
 Minnesanteckning 
 Datum Vår beteckning 

  2012-05-30 

 Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens stab 
Charlotta Bjälkebring Carlsson, Barn- och 
ungdomskoordinator 
0171-52871 
charlotta.carlsson@habo.se 

 
 
 
 

 

      

POSTADRESS 
746 80 BÅLSTA 
BESÖKSADRESS 
Centrumleden 1 

TELEFON VÄXEL 
0171-525 00 
TELEFAX 
0171-563 33 

ORG.NR 
212000-0241 

HEMSIDA 
www.habo.se 

E-POST 
kommun@habo.se 

 

 

Styrgrupp för ungdomsarbete 29 maj 2012 
Närvarande: Per Kjellander (ordf.), Jan Håkansson, Arne Dahlström, Hans 
Elmehed, Anders Almroth, Carina Hesse Bolin och Charlotta Bjälkebring 
Carlsson (sek.) 

Frånvarande: Thomas Brandell och  Heike Nykvist  

Föredragningslista 

1. Dagordningen fastställdes 
 
2. Minnesanteckningarna gicks igenom följdes upp och lades till 

handlingarna.  
 
3. Vi gick igenom ett material från Liv och Hälsa  
 
Man kan se behov av följande satsningar: 

• Skolnärvaro  
• Levnadsvanor, mat, sömn och motion  
• Tillvarata och utveckla hälsosamtal som underlag för barn och ungas 

fysiska och psykiska hälsa 
• Satsa på UM (ungdomsmottagningen) 
• Uppmärksamma spelområdet i det förebyggande ANDT- arbetet 

(alkohol, narkotika, dopning, tobak), satsa på föräldrainformation 
• Satsa på föräldrastöd, Bålstapolare och Hälsoäventyr 
• Samverka och basera satsningarna på ett socioekonomiskt tänkande 

 
4. Information 

• Valborg/ I Bålsta var det lugnt. I Skoklosters bygdegård var det fest 
med många överförfriskade personer. Polis och Polare var på plats. 

• Stationsvärd/  Diskussion med Svensk kommuntjänst, SFI och 
Bilgruppens medlemmar fortsätter. Försök med Sommarvärd i Håbo 
kommer göras under 2 veckor inom ramen för sommarjobb för 
ungdomar. Loggbok kommer att skrivas för att bättre veta hur 
arbetet bör läggas upp. 

• Skolavslutning/ Föräldrabrev har tagits fram och sprids via flera 
vägar, en insändare har skrivits, kampanj mot langning utanför 
systembolaget 30 maj och 11 juni, drogfri skolavslutning för 
avgångsklasserna, 9orna har sin avslutningsfest på Krägga värdshus.  

• Alkoholzon/ Ett nytt förslag på utökad alkoholzon har skrivits fram. 
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5. Rapporter 

• Anders A: Junibackens förskola i Skokloster har brunnit ner. Mycket 
arbete kommer att koncentreras kring detta. Delar av Miljö och 
teknikförvaltningen flyttar till lokaler i Bålsta VC. 

• Jan H: Allt lugnt, finns ingen oro kring skolavslutningarna. 
• Arne D: Just före branden på Junibacken gjordes 

brandsäkerhetsåtgärder på vinden, likt dem som tidigare gjordes på 
Futurums vind. Ingen riks i nuläget för gräsbränder. 

• Carina HB: Hälsoäventyret kommer att fönsterfodra i sommar. 
Gruppen för förebyggande och hälsofrämjande frågor har genomfört 
en undersökning i skolan kring vilket stöd pedagogerna har i sex och 
samlevnadsundervisningen. En liknande studie planeras för ANDT 
frågor (alkohol, narkotika, dopning och tobak). 

• Hans E: Junibacken och skolavslutningen är aktuella frågor för 
skolan just nu. Översyn av ledningssystem inom skola och bildning 
är på gång. MIU skolan har meddelat att de inte kommer att ha något 
högstadium från hösten, de blir F-6 skola. 

• Per K: Översyn av den politiska organisationen, på grund av ny 
lagstiftning för bättre samverkan och snabbare ärendeprocesser.  

 
6. Övriga frågor 

Inga övriga frågor 
 
Kommande möten: 

• Onsdag den 5 september kl. 15-17, Styrgrupp för ungdomsarbete 
• Torsdag den 18 oktober kl. 8.15-10, BRÅ OBS ny tid! 
• Tisdag den 27 november kl. 15-17, Styrgrupp för ungdomsarbete 

 

Charlotta Bjälkebring Carlsson 


