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Bilgruppen minnesanteckning 2012-05-31 

Närvaro: Charlotta Bjälkebring Carlsson sekreterare, Håkan Bergstöm 
Räddningstjänsten och Jan Håkansson polisen, Anneli Algeson Rask 
Håbohus AB, Arne Andersson Miljö och Teknikförvaltningen och Jan 
Rudberg grannsamverkan i Kalmarsand, Agneta Edlund länsförsäkringar 
och inbjuden Johan Boström Svensk kommuntjänst 

Förhinder: Charlotte Villén M2 gruppen, Jan-Peter Alm 
stöldskyddsföreningen 

 

1. Förra minnesanteckningarna lades till handlingarna 

2. Rapporter och lägesbeskrivning 

 Under fikat informerade Jan och Charlotta kort om bildande av 
ett läns övergripande brottsförebyggande BRÅ. 

 Stationsvärdar 

Johan Boström från Svensk kommuntjänst berättade att de är 
villiga att ta bollen för att permanenta förslaget i samverkan med 
socialtjänsten. Tanken är att finna passande personer som har 
försörjningsstöd med möjlighet till lönebidrag. Svensk 
kommuntjänst kan ta på sig att anställa 1-3 personer och ta 
arbetsgivaransvar för dem.  

De permanent anställda värdarna kan bli handledare för personer 
på SFI som behöver ut i arbetspraktik eller andra som behöver 
arbetsträna.   

Beloppet mellan ersättning för lönebidrag och lön som utbetalas 
måste lösas. En möjlighet finns att ta mellanskillnaden från SFI. 
Frågan kom också upp om försäkringsbolag kan vara med och 
finansiera? De får vinster i minskade bilinbrott.  Agneta Edlund 
länsförsäkringar tar med sig frågan till sin chef.  

 Informationstavla vid stationen. Arne A berättade att Per 
Andersson tagit fram ett förslag på tavla som uppgår till en 
kostnad av ca. 50 000kr. Förslagsvis kan investeringskostnaden 
täckas av försäljning av annonser, miljö och teknikförvaltningen 
tar driften i övrigt.  Länsförsäkringar  och Håbohus AB tar med 
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sig frågan om de skulle kunna köpa annonsplats och bidra till att 
lösa finansieringen.                   

 Agneta Edlund berättade om ett seminarium som handlade om 
Grannsamverkan. Det kom fram många goda idéer och exempel 
kring hur man kunde arbeta med grannsamverkan. Bland annat 
berättade man om ett lyckat exempel i flerbostadshus i Botkyrka. 
Där har man samverkan även med bilskolorna och tidningsbuden 
som har verksamhet i bostadsområdena och rapporterade om de 
ser någonting konstigt, ex. klotter eller skadegörelse. Ett annat 
tips var att alltid, sanera klotter, hålla snyggt och städat samt ha 
snygga skyltar, det signalerar att det är en aktiv grannsamverkan 
som fungerar. På detta sätt blir grannsamverkan mer 
strukturerad, effektiv och hållbar. Erfarenheter vi sett här i Håbo 
är att grannsamverkan ofta faller om någon av initiativtagarna 
flyttar eller ej engagerar sig längre, verksamheten bygger mycket 
på eldsjälar. I Bålsta har vi haft grannsamverkan på Mansänden. 
Genom att bilda arbetsgrupper och vidareutveckla verksamheten 
i samverkan  kan grannsamverkan bli mer framgångsrik. 

3. Övriga frågor 

 Arne berättade att kommunen har en egen ”lapplisa” som lappar 
bilar ca. 2 ggr per vecka. 

 Fastigheterna på Kalmarsandsvägen med privatvärd kommer ha 
en RIB översyn (rättslig inventering av befintligt bestånd). Det 
vill säga Hyresgästföreningen gör en oanmäld besiktning av 
lägenheterna. 

4. Nästa möte 

 Fredag den 21 september kl. 13-14.30 , lokal Skokloster i 
kommunhuset. 

 

Charlotta B Carlsson 

 


