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Minnesantekning BRÅ onsdag den 16 oktober 2013 

kl.15-17 kommunhuset - Övergran 

Närvarande: Agneta Hägglund, Fredrik Anderstedt, Daniel Cramnell, 

Helena Andresson, Anders Almroth, Hans Elmehed, Jan Håkansson, 

Thomas Brandell, Anneli Algeson Rask, Fredrik Hallberg, Robin Welch, 

Mats Mattsson, Patrik Elg, Carina Hesse Bolin, Caroline Olsson och 

Charlotta Bjälkebring Carlsson. 

1. Agneta Hägglund hälsade välkommen  

Robin Welch meddelade att detta blir hans sista träff för handlarna i Håbo. 

Ersätter gör Mats Mattsson från Håbobuss.  

2. Anteckningarna från 27 mars 

Minnesanteckningarna lades till handlingarna.  

3. Genomgång Liv och Hälsa 2013-10-28 

Carin Östling från Regionförbundet var förhindrad att komma. Charlotta 

och Helena gick igenom en del statistik från undersökningen.  

4. Rapporter 

Ungdomssamordning, Danne Cramnell 

Skolstarten var lugn. Danne och Joachim Ringwall arbetar med 

hemmasittare i skolan. Nya arbetsledare är på gång att rekryteras till 

Bålstapolarna.  

Polis, Jan Håkansson  

I måndags greps två yrkesklottrare från Stockholm,  förberedelse till grov 

skadegörelse. Deras bil stoppades på E 18. De hade färgbestänkta 

maskeringskläder och 70 talet sprayburkar i bagaget.  

Läget i Håbo är stabilt enligt polisen, samverkan har givit resultat. 

I Skokloster är det nu ganska mycket skadegörelse, bland annat har ca. 50 

procent av skolans fönsterrutor krossats. Polisen har avsatt särskilda 

resurser, bland annat för att tala med föräldrar.   

När det gäller ekonomiska brott är det i Håbo som i övriga Sverige, en 

ökning.  
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Miljöbrott, misshandel, rån, sexualbrottinbrott, tillgrepp bil MC, narkotika 

och rattfylleri,  visar stabila eller något lägre siffror.  

Skadegörelsen visar på något högre siffror.  

Polisen är uppmärksam på det som händer på nätet. Det gäller både droger 

och språkbruk. Det språk som används på nätet är många gånger brottsligt. 

Polisen är aktiva när det gäller nätvandring.  

Hälsoäventyret, Carina Hesse Bolin 

Hälsoäventyret arbetar med ett nytt program om nätkränkningar.  

Potentia och Gransäterskolan genomför i samverkan med Hälsoäventyret, 

Tobaksfri Duo.  

En satsning på cannabisinformation för skolpersonal genomförs med stöd 

från landstinget folkhälsomedel.  

Klotter och skadegörelse, Anders Almroth 

Trenden med minskad skadegörelse håller i sig. Glaskross är den största 

kostnaden, därefter el och övrigt. Berättade att det ökat något men ligger 

stabilt på relativt låg nivå jämfört med tidigare. De mest drabbade ställena är 

Futurum, Stationen, BCJF, Gransäter, Västerängen, övrigt och Gröna Dalen. 

Även skolan i Skokloster har haft mycket glaskross. Prognosen för i år är att 

kostanden stannar på 1miljonkr. När det gäller kostnader för klostersanering 

ligger den på 100 tusen för 2013 mot 2008 då kostnaden låg på 225 tusen kr.  

Nattvandrarna, Patrik Elg 

Nattvandrarna framhåller att alla är välkomna att nattvandra. Man behöver 

inte vandra hela natten utan var och en avsätter den tid man kan från 8.30 

och fram till max 02.00.  

Agneta Hägglund informerade om att det diskuteras om att instifta ett pris 

på 10 000 kr. för den klass som haft flest nattvandrande föräldrar. Förslaget 

är att priset skulle delas ut vid festdagen i augusti. Nattvandring statistiken  

ligger som grund för att utse vinnande klass.  

Socialtjänsten, Thomas Brandell 

Något fler socialtjänstanmälningar mot föregående år, när det gäller 

anmälningar från skolan har det inkommit 184 anmälningar mot samma tid 

förra året 140.  

Vid en restaurang i Bålsta förekommer det överförfriskning av gäster, 

ägaren har tilldelats en varning. Fortsätter det kan alkoholtillståndet dras in. 

Övriga restauranger fungerar väl.   
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Skolan, Hans Elmehed 

Inget att rapportera. 

Förslag till förbättringsområden: 

Föräldrautbildning i ”nätspråket” 

Information om risker med felaktigt språkbruk på nätet vid 

trafikutbildningen för 8:klassarna på Kyrkcentrum.   

Instifta ett pris för att stimulera ökat antal nattvandrande föräldrar.   

4. Övriga frågor 

- Demokratidagen 

- Information om föreläsning av Anders Helander den 28 november.                    

Tema: Alkohol och nätdroger. Lokal: Lars Hård, BCJF. Tid: 19-21   

Upplägg : generella problem med alkohol och nätdroger – Vad händer på 

området? - Kort kring metoder för att påvisa alkohol- och droganvändning 

(testning) – Frågor. 

Kommande möten 

Datum: 6 februari 2014 

Tid: 15-17, Kaffe i Håbo café 14.30-15.00 

Lokal: Övergranssalen kommunhuset 

Agneta Hägglund avlutade mötet med att tacka Robert Welch för sitt arbete 

i BRÅ.  

 

Vid anteckningarna 

Charlotta Bjälkebring Carlsson 

 

 


