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Minnesantekning BRÅ onsdag den 27 mars 2013 

kl.15-17 kommunhuset - Övergran 

Närvarande: Agneta Hägglund, Daniel Cramnell, Helena Andresson, 
Joachim Ringwall, Anders Almroth, Hans Elmehed, Jan Håkansson, 
Thomas Brandell, Joachim Westerlund, Rickard Westning och Anneli 
Algeson Rask.  

1. Agneta Hägglund hälsade välkommen och presentation 

 

2. Kampanj - valborg – skolavslutning 

Helena Andersson berättade om planerna, länsstyrelsen har 230 tkr till 
kampanjen. Vi bestämde att dela ut flygblad utanför Systembolaget vid 3 
tillfällen, mellan kl. 15-18 samtliga dagar,  29/4, 4/6 och 11/6. Önskan är att 
ungdomar från Polarna närvarar utöver oss vuxna, Danne ordnar med det. 
Charlotta kontaktar centrumchefen vilka datum vi avser kampanja. I mån av 
möjlighet och tid ställer så många som möjligt upp. Helena och Charlotta 
återkommer med föräldrabrev och insändare per e-post. 

  

3. Rapporter och statistik 

- Brottsstatistik Håbo 

Jan Håkansson 

Brott 2011 2012 avvikelse 

Misshandel 46 54 8 

Olaga hot 29 17 -2 

Kvinnofrihetskränkning 0 0 0 

Fullbordad våldtäkt 1 1 0 

Tillgrepp av 
fortskaffningsmedel 

7 14 7 

Stöld genom inbrott 20 67 47 

Cykelstöld 0 0 0 
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Bedrägeri, bluff 
fakturor, internet 
försäljning 

3 4 1 

Skadegörelse och 
klotter 

15 10 -5 

Fullbordad stöld genom 
inbrott 

11 16 5 

Agneta berättade att det på senaste TUL (Tryggare Uppsala län) mötet 
framkom att BRÅ siffror visar på en ökning av brott i Håbo. Våra lokala 
siffror överensstämer inte med den bild som där återgavs. Charlotta och 
Helena kollar BRÅ underlag till sina siffror. 

En diskussion om vad som händer på internet föranledde att vi ska anordna 
en föreläsning i ämnet som främst riktar sig till föräldrar. Vad gör ditt barn 
på internet.  Syftet är att stärka tjejerna bland annat genom att informera 
dem och deras föräldrar om vilka rättigheter man har och sprida kunskap om 
hur viktig tilliten är mellan ungdom vuxen. Föreläsningen bör även ta upp 
frågan om de risker man kan utsätta sin ungdom för om man köper ut 
alkohol åt dem, eller om de själva har möjlighet köpa alkohol eller droger 
via internet. 

Frågan om civila poliser kom upp. Jan bekräftade att civila poliser har 
samma befogenheter som uniformerade oavsett om de kommer i polisbil 
eller civil bil. Polisbil och uniformerad polis bidrar till brottsprevention 
genom att vara synliga.  

Genom goda rutiner vid utskänkning av alkohol förebyggs våld i anslutning 
till utskänkningen. Vid utskänkning där det samtidigt förekommer dans 
finns krav på ordningsvakter, ej annars.  

Bålsta är särskilt utsatt för stölder och inbrott på grund av närheten till 
Stockholm.  

- Klotter och skadegörelse 

Anders Berättade att det ökat något men ligger stabilt på relativt låg nivå 
jämfört med tidigare. Danne berättade att de har koll på några klottrare och 
att de fört samtal med dem. Förhoppningen är att deras klotterverksamhet 
upphört.  

- Tryggare Uppsala län 

I Håbo har nytt samverkansavtal för Bilgruppen skrivits (grupp som arbetar 
mot bilinbrott i Håbo). Eventuellt får Håbo en representant i Tryggare 
Uppsala läns arbetsutskott. 
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- Hälsa på lika villkor/Liv och Hälsa ung 

Charlotta gick igenom lite statistik från undersökningen. Power Point 
presentationen mailas till medlemmarna i BRÅ. Fråga att titta närmare på är 
socialtjänstens goda betyg i mätningen.  

- På gång i ungdomsrådet 

Agneta berättade att Ungdomsrådet är delaktig i framskrivande av Håbos 
vision 2030. En film där ungdomar från Fridegårdsgymnasiet medverkar har 
gjorts av Tore TV, Mitt Håbo 2030. 

Avslutningsfest för åk. 9 planeras inom skolan, ungdomsrådet är aktiv part i 
planeringen.  

- Övriga rapporter 

Hans Elmehed informerade att samma kväll den 27.3 anordnas ett 
dialogmöte med nyckelpersoner i Skokloster. Syftet är att se de möjligheter 
som finns på problem i Skokloster.  

Dan Cramnell Bålstapolarna berättade att de i samverkan med polisen gjort 
framsteg i arbetet att avstyra ett antal ungdomsfyllerifester.  

4. Övriga frågor 

Minnesanteckningen från föregående möte lades till handlingarna med några 
små förändringar. Dessa justeras av Helena Andersson. 

BCJF och problem med påverkade personer i caféet. Hans Elmehed, god 
samverkan med polis och vaktbolag i centrum. Det har blivit bättre men ej 
så bra som önskat. 

Rickard Westning räddningstjänsten berättade att det varit många bilolyckor 
E 18 Håbo. Olyckorna ökat från 110 till 212.  

Anneli Algeson Rask berättade att det finns problem vid kvällsstängning av 
stationshuset, personer vill dröja sig kvar. Anders Almroth lovade med 
anledning av detta kolla upp hur avtalet med väktarronderingen såg ut. 
Polisen lovade också att tänka på att svänga förbi stationen vid stängning. 

Agneta Hägglund avslutade mötet och såg fram mot ett nytt välkomnande 
resecentrum och önskade alla en GLAD PÅSK! 
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 Kommande möten  

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

 

Sekreterare 

Charlotta Bjälkebring Carlsson 


