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Styrgrupp för ungdomsarbete onsdag den 13 februari 2013 

Närvarande: Arne Andersson, Charlotta Bjälkebring Carlsson, Thomas 
Brandell, Anna Andersson, Carina Hesse Bolin, Hans Elmehed.  
 

1. Charlotta Bjälkebring Carlsson hälsade alla välkomna och vi gjorde en 
kort presentationsrunda. 

2. Anmälda förhinder från Per Kjellander, Jan Håkansson, Anders Almroth 
och Rickard Westning.   

3. Minnesanteckningarna från styrgrupp för ungdomsarbete den 27 
november 2012 gicks igenom och lades till handlingarna. En förkortad 
version av minnesanteckningarna från föregående möte kommer att 
läggas ut på hemsidan.   

4. Utvärdering av det gångna året  
 
Det fördes en diskussion kring en förändring av utformandet av 
handlingsplan för ungdomsarbete till nästa år. Åsikter som att 
konkretisera, precisera och förkorta dokumentet kom upp. Fokus bör 
ligga på själva samarbetet mellan olika verksamheter. Handlingsplanen 
ska inte vara för detaljerad, utan mer ett övergripande dokument. Onödig 
och självklar text  kan plockas bort. Andra kommuner skriver inte om 
handlingsplanen varje år utan var tredje år.  

5. Nya åtaganden  
 
Revideringen har kommit in från de flesta. Rickard Westning 
(Räddningstjänsten) vill att deras punkter ska stå kvar som den är. 
Tanken är att de till nästa år ska utöka sin verksamhet och också delen i 
planen. Många punkter i föregående års handlingsplan kan användas till 
årets. Skolförvaltningen och Hälsoäventyret återkommer med sina delar.  
 
Vi bör fundera över vad vi kan samverka kring och precisera det i 
dokumentet. Hur vi ska fortsätta att arbeta 2014, kan förslagsvis börja 
planeras redan i höst. 
 
Frustration över att vi inte har egna pengar att genomföra aktiviteter 
diskuterades. Idag ska alla förvaltningar stå för sina egna kostnader. Hur 
ska vi få de förankrat inom politiken? En tydligare koppling till politiken 
behövs.  
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Verktyget som alla nämnder använder för mål och nyckelindikatorer är 
idag Stratsys. Aktiviteter/åtgärder för styrgrupp för ungdomsarbete bör 
exempelvis ligga i respektive nämnds sidor i Stratsys. Det blir på så sätt 
en mer naturlig del av verksamheten. Ett avtal om samverkan bör därför 
finnas och synliggöras bättre i den uppföljning som sker, exempelvis i 
årsberättelsen (varje aktör). Det är viktigt att arbetet hänger ihop med 
den ordinarie verksamheten. Nackdelen med att ha allt i Stratsys är att 
aktiviteter/åtgärder försvinner ”in i kommunen”, det blir tydligare om 
det finns ett påskrivet avtal.  
 

6. Rapporter  
 

 Miljö och teknik  
Det har varit en ökad skadegörelse i Skokloster den senaste tiden. 
Det har varit skadegörelse på skolan, förskolan och gatubelysningen. 
Skadegörelsen på gatubelysningen har påverkat området genom att 
delar har släckts ner.  
 
 Socialtjänsten  
Troligtvis kommer det att bli ett boende för ensamkommande 
flyktingungdomar, 20-25 plaster. Det kan innebära en 
genomströmning på 50-60 ungdomar under ett år. Hur boendet 
kommer att påverka kommunen vet vi inte idag men troligtvis 
kommer skolans verksamhet att påverkas mycket. Det kan hända en 
Migrationsverket ökar eller minskar antalet flyktingar, men vi vet 
inte så mycket idag. Svårigheten är utslussning till egna bostäder 
eftersom det inte finns så många lägenheter att flytta till.  
 
Det är tredje terminen som Hälsoäventyret har mött asylsökande 
barn och ungdomar i Uppsala. De har fått börja från början med 
utbildning om exempelvis hur kroppen fungerar. Hälsoäventyret är 
intresserade av att vara involverade om det blir ett boende för 
ensamkommande ungdomar.   
 
 Skola/Bildning  
BCJF har kontinuerligt stora bekymmer med människor som är 
drogpåverkade kring centrum. Biblioteket larmar då och då om 
drogpåverkade personer som sitter inne hos dem. En diskussion 
fördes om hur problemet skulle kunna lösas. Förslag som att ha fler 
poliser eller väktare som ”stör” i centrum togs upp. Detta är en 
angelägen fråga för styrgruppen för ungdomsarbete att samverkar 
kring. Frågan kommer att lyftas på nästa BRÅ-möte.       
 
 Hälsoäventyret  
Hälsoäventyret har ett nytt program för årskurs 4 och 5 om sömn och 
stress. Det skrivs ut allt mer sömnmedel till barn och dessa medel är 
oftast testade på vuxna män. De kommer att börja rikta in sig på 
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sömn för att senare övergå till stress. Vad händer i kroppen? Hur 
påverkar mobiltelefoner och annan teknik? De funderar senare på att 
också involvera föräldrar i utbildningen. Planen är att det nya 
programmet ska vara färdigt till hösten 2013.  
 
Hälsoäventyret har också genomfört en ANDT-enkät för årskurs 
6,7,8 och 9 som är på gång att sammanställas till en rapport som 
också kan jämföras med andra närliggande kommuner.  

 
 Liv och hälsa ung  
Liv och hälsa ung kommer att genomföras v. 9,10,11 i årskurs 7,9 
och årskurs 2 på gymnasiet. Det är första gången enkäten kommer 
att genomföras webbaserat. En lektionstimme ska räcka för att 
beskvara enkäten. Liv och hälsa ung är en enormt bra databank.  
 
 Liv och hälsa vuxen  
Resultatet från Liv och hälsa vuxen presenterades. Svarsfrekvensen 
var bra med 54 procents i Uppsala län.  
 
- De flesta mår bra i Håbo kommun. Totalt 70 procent av dem som 
har svarat på enkäten upplever att deras allmänna tillstånd är 
bra/mycket bra.   
 
- Andelen med nedsatt psykisk hälsa har minska i jämförelse med 
tidigare år, särskilt bland kvinnor.  
 
- Den upplevda tandhälsan har också förbättrats från tidigare års 
mätning.    
 
- Kommuner med högre utbildningsnivå har generellt ett bättre 
allmäntillstånd.   
 
- Övervikt (BMI>25) har ökat hos kvinnor och män. Bland män har 
andelen med övervikt ökat från 54 procent (2004) till 63 procent 
(2012). Bland kvinnor har andelen med övervikt ökat från 45 procent 
(2004) till 50 procent (2012). (Barnen upplevs som smalast i Håbo 
kommun till skillnad från övriga kommuner i länet enligt 
Hälsoäventyret).  
 
- Daglig rökande männen har från föregående mätperiod ökat från 10 
procent (2008) till 12 procent (2012). En förklaring skulle kunna 
vara att snuspriset har ökat vilket kan ha inneburit att en större andel 
har övergått till rökning. De oroväckande är att rökning kan vara en 
inkörsport till tyngre droger.  
 
- Upplevd trygghet i bostadsområdet låg mellan 95-98 procent i 
Håbo kommun enligt liv och hälsa enkäten. Det som har målats upp i 
media kring otryggheten i Håbo kommun kanske inte stämmer.  



  4(4)

 Datum Vår beteckning 

  2013-02-13  

 

 
- Generellt i länet är ensamstående kvinnor med barn en ekonomisk 
utsatt grupp.  
 
- Kontakt med vården handlar om andelen som har avstått från vård 
trots behov. Andelen som inte har kontaktat vården trots ett behov 
har minskat. Här finns det en viss osäkerhet kring vad statistiken 
egentligen säger.  

 
 Dialog Skokloster  
Den 27 mars kommer vissa nyckelpersoner i Skokloster bjudas in för 
en dialog kring problemen i området. En demokratidag för barnen på 
Eftis i Skokloster kommer också att hållas den 12 mars.  
 
Bussturerna till Hälsoäventyret har försämrats för barnen i 
Skokloster. Hälsoäventyret har i stället valt att komma till Skokloster 
för att bedriva sin verksamhet.   

 
7. Kommande möten  
 

 BRÅ den 27 mars kl.15-17, Övergranssalen, kommunhuset. 

 Styrgrupp för ungdomsarbete den 15 maj kl. 15-17, 
Kalmarrummet, kommunhuset 

 

Vid anteckningarna  

Helena Andersson  

 


