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 Hälso- och trygghetsråd 
Uppdrag och syfte: 
Hälso- och trygghetsrådet, tidigare BRÅ, organiseras via kommunstyrelsen. Uppdraget är 
att i samverkan öka kunskapen inom området social hållbarhet omfattande socialt 
förebyggande-, trygghetsskapande- och hälsofrämjande arbete i befolkningen med 
särskilt fokus på social oro, brottslighet samt barn och unga i riskzon.  

Minnesanteckning 2015-10-28 
Ledamöter: Carina Lund, Agneta Hägglund, Owe Fröjd, Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Jan Håkansson, Pia Johnson, Polisstyrelsen Uppsala län 
Caroline Olsson, Tobias Lövgren, Hälsoäventyret i Håbo 
Anneli Algesson Rask, Håbohus AB 
Mats Mattsson, Företagarföreningen 

Tjänstemän: 
Louise Lightowler, Säkerhetssamordnare Håbo kommun 
Charlotta Bjälkebring Carlsson, Kultur och livsmiljöavdelningen 
 
Frånvaro: Direktion Kommunalförbund Räddningstjänst Enköping-Håbo, Familjeläkarna 
i Bålsta, Svenska Kyrkan 

Föredragningslista 

1. Mötets öppnande 
Carina Lund öppnade mötet och hälsade alla välkomna till Hälso- och 
trygghetsrådets första möte. Dagordningen fastslogs.  
Carina Lund ämnade via e-post uppmärksamma dem som ej meddelat förhinder 
om vikten av deras närvaro. 

2. Information 
Charlotta Bjälkebring Carlsson presenterade utredningen Tobaksbruk i länets 
skolor och Liv och Hälsa Ung (LHU). 
 
Sammanfattning av rådets diskussion med anledning av rapporten 
Uppmärksammades att flickor inom flera områden är en utsatt grupp.  

3. Brottsstatistik och medborgarlöfte 
Jan Håkansson presenterade nyanställde kommunpolisen Pia Johanson som 
presenterade sig. Information om medborgarlöftet som undertecknades och allmän 
information om trygghetsläget i Håbo.  
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Sammanfattning av rådets diskussion med anledning av rapporten 
Mötet såg positivt på undertecknat medborgarlöfte och arbetet med att öka den 
upplevda tryggheten i Centrum. Inga stora förändringar ses gällande 
brottsstatistiken i Håbo. Goda förutsättningarna finns att infria medborgarlöftet.  

4. Rapporter 
Säkerhetsansvarig – Krisberedskapsplan upp för beslut KF 16 november. 
Företagarna – Uppmärksammat att kvinnor är särskilt utsatta i yrket som 
busschaufför, bristande respekt.   
Hälsoäventyret – Fortsatt arbete med tobaksprevention. Bra om företagarna 
aktualiserar företag som säljer tobakvaror om vikten av åldersgräns.  
Håbohus AB – På gång trygghetsenkät och trygghetsskapande åtgärder i den 
fysiska miljön. Har uppmärksammat att klottersanering ej utförs inom 24h regeln.  
Synpunkter från oppositionen – Lyfte fram vikten av god samverkan.  
Ungdomssamordnarna har en nyckelfunktion i samverkan socialtjänst - polis. 
Flickor bör särskilt uppmärksammas i rökpreventionsarbetet. Vikten av att 24h 
regeln för klottersanering fungerar.  
 
Sammanfattning av rådets diskussion med anledning av rapporterna 
Klottersanering och snyggt på allmänna platser viktig för känslan av trygghett. 
Trots anmälan hålls inte beslut om klottersanering 24h regeln. Carina Lund tar på 
sig att höra sig för hur det kommer sig. 

5. Övriga frågor 
Owe Fröjd berättade att kommunstyrelsen uppdragit till Teknisk förvaltning och 
Kultur och livsmiljö i samverkan framta förslag om allaktivitetshus/isrink, 
föreslagen lokalisering vid Futurum.  

6. Nästa möte  
Rådet beslutade att vårens möten 2016 blir den 20 januari och den 28 april kl. 13-
15.  

 
 
Vid anteckningarna 
 
Charlotta Bjälkebring Carlsson, Kultur och livsmiljöavdelningen 
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