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Minnesanteckning Styrgrupp för Ungdomsarbete 20110407 

Närvaro: Thomas Brandell, tf. ordförande, Arne Dahlström, Heike Nykvist, 
Hans Wittrup, Jessica Sjölund, Håkan Bertilsson, Michael Gustafson, 
Kerstin Cabrales-Alin och  Klas Ljungberg 

1. Senaste minnesanteckning 

Fanns med i utskicket men behandlades aldrig. 

2.   Rapporter 

-  Begonia berättade om ett skolprojekt – novellskrivning 
Ungdomars erfarenheter av alkohol. 

Med protokollet bifogas tre av novellerna. Alkoholens inverkan 
på människan , ”Alkohol är bedövningen som gör att vi står ut 
med livets operation.” och Vart går gränsen? 11 st. artiklar kom 
in. Ett samarbete med Ena Håbo tidning som publicerade vissa 
av dem. Begonia och Michaela som genomförde projektet har 
fått mycket positiv kritik. 

-  Heike Nykvist och Hans Wittrup informerar om Medipros 
övertagande av VC (Bålsta vårdcentral). 

Medipro Clinic driver 3 st vårdcentraler i Vänersborg som också 
liksom vi är ett av SKLs 14 Modellområden. Hans Wittrup är 
positiv till samverkan med oss i olika frågor men det ska vara 
kostnadsneutralitet i samverkan. VC drivs i form av sjukvårds 
service och har hittills internt fungerat bra men man har haft 
svårigheter att boka tid på telefon. Därför kommer från 2 maj en 
öppen mottagning att starta, vilket leder till mindre tryck på 
telefon enligt Wittrup. VC kommer också ha öppet vissa kvällar 
till 22 för att möta pendlarnas behov av sjukvård. Man räknar 
med att kunna bemanna med 6 läkare första halvåret, från start 
måndag den 11 april finns 4,5 läkare på plats. Rekrytering kan ta 
tid men Wittrup hänvisar till sitt stora nätverk, han är inte orolig 
att få personal då VC har ett attraktivt recept. Heike nykvist blir 
kvar som VC chef. 

Wittrup säger sig värna UM (ungdomsmottagningen). I princip 
borde verksamheten utökas men frågan är inte klar då ingen 
riktigt kan svara på vad den kostar och principen är 
kostnadsneutralitet. I övertagandet ingår ett anslag för UM men 
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det är oklart hur kostnaderna fördelas mellan personella resurser 
och exempelvis lokalkostnader. Kerstin Cabrales Alin förde på 
tal att avtal mellan VC och kommunen saknas för de 20 procent 
kurator kommunen bidrar med på UM. Det finns en förhoppning 
om att klargöra detta.  

Andra delar som kommunen gärna vill utveckla i samverkan 
med VC är: 1. Det familjecentrerade arbetet i Håbo vilket är ett 
samverkansområde mellan kommun, VC och Svenska kyrkan i 
Håbo, 2. Ungdomsmottagningen, 3. Urinprovskontroll för 
ungdomar, 4. Äldre och äldres läkemedel, 5. samverkan inom 
ramen för Modellområden. 

Enligt Wittrup är nu beslutsvägarna kortare än i landstingsregi. 
Han finns tillgänglig onsdag och torsdag första veckan i varje 
månad i Håbo. Att lägga möten då är därför särskilt lämpligt. 

-  Styrgruppen informerades om att Gemensam Handlingsplan 
för ungdomsarbete tas upp i KS 11 april.  

Därefter kan vi skriva under de Konkretiserade åtagandena. 

3.   Tänk om inför Valborg – riskhelgsgrupp -  rutiner.  

Vi diskuterade kring att vi borde bli bättre på sociala medier för   
att nå ut med budskapet  Tänk Om kampanjen. Material läggs ut 
i kommunen, VC och systemet. Information in på kommunens 
och skolornas hemsidan och en förfrågan via Kerstin K-A tarm 
med frågan till rektorsgruppen om eventuellt föräldrabrev. 
Charlotta och Michael tillsammans med Carolin Eriksson (brotts 
och drogsamordnare i Enköping) försöker få en gemensam 
artikel publicerad i frågan Bjud inte och köp inte ut!                                                           

Charlotta diskuterar vidare formerna kring upprättande av 
rutiner vid riskhelger tillsammans med  nätverket ”polarmöte” 

Thomas i samråd med Charlotta bjuder in Uppsala socialjour i 
syfte att förbättra samverkan vid riskhelger. 

4. Nästa möte – kalla till BRÅ tisdag den 24 maj kl. 15-17 (under 
förutsättning att KS beslutar i enlighet med förslaget den 11 april),    

      Förslag på innehåll: 

-  Barnombudsmännen (landstingets) ombads berätta om sin 
verksamhet under 20 minuter + möjlighet till frågor 

-  Michael Gustavsson närpolischef ombads att berätta om 
BRÅ uppdrag och roll 
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-  Polisen ombads föredra om brottsstatistik + diskussion 

-  Miljö- och teknikförvaltningen ombads föredra om Klotter + 
diskussion 

-  Energidrycker – vad kan vi gemensamt göra för att få ner 
konsumtionen av energidrycker i skolan + diskussion 

-  Folkhälsoinstitutets Rosdiagram om hur barnen mår i skolan 
överlämnades till Kerstin Kabrales-Alin och Skolkontoret att 
återkomma med till gruppen efter egen analys, då studien 
var okänd för dem. 

 

5. Övriga frågor och rapporter 

Polisen hade inget att föra fram hittills har det varit lugnt i 
Håbo. Mopedprojektet har förändrats till mer förebyggande 
arbete. Mopeder är inte längre so stort problem då det nu 
krävs körkort för det. Polisen nås på 114 14 Håkan sa att man 
inte kunde ringa till numret på kommunens växel? 

Thomas tog upp en fråga om att en person ville anordna en 
Midsommarfest. Polisen tipsade om att denna person ska ta 
kontakt med dem för att få tillstånd för detta, ordningsstadgan 
kom också upp. 

Håkan informerade om Verksatan – för någon månad 
släpptes en person från SiS institution vilket gjorde det lite 
oroligt på Verkstan. Man anställde då en person med 
annorlunda kompetens (tidigare arbetat som livvakt) för att få 
lugn och stadga på Verkstan, 8 tim i veckan, det har fallit väl 
ut. Frågan kom upp om man krävde utdrag från brottsregistret 
för personal som jobbar i ungdomsverksamhet? 

Arne från Räddningstjänsten berättade att Trafikutbildning 
för 8 or: Under dagarna tre 24-26 maj anordnas i samverkan 
med polis, räddningstjänst och skola i Kyrkcentrum för 
samtliga kommunens 8:e klasser. Kyrkan ordnar mat, skolan 
förflyttar sin verksamhet hit och polis och räddningstjänst 
står för innehåll med information om trafiksäkerhet och 
påföljder vid olika typer av brott, hjärta och lung räddning 
första hjälpen m.m. Utbildningen är obligatorisk för eleverna, 
man når ca. 300 elever. Utvärderingen från förra året visar att 
ungdomarna var nöjda till 97 procent. 

Räddningstjänsten: Genomför fortlöpande utbildning för 
samtliga 6 åringar, elever i årskurs 2, åk 5, åk 8 och elever i 
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gymnasiet i b. la. säkerhetsprocesser. 5 gånger under ett barns 
skoltid möter de räddningstjänsten i någon form, 
trafikutbildningen är ett sådant tillfälle. 

Vinden på Futurum: Räddningstjänsten har uppmärksammat 
att ungdomar har tagit sig upp på Futurums vind. Ett 
inbrottslarm har nu monterats där och sen dess har det varit 
lugnt.                                            

6. Nästa möte tisdag den 24 maj klockan 15-17 i rum Skokloster 
kommunhuset. Kaffe, te och smörgås serveras. 

 

Vid pennan  

Charlotta Bjälkebring Carlsson 

 

 


