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Minnesanteckning Styrgrupp för ungdomsarbete 2011-09-15  

Deltagare: Per Kjellander (ordförande), Heike Nykvist, Jan Håkansson,  
Kerstin Cabrales-Alin, Anders Almroth, Räddningstjänsten, Thomas 
Brandell och Charlotta Bjalkebring-Carlsson (sekreterare) 

Anmält förhinder: Håkan Bertilsson och Roland Reuterwall 

1. Presentation av nya medarbetare i gruppen  

Anders Almroth, ny miljö och teknikchef presenterade sig 

2. Minnesanteckningar för 2011-05-24 BRÅs   

Lades till handlingarna med diskussion kring följande punkter: 

 Skadegörelse stationsbygganden 

Anders bekräftade att det är ett problemområde, särskilt hissen. Det 
finns önskemål om ökade öppettider och hyra in Securitas för att låsa 
kvällstid. Kan resultera i hyrestillägg från Håbohus AB. 

 Socialjour och riskhelger 

Det blir ett möte med socialjouren den 27 september kl 10.00 hos 
Thomas Brandell, Jan Håkansson, Per-Olof Thorsbeck och Danne 
Cramnell är med på mötet.  

 Ersättning för personal vid nattvandring 

Frågan hanteras i kommunens ledningsgrupp, ett förslag om 
föreningars medverkan kommer att tas upp där, de återkommer. 

 Energidrycker 

Liedel har höjt försäljningsåldern för köp av energidrycker och 
flyttat hyllan med energidrycker närmare kassorna. 

Undertecknad blev kontaktad av Fredrik Malmqvist på ICA. De vill 
ha mer forskning på området innan de ändrar sin försäljningsålder. 
De menade även att en åldersgräns kunde leda till fler stölder av 
energidryck. 
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Charlotta tar fram ny forskning i samråd med skolkuratorerna och 
försöker få till stånd en artikel i ämnet, för att påverka 
försäljningsställena ytterliggare.  

3. Reflektioner om läget under sommaren samt ev. befintlig statistik 

-        Polisen:  Jan berättade att det under sommaren varit rörigt i 
Enköping som ”spillt” över till Håbo. Stationen i Bålsta 
visade sig vara en mötesplats där ungdomar från Enköping 
träffade ”buset” från Stockholm. Man har mycket att vinna 
om man når föräldrarna, i dessa fall var föräldrarna rädda för 
barnen. Vi diskuterade lite kring möjligheten att nå ut till 
föräldrar via Facebook och klassföräldrar m.m.  

      Generellt kan man säga att när de personer med hög 
brottsstatistik är placerade i någon stödform minskar 
brottsligheten, gängen blir då splittrade.  

  I skolkloster har det varit en del skadegörelse och störande 
motorcross åkning. Även föräldrar har varit inblandade i 
detta. Större civilkurage och boendesamverkan skulle kunna 
råda bot på en del av ”buset”. Folk verkar rädda för att lägga 
sig i och gå ihop och säga ifrån. 

-    Miljö och teknikförvaltningen: Positivt med öppningen av 
lekplatsen vid Åbergs. En Panna Match arena ska byggas vid 
Skateområdet. Skateparken fungerar mycket bra, men där är 
kraftigt nedskräpat. Nedskräpat är det också på vissa 
skolgårdar och dagis områden. De har blivit tillhåll för 
ungdomar under sommar och helger.  

-        Bålsta Vårdcentral: Det har varit ett stort tryck på VC i 
sommar trots 6 läkare under hela sommaren. Rekryteringen 
av läkarna ej klar VC använder hyrläkare de behöver också 
anställa en distriktssköterska till. Neddragning barnmorska 
på UM (ungdomsmottagningen), de har öppet två kvällar i 
veckan vilket möter ungdomarnas behov av öppettid på ett 
bra sätt.  VC saknar tyvärr fortfarande hemsida 
(ungdomsmottagningen kan nås via UMO). UM psykolog 
har tagit anställning på vuxenpsykiatrin. Någon ny psykolog 
på UM har landstinget ännu ej ordnat. En önskan från VC är 
att de ska få ersättning för psykolog på UM då kan den 
tidigare psykologen arbeta del av tid där. Ett orosmoment för 
Um är att Bålstadocktorn ansökt om att driva UM. Ett annat 
orosmoment i anslutning till VC är att missbrukare säljer 
medicin vid entrén.  

-        Skola: Inget för stunden 
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-  Socialtjänst: Under sommaren har man mest haft bekymmer 
med vuxna missbrukare. Thomas ser fram mot Götapriset.   

4. Liv och Hälsa, ung 2011  

Uppföljning resultatmål Handlingsplan för ungdomsarbete                             
Trender: 

Berusningsdricker minst en gång per månad - Minskning bland pojkar 
mellan år 2007 och 2011 Ingen större skillnad bland flickor mellan år 2007 
och 2011, men ökning flickor mellan 2009 och 2011. Flickor 
berusningsdricker oftare än pojkar och det med stigande ålder. Pojkar 
instämmer i högre grad på frågan ”dricker aldrig” än flickor. 

Röker dagligen - Flickor röker mer än pojkar. Rökning ökar med stigande 
ålder. 

Provat narkotika - Ingen större skillnad mellan pojkar och flickor. Droger 
testas i ökad utsträckning med stigande ålder. 

Nedstämdhet - Minskning mellan år 2007 och 2011för både flickor och 
pojkar. Flickor är mer nedstämda än pojkar. Pojkar blir mindre nedstämda 
med stigande ålder. Andelen flickor är mest nedstämda i åk 9. 

Skoltrivsel - Ingen större skillnad mellan pojkar och flickor Skoltrivseln har 
ökat för flickor och pojkar mellan år 2007 och 2011. De gillar skolan bättre 
med stigande ålder. 

Upplevt bra hälsotillstånd - har ökat mellan år 2007 och 2011. Pojkar 
instämmer i högre utsträckning än flickor. Flickor och pojkar mår bättre 
med stigande ålder. 

Tankar inför 2012 – Satsa på tidig prevention och föräldrastöd - Satsa på 
samverkan mellan våra olika verksamheter och utveckla det vi har - 
Nysatsning på tobaksprevention ihop med Hälsoäventyr och stärk tillsynen - 
Fortsätt utveckla styrning och uppföljning av mål - Utbilda nyckelpersoner i 
barnkonsekvensanalys och social ekonomi 

Titta på riskfaktorer och skyddsfaktorerna som finns för att komma tillrätta 
med problemen. Riskfaktorer eller skyddsfaktorer förstärker varandra. Om 
det finnas samband kan det öka förståelsen för hur vi kan jobba tillsammans 
utifrån olika uppdrag, t ex en hälsofrämjande skola och kopplingen till en 
meningsfull fritid, en fysisk miljö som främjar hälsa, tillsyn, vårdcentral, 
polis med flera. 

Fokus på tobak - eftersom forskning visat att just tobaksbruk kan vara 
inkörsport till tyngre droger. Det innebär att korsköra tobaksbruk Liv och 
Hälsa, ung med: nedstämdhet, stress, skoltrivsel, alkohol och upplevd hälsa  



  4(4)

 Datum Vår beteckning 

  2011-09-21 

 

3. Övriga frågor  

4. Kommande möten:                                                                                                
11 oktober   Styrgrupp  kl. 15-17 i kommunhuset                                                                       
22 november  BRÅ  kl. 15-17 i kommunhuset, OBS nytt datum! 
Flyttat från 15 november                                                                                                            
6 december Styrgrupp  kl. 15-17 i kommunhuset  

Minnesanteckningar 

 

Charlotta Bälkebring Carlsson  


