsätta och utvecklas mellan parterna. Vi 
var överens om att kalla till extramöten om så skulle behövas. Håbo 
var tidigare länets ”svara får”. Utvecklingen går i rätt riktning med 
25 procents minskad brottslighet och minskat klotter med upp till 70 
procent samt minskad skadegörelse på 30 procent 

att något måste göras för att minska skadegörelsen vid  pendeltågs-
stationen. Kostnaderna är orimligt stora och påverkar Håbohus 
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övriga hyror negativt. Nu i maj liksom förra årets maj har det varit  
mycket skadegörelse. Troligen kan det ha att göra med 
studentfestande där alkohol är inblandat. Kameraövervakning och 
aktiviteter i form av café, hålla klotterfritt, snyggt och städat, 
patrullering, nattvandring och nyttan med att företagen håller ett lågt 
pris för studentfester som arrangeras lokalt för att undvika belastning 
av in och utresande i studentfesttider, som förebyggande åtgärder 
diskuterades 

att kommunens ledningsgrupp (2011-05-26) tar upp frågan om tid 
mot tid ersättning för personal vid nattvandring  

att länsstyrelsen inbjuds för att informera om den nya statliga 
ANTD-strategin http://www.regeringen.se/sb/d/14026/a/167978 
 
att med anledning av energidryckers skadliga inverkan (främst taurin 
och koffein), skriva till handlarna i Bålsta för att be dem sätta en 
åldersgräns för köp av energidryck, samt höra med Hälsoäventyret i 
vilket omfattning de lyfter frågan om energidryckers skadliga 
inverkan i sitt program kring droger  
 
att konkretiserat samarbete mål och åtagande tillsänds polisstyrelsen 
för kännedom 
 

3. Övriga frågor  

Heike Nykvist berättade att ungdomsmottagningen (UM) har 
förändrat sin verksamhet på grund av att personal valt att arbeta kvar 
i landstingets regi. För att klara verksamheten har Bålsta Vårdcentral 
(VC) förändrat öppettiderna med öppet två kvällar i veckan, kl. 13-
19. Kvällsöppet har resulterat i att fler uppsöker UM. Den psykolog 
som landstinget bekostar på UM har valt att arbeta med andra 
uppgifter på vårdcentralen. Eftersom psykologtjänsten inte är 
anslagsfinansierad utan ”utlånad” från landstinget får det 
konsekvenser för UM. Heike berättade också att Praktikertjänst som 
avser att öppna en mottagning i Draget ansökt om att bedriva både 
UM och familjecentrerat arbete. Bålsta vårdcentral ifrågasätter detta 
och vädjar till politiken att det upparbetade samarbetet som finns 
mellan kommun och Bålsta Vårdcentral bör beaktas när man 
behandlar Praktikertjänst begäran. Kerstin Cabrales-Alin undrade 
över hur det i sådant fall skulle bli med den kurator som kommunen 
bistår med vid ungdomsmottagningen. Vidare berättade Heike att 
tillgängligheten på VC har ökat i och med drop in mottagning 
införts. Cirka 70 personer per dag uppsöker denna mottagning. Detta 
har medfört i runda tal 100 procentig telefon tillgänglighet vilket 
tidigare varit ett stort problem.  
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Agneta Hägglund påminde om mingel på Skokloster Slott den 31 
maj. 

Michael Gustafson berättade att han skulle sluta som närpolischef 
och gå till nya arbetsuppgifter inom trafikpolisen. 

Danne Cramnell höll med om det som tidigare sagt som det goda i 
samverkan. Vidare berättade han att Johanna har gått till ny tjänst 
inom socialtjänsten, av personliga skäl. Två nya arbetsledare ska 
anställas och Danne får en mer samordnande roll för Polarna 
framöver, med mindre kväll och helgtjänstgöring. Vidare sa han att 
ungdomarna i Håbo har en positiv syn på myndighetspersoner och 
nattvandrare, men mer negativ syn på vuxenvärden generellt sätt. I 
sommar gör Polarna ett tre veckors uppehåll för semester. 

Jan Håkansson undrade över hur det såg ut framöver kring riskhelger 
och skolavslutning. Vi konstaterade att både Polare och Nattvandrare 
finns ute i ungdomsmiljöerna och att det förebyggande arbetet i den 
fastlagda Handlingsplan för ungdomsarbete och de konkretiserade 
mål och åtaganden ligger som grund för vårt arbete. Diskussionen 
slutade med att socialchef Thomas Brandell tar kontakt med 
socialjouren i Uppsala för att få till stånd ett möte med socialtjänst, 
närpolis, polare och koordinator för en diskussion om socialjouren i 
Uppsala och vad kommunen själv kunde göra. Thomas tar fram 
statistikuppgifter som underlag för eventuella beslut i frågan. 

4. Beslut om kommande möten                                                                                                 
15 september Styrgrupp  kl. 10-12 i kommunhuset                                                                    
11 oktober   Styrgrupp  kl. 15-17 i kommunhuset                                                                       
15 november  BRÅ  kl. 15-17 i kommunhuset                                                                            
6 december Styrgrupp  kl. 15-17 i kommunhuset  

 

Vid pennan  

 

Charlotta Bjälkebring Carlsson 

 


