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Det är viktigt för oss att säkerställa 
att korrekt information sänds ut 
och att våra invånare och med
arbetare vet vart de kan vända sig 
om de har frågor eller letar infor-
mation. Vi arbetar tillsammans 
med Stockholms läns kommuner, 
myndigheter och räddningstjänst 
och följer de råd och rekommenda-
tioner som Folkhälsomyndigheten 
och Region Stockholm ger.

Vårt huvudfokus just nu ligger på att lång
siktigt klara av att upprätthålla all samhälls-
viktig verksamhet. Detta innebär att vi ser till 
att kommunala verksamheter inom vård och 
omsorg, exempelvis särskilda boenden för 
äldre, hemtjänst, LSSboenden, samt skola 
och  barnomsorg fungerar, och tar viktiga 
beslut med dessa verksamheter i särskild 
åtanke. Särskilt prioriterat är att vår försörj-
ning av vatten och renhållning fungerar.

Frivilligorganisationer  
för mer hjälp och stöd
Många invånare i Salems kommun har 
 kontaktat oss och velat hjälpa till. Vi har valt att 
i första hand fokusera kommunens  resurser på 
kommunens kärnverksamheter, men uppmunt-
rar våra medborgare att söka sig till andra orga-
nisationer som anordnar frivilliga stödinsatser.

Salems församling
Svenska kyrkan i Salem erbjuder bland  

annat hemleverans av matkassar med det 
nöd vändigaste. Det finns även möjlighet att 
hämta dessa i Säby kyrka och församlingshem 
på Emanuel Birkes väg 1 i Salems centrum. 
Kontakta kyrkans kansli på 070618 39 19 för 
hemleverans, mer information, samt hjälp 
med vardagsärenden. Telefontid är kl. 09–12. 

Kyrkan välkomnar kommunens gymnasie-
elever att besöka cafeterian i Säby kyrka  
för en tyst plats att studera i lugn och ro.  
Där erbjuds även gratis lunch för eleverna. 
Kyrkan har öppet tisdagar–fredagar kl. 09–15.

Hur du kan hjälpa till
Vi har fantastiska och hjälpsamma  

invånare i vår kommun som själva  
tagit  initiativ till att hjälpa dem i sam  
hället som är mer sköra. På sociala medie
plattformen Facebook finns en medlems 
grupp för den som behöver hjälp med 
vardags ärenden och inköp av bland  
annat matvaror. Du som har möjlighet  
att hjälpa till med detta är också varmt 
 välkommen att gå med. Gruppen heter 
UnderbaraRönningeSalem-Föratt 
söka och erbjuda hjälp! Du som behöver  
hjälp men som inte är medlem på Facebook 
är väl kommen att ringa  kommunens  
växel på  08532 598 00 för att få  
numret till ansvarig.
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Tänk på att hålla avståndet till andra människor när du är ute på 
stan, och glöm inte att alltid stanna hemma även vid milda symptom.

Hur Salems kommun arbetar  
med  anledning av coronaviruset

Kontakta oss om du har synpunkter eller tips till tidningen. Tidningen går också att läsa på www.salem.se 
REDAKTION: Clara Hägg, clara.hagg@salem.se, Emily Li, emily.li@salem.se.  AN SVARIG UTGIVARE: Clara Hägg.  
GRAFISK PRODUKTION: Ryter  kommunikationsbyrå AB. TRYCK: Stibo Graphics.  
SALEMS KOMMUN Säby Torg 16, 144 80 Rönninge, tel 08532 598 00, fax 08532 598 87, info@salem.se.
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Rör på dig och träna 
utomhus i sommar
Undvik gym och andra tränings
lokaler där många människor 
samlas och träna utomhus istället! 
Salems kommun erbjuder fina 
möjligheter att motionera och 
röra på sig samtidigt som du får 
frisk luft. Det finns bland annat 
två utegym, ett lite större vid 
Garnuddens bryggor och ett lite 
mindre i Söderby vid näridrotts-
platsen. För dig som är mer sugen 
på att promenera kan vi tipsa om 
Hälsans stig, en sju kilometer  
lång naturskön slinga som går  
runt Salem. För karta och mer 
information kan du besöka   
salem.se/halsansstig. 

Nominera årets före
tagare senast 10 maj
I samarbete med Salem-
företagarna utser Företagarna 
Botkyrka–Salem Årets Företagare 
i Salem. Passa på att maila din no-
minering till marlene@ackland.se 
eller kurt.stahl@karisma.se senast 
den 10 maj 2020. Priset delas ut 
under Salemsdagen i Skönviks-
parken i Rönninge den 29 augusti. 
Förra året tilldelades Raili Nilsson 
utmärkelsen för sitt företag  
R3N Mark och Trädgård i Salem.  
För mer information om kraven 
för nominering, besök  
salem.se/aretsforetagare.

Studentfirande 
på Rönninge 
 gymnasium inställt
Rönninge gymnasiums  planerade 
studentutspring för sina elever 
fredagen den 5 juni kl. 12.00 
i Skönviksparken har med 
 anledning av den rådande 
samhälls situationen ställts in.  
Mer  information om student
firandet och andra tillställningar 
publiceras löpande på salem.se

Valborgsmässo
firandet i Skönviks
parken inställt
Med anledning av coronaviruset 
har kommunen fattat beslut om 
att ställa in årets valborgsmässo
firande i Skönviksparken. Mer 
information om nationaldags
firandet och andra tillställningar 
publiceras löpande på salem.se

Nyinvigning av secondhand
butiken i Salems centrum
Den 23 mars invigdes den ny
renoverade secondhandbutiken i 
Salems centrum efter att ha varit 
stängd sedan februari. På plats be-
fann sig cirka 40 personer, däribland 
socialchef Jenny Thorsell och kom-
mundirektör Mats Bergström, när 
det bjöds på tal och band klippning. 

Arbetstagarna på dagliga verksamheten i 
 Salems kommun har sedan februari jobbat 
hårt med uppfräschningen av secondhand
butiken, och den 23 mars var det äntligen 
dags att visa upp resultatet. Invigningen börja-
de med att Caroline Strömgren, enhetschef på 
daglig verksamhet LSS, höll tal där hon bland 
annat presenterade butikens nya koncept då 
de framöver även kommer att sälja plagg och 
produkter skapta i den egna verksamheten. 

Därefter avtäcktes butikens nya namn, Affären
- nya och gamla saker,  innan arbetstagare 
och personal klippte bandet. Det bjöds även 
på bubbel och god dryck, och besökare fick 
möjlighet att gå in i den ny renoverade lokalen 
och fynda fina plagg och härliga saker såsom 
värmande ägghuvor och mönstrade tygpåsar.

Syftet med secondhandbutiken är att 
erbjuda Salemsbor en bra butik som erbjuder 
ett brett utbud av miljövänliga second hand
plagg och andra plagg skapta inom verksam-
heten där man återanvänder tyg och textilier 
som annars kanske hade slängts. Samtidigt 
erbjuder man arbetstagarna på dagliga verk-
samheten en värdefull och utvecklande plats 
att arbeta på. 

På grund utav rådande situation i sam 
hället håller butiken tyvärr stängt tills vidare.  
Mer information kommer på salem.se när 
butiken öppnar igen.
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 Salems kommuns nya secondhandbutik Affären säljer nu både begagnade 
plagg, men även nya saker skapta i den egna verksamheten.

Vill du studera på  
Komvux i höst?
Om du är sugen på att plugga upp 
dina betyg från gymnasiet eller 
grundskolan är det nu dags att  
söka till Salems vuxenutbildning.

Vill du söka till högskola eller yrkes
högskola men saknar behörighet? Salems 
vuxen utbildning har avtal med ett tjugotal 
utbildningsanordnare som erbjuder yrkes 
utbildningar inom många områden och några 

kurser på distans, samt under dagtid  

och kvällstid. Om du är sugen på att  

plugga upp dina betyg från gymnasiet  

eller grundskolan är det dags att ansöka  

om det nu. Sista dag för ansökan är den  

6 juni och kursstart är den 3 augusti, och  

du ansöker via salem.alvis.gotit.se/student 

För mer information kan du besöka   

www.salem.se/vuxenutbildning och för  

mer hjälp och planering av studierna  

kan du kontakta komvux@salem.se eller  

ringa    08532 597 28.
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Samtliga äldreboenden i Salems kommun har 
de senaste åren lagt stort fokus på att minska 
sitt matsvinn och ett kvitto på deras hårda 
arbete kom när ett SVTreportage visade att 
kommunen låg i topp när det gällde hela 
länets arbete med svinnet.

– Äldreomsorgen i kommunen har de 
 senaste åren blivit mycket mer medvetna  
om hur mycket mat de slänger, de har tagit 
och kommer ta fler initiativ till att minska 
svinnet ännu mer, säger Carina Hammar, 
gruppledare på Salarps äldreboende.

Salems kommun har mätt sitt matsvinn 
 sedan fem år tillbaka och är en av få kom-
muner i Stockholms län som överhuvudtaget 
gör det. I dagsläget är det enbart en handfull 
kommuner som mäter svinnet inom just 
äldre omsorgen. Även om de redan ligger i 
framkant på många sätt, berättar köksperso-
nalen på Salarp att de lägger ned mycket tid på 
att kontinuerligt minska matsvinnet genom att 
komponera skräddarsydda portions storlekar 
och regelbundet få återkoppling från boende.

– Vi är glada över att kunna lägga ned 
den tid vi gör med att jobba med det här. 
Det handlar inte bara om att sluta slänga 
mat, utan det är minst lika viktigt med bra 
 planering och inköp, samt att få maten att  
se så inbjudande ut som möjligt. Att det 
 dessutom är bra kvalité på råvarorna och att 
den lagade måltiden smakar gott är a och o 
för oss, säger säger Didier Grislin, kökschef  
på Salarps äldreboende.

Engagerade medarbetare  
och stora ambitioner
En viktig aspekt för att uppnå goda resultat 

är tydlig kommunikation. På äldreboendet 
handlar det om regelbunden kontakt med 
vårdpersonal och boende. Genom att gå 
igenom matsedlar och föra en dialog varje 
kvartal med boende i boenderådet får kök-
spersonalen reda på vilka maträtter som var 
godast, vilka rätter som var mindre populära, 
samt varför. Är en måltid väldigt mättande så 
kan det resultera i ökat svinn och därför kan 
köket se över portionsstorlekarna för just den 
rätten. En sådan dialog har inte alltid funnits, 
men har sedan en tid tillbaka hjälpt köks
personalen se över och justera sina inköp  
och i slutändan minska svinnet.

Kerstin Karlsson, enhetschef på Salarps 
äldreboende, berättar att personalstyrkan 
är väldigt entusiastiska gällande initiativet 
och menar att det har lett till mer engagerad 
personal som har lätt för att påverka  
varandra positivt.

– Personalen är väldigt observanta och  
för öppen dialog med varandra så att det inte 
finns några oklarheter i hur man ska arbeta. 
Det har skapat ett intresse hos dem, vilket 
förutom ett minskat matsvinn är en mycket 
härlig påföljd av det hela, säger hon.

– Vi ser även initiativet som fortlöpande, 
och är övertygade om att vi kan förbättra  
oss ännu mer. Vi ser att det finns mer att 
hämta, och vår inställning just nu är att vi 
kommer minska svinnet även kommande år, 
tillägger Carina Hammar. 

Spännande mat och  
vegetariska alternativ
Kökschefen Didier berättar även om andra 
roliga initiativ som köket vill ta. Bland annat  
är de intresserade av att öka mängden 
 vegetarisk mat som de lagar. Planen är att  
i framtiden erbjuda tre rätter till lunchen, 
varav ett vegetariskt alternativ, istället för  
de två rätter som erbjuds idag.

– Vi vill väcka lusten hos våra boende att 
prova vegetarisk mat och uppleva nya konsis-
tenser och smaker. Det kan i sin tur locka till 
större matlust och även mindre svinn. Vårt 
mål är att erbjuda aptitretande och spännan-
de mat som uppmuntrar boende till att bli 
mer intresserade av mat överlag. Variation 
och att prova nytt är viktigare än man tror, 
avslutar han.

NäraRönningecentrumliggerSalarpsäldreboende,ettavkommunens
fyraäldreboendenochsomhartotalt130platser.Enviktigdelav
arbetetpåSalarpskeriköket,däromkringniomåltiderförberedsoch
tillagasvarjedag.Sedanfleraårtillbakaharenmåltidsordninginförts
påsamtligaboendendärmanutöverhuvudmåltiderserverarettantal
mellanmål.Dettaharinförtsförattminskatidenförnattfastan.

Minskat matsvinn på 
 Salarps äldreboende

Tre tips för dig som vill minska 
ditt matsvinn 

1� Ha koll på vad du har i din kyl, frys 
och skafferi! Innan du går och hand-
lar bör du ha god översikt över vad 
du redan har och endast köpa det 
du behöver komplettera med.

2� Sätt dig ner på till exempel söndags-
kvällen och skriv ner alla måltider 
och matlådor du ska tillaga hela 
veckan. På så sätt är du förberedd 
och vet vad du ska handla och und-
viker att köpa hem färdiglagad mat 
eller något du inte behöver.

3� Lägg ner tid på matlagningen och 
gör det till någonting kul. Har man 
varit med och skapat en måltid från 
grunden är man mindre benägen 
att slänga maten. Dessutom smakar 
egenlagad mat oftast mycket bättre 
än färdiglagat köpt i affären.
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På Salarps äldreboende tillagas omkring nio måltider och mellanmål per dag.
Det allra viktigaste är att servera god mat gjord på kvalitati-

va råvaror, säger Didier Grislin, kökschef på äldreboendet.

I köket står dialog och regelbunden återkoppling från boende på priolistan
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Har du frågor om 
 äldreomsorgen? 
Du vet väl att kommunen har 
en Äldrelots? Det är en neutral 
informatörsom svarar på de frågor 
du har om äldreomsorgen. Till 
äldrelotsen kan du vända dig för 
att få information, vägledning och 
stöd i äldrefrågor. Även anhöriga 
är självklart välkomna att höra 
av sig. Har du några frågor är du 
välkommen att kontakta äldrelots 
och anhörigkonsulent Anneli 
Ritter på 08532 594 89 eller 
 070722 99 02, eller via email  
på anneli.ritter@salem.se
 

Nationaldagsfirande 
vid Plaskdammsparken
Vill du fira nationaldagen med 
andra Salemsbor? Det här året 
 arrangeras nationaldagsfiran-
det traditionsenligt vid Plask-
dammsparken i Salems centrum 
och går av stapeln kl. 13. Observe-
ra att detta evenemang kan kom-
ma att ställas in beroende på hur 
den rådande samhällssituationen 
fortskrider. Mer information kom-
mer att publiceras på salem.se

Delta i Sommarboken 
2020 tillsammans 
med biblioteket
Sommarboken är ett läsfrämjande 
och rikstäckande biblioteksprojekt 
för att motivera barn mellan 8–13 
år att läsa över sommarlovet. 
Barnen som deltar får läsa fem 
böcker under sommarlovet, och 
sedan får de kortfattat berätta om 
bokens författare, titel, handling 
och vad de själva tyckte om boken 
i en folder. Foldern finns att hämta 
på biblioteket från och med den 
1 juni. Sista dagen för att lämna 
in den till biblioteket är fredagen 
den 11 september, och då  
får man även en bok! 

Barnen är också med i ut
lottningen av fina bokpaket. 
 Utöver Sommarboken 2020 
 anordnar även biblioteket fyra 
träffar under sommaren, där 
personalen tipsar om böcker, man 
får pyssla, spela spel och annat 
kul. Den första träffen är någon 
gång kort efter skolan slutat och 
biblioteket kommer också ha en 
avslutningsfest efter termins
start. Håll utkik efter datum för 
kommande träffar på bibliotekets 
hemsida, bibliotek.salem.se

Boktips från Bibblan
Här kan du ta del av boktips från 
våra duktiga bibliotekarier.
Kyla 
Av: Therese Henriksson. Förlag: Opal.

Sofia och hennes bröder är ensamma hemma 
i en by i Norrlands skogar. Det är 30 minus-
grader ute, strömmen har gått och kommer 
inte heller tillbaka. Det finns ingen värme, 
ingen möjlighet att göra mat, inget sätt att 
kontakta omvärlden, och folk dör. Vad ska 
syskonen göra och hur ska de klara sig?  
Vad skulle du göra?

Allt jag fått lära mig
Av: Tara Westover. 
Förlag: Natur Kultur Allmänlitteratur.

Tara Westovers självbiografi skildrar hennes 
uppväxt i en mormonfamilj som lever av
skärmad från omvärlden. Hennes fanatiske 
fars agerande skapar gång på gång livsfarliga 

situationer för familjemedlemmarna. Den 
engelska titeln på boken, Educated, fångar 
kärnan i denna otroliga berättelse om fri
görelse och vikten av en utbildning för att 
kunna bryta sig ur ett fångenskap. 

Salems kommun  
får nya huvud leder
I januari 2020 beslutade kommun-
styrelsens tekniska utskott att om-
vandla Säbyvägen, Skyttorpsvägen 
och Säbytorgsvägen till huvudleder. 
Det beslutades även att Söderby
vägen, Rönningevägen, Sandbäcks
vägen, Uttringe Gårds väg, 
Uttringe vägen och Prästbodavägen 
ska regleras med väjningsplikt 
eller stopplikt vid alla korsningar. 
Vägmärken kommer att monteras 
under maj–juni månad 2020.

Salems kommun har under en längre tid upp-
märksammat samt fått in synpunkter på att 
det är inkonsekvent skyltning längs vägarna 
och ibland otydligt vilken reglering som gäller 
på gator och i korsningar. Syftet med de nya 
trafikreglerna är att tydliggöra regleringen på 
kommunens gator och genom det öka trafik-
säkerheten i kommunen.

Huvudleder
Tidigare har Salems kommun haft fyra vägar 
som är reglerade som huvudleder; Salems-
vägen, Dånviksvägen, Stationsvägen och 
Söderby Gårds väg. De vägar som nu ansluter 
sig till dessa och omvandlas till huvudleder är 

Säbyvägen, Skyttorpsvägen och Säby   
torgs vägen. Vid varje anslutande väg till 
 någon av de nya huvudlederna kommer  
ett vägmärke om väjningsplikt att monteras.

Väjnings och stopplikt  
på andra stora vägar
Andra stora vägar i kommunen är inte lämp-
liga som huvudled men kommer att regleras 
konsekvent med väjnings eller stopplikt för 
anslutande vägar. Varje anslutande väg mot 
Söderbyvägen, Rönningevägen, Sandbäcks-
vägen, Uttringe Gårds väg, Uttringevägen och 
Prästbodavägen kommer att regleras med 
väjnings eller stopplikt. Stopplikt kommer att 
regleras på tre ställen i kommunen; på Lustig-
knoppsvägen vid utfart till Sandbäcks vägen, 
på Centralvägen vid utfart till Sandbäcks-
vägen samt på Skyttorpsvägen vid korsning 
med Säby torgsvägen för trafik västerifrån. 
Stop plikt införs där det är sämre sikt eller av 
annan anledning en osäker korsning.

Införande
Under majjuni månad kommer vi att  
märka upp en gata i taget med nya väg
märken. De nya reglerna börjar att gälla när 
väg märken är på plats. Eftersom det är många 
skyltar som ska bytas under en kort tid gäller 
det att alla som rör sig i trafiken håller koll  
och är uppmärksamma.
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På G i Salem: maj–juni
Listan visar ett axplock av allt som händer i Salems kommun. Vi reserverar oss för ändringar och eventuella felskrivningar.  
Mer information om evenemangen finns på www.salem.se

Politik
Frågestund för allmänheten
I samband med kommunfullmäktiges 
samman träde är det frågestund för allmän-
heten kl 19. Alla kommuninvånare kan ställa 
en fråga som berör något inom fullmäktiges 
ansvars område. Man får endast ställa en fråga 

vid samma tillfälle. Frågan ska märkas “Fråga 
till fullmäktige” och  lämnas till kommunen 
senast måndagen före  sammanträdet.

Öppna sammanträden
Kommunfullmäktige: 11/6�
Kommunstyrelsen: 25/5�
Barn och utbildningsnämnden: 5/5, 2/6.

Bygg och miljönämnden: 5/5, 9/6.
Kultur- och fritidsnämnden: 14/5�
Socialnämnden: 4/5, 15/6.

Sammanträdena börjar kl 19 om inget annat 
meddelats. Allmänheten kan inte delta vid 
ärenden som gäller myndighetsutövning eller 
omfattas av sekretess.

På grund av rådande samhälls omständigheter kan 
 evenemang, utställningar och andra aktiviteter 
 ställas in med kort varsel. Besök gärna salem.se 
eller  bibliotekets hemsida, bibliotek.salem.se, för 
 uppdaterad information. Tack för er förståelse.

n Maj
Biblioteket
4 Stick- och handarbetscafé, 
kl 15. Dela din kreativitet och 
smarta råd med andra! Ta med 
ditt eget hantverk och handar-
beta ihop med andra. Måndagar 
hela våren.

7 Språkträning torsdagar, kl 17� 
Vill du träna dig på att prata 
svenska? Välkommen till vårt 
språkcafé där vi fikar och pratar 
varje torsdagskväll kl 17, hela 

våren på biblioteket.

7 Boklunch, kl 12. Kom och få 

goda lästips medan du äter din 

lunch, eller kom bara för att 

lyssna. Vi tipsar om de nyaste 

och bästa böckerna.

11 Språkcafé, kl 15. Vill du 

träna dig på att prata svenska? 

 Välkommen till vårt språkcafé 

varje måndag kl 15, hela våren.

14 Torsdagshäng 8–13 år,  

kl 15–16. Varje torsdag finns  

det något kul att göra på   
Bibblan, t ex pysslar vi eller 
 spelar brädspel tillsammans. 
Ålder: 8–13 år.

25 Ekonomisk rådgivning,  
kl 16.30–18.30. Har du skulder 
eller riskerar att få ekonomiska 
problem? Kommunens budget 
och skuldrådgivare kan hjälpa dig 
som har svårt att få ekonomin att 
gå ihop. Drop in.

28 Bokcirkel, kl 17. Läs och prata 
om böcker med andra. Vi träffas 
en torsdag varje månad kl 17. 
Denna gång diskuterar vi boken 
“Mot fyren” av Virginia Woolf.

Utställning på Salems Bibliotek
9/5–27/5 Magnus Olsson, foto

n Juni
Biblioteket
Sommarboken pågår 11 juni till 
11 september på biblioteket. Läs 
fem böcker under sommarlovet 
så får du en bok och är med i 
tävlan om ett bokpaket. Hämta 
folder på biblioteket. Vi kommer 
även att ha sommarbokträffar, 
håll utkik efter datum!

Kultur och fritid
6/6 Nationaldagsfirande i Sä
bylunden, kl 13. Firandet bjuder 
på högtidstal, utdelning av 
kulturstipendium, med mera.

Utställning på Salems Bibliotek
13/6–12/8 Salem Snapshots, 
Salems utveckling 1984–2018
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Naturen bjuder på många spännande upplevelser, som oftast är helt gratis och som sällan stänger ner. I Salem finns massor med fina naturområden att utforska.
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I september har det gått två år 
sedan kommunen startade sitt 
socialfältarprojekt. Under denna tid 
har socialfältarna Kaspar Öhlund 
Hellman och Mattias Hanna hjälpt 
Salems kommuns ungdomar med 
allt från att hitta rätt utbildning eller 
praktikplats, till mer privata frågor 
såsom huruvida de bör flytta ihop 
med sin partner och bli sambos. 

I snart två år har Kaspar Öhlund Hellman och 
Mattias Hanna jobbat sena kvällar och helger 
runt om i Salem för att nå ut till ungdomar 
och hjälpa dem ta stegen mot att förverkliga 
sina drömmar eller komma på rätt spår. Pro-
jektet initierades 2018 efter att kommunen 
noterat att läget hade försämrats något och 
att det fanns en viss otrygghet och finns nu 
som ett komplement till den välfärdsservice 
som redan finns i kommunen. 

– Vi hade två övergripande mål när vi 
 startade projektet och det var att öka trygg
heten för samtliga medborgare i  kommunen 
och att främja den psykiska hälsan hos 
ung domar. Det resultat vi sett och som vi 
även fått bekräftat från bland annat väktare i 
kommunen, är att läget blivit mycket bättre. 
Sedan finns det såklart alltid saker att jobba 
på, vilket vi gör, men i det stora hela har vi 
sett väldigt positiva resultat från det här 
 projektet, säger Kaspar Öhlund Hellman.

Preventivt arbete som gett resultat
Socialfältarna berättar att responsen som 
de fått från ungdomarna i kommunen varit 
väldigt positiv. Många har engagerat sig och 

de har besök från unga människor varje 
vecka som har frågor om framtiden och som 
bland annat vill ha hjälp med att söka jobb 
och praktikplatser. Kaspar Öhlund Hellman 
och Mattias Hanna har nära samarbete med 
andra aktörer i kommunen, såsom kommu-
nala aktivitetsansvaret och Komvux, vilket 
gör att de kan hjälpa ungdomarna på ett mer 
praktiskt sätt redan från dag ett.

– Något som vi tycker är väldigt givande 
är att det känns som att vi ändrat attityden 
hos många ungdomar vi träffat när det gäller 
bland annat skola och utbildning. Tidigare kan 
vissa ha sett det som onödigt eller som något 
de inte kan satsa på för att de inte upplevt 
att de fått det stöd som de kanske vill eller 
behöver få och dessutom haft svårt att be om. 
Nu kommer istället ungdomar direkt till oss 
och berättar att de vill plugga upp sina betyg 
så att de får fullständiga grundskolebetyg eller 
kan ta sin gymnasieexamen och det känns 
jättekul, säger Mattias Hanna.

I början av projektet låg mycket fokus på  
att göra uppsökande arbete och vara fysiskt 
närvarande på platser runt om i kommunen, 
till exempel Salems centrum och skolgårdar. 
Båda socialfältarna har dock noterat att fler 
och fler ungdomar nu istället söker upp dem 
genom att ringa, maila eller knacka på deras 
kontor Projekthuset vid Skyttorpsskolan.

– Vi är enormt imponerande av den 
drivkraft och vilja som finns hos Salems ung
domar. Många tar ansvar för sin egen framtid 
och ringer upp oss och vill på eget initiativ 
träffas för att få stöd och råd och bolla idéer 
kring framtiden. För oss är det är väldigt 
glädjande, för det är kanske inte så man själv 
tänkte eller agerade som sextonåring eller 
sjuttonåring, säger Kaspar Öhlund Hellman.

Viktigt att finnas där för unga
Socialfältarnas styrka anser de vara att de är 
fysiskt närvarande i vardagen och bara finns 
där utan krav på ungdomarna de träffar. De vill 
vara ett vuxet stöd som snabbt kan hjälpa dem 
som vill hitta rätt på ett mer praktiskt sätt. 

– Vi bemöter dem där de är och låter  
dem prata av sig. Vi finns där även om det 
“bara” är för att lyssna på dem som vill prata 
ut och kommer med råd och goda idéer  
utan att ställa krav på att de måste agera,  
ta ett visst steg och så vidare. Vi vill hjälpa 
dem bli mer själv ständiga och få dem att inse 
att det finns en massa möjligheter för dem 
i världen, inte bara ett alternativ eller två, 
säger Mattias Hanna.

Nått ut även till privatpersoner
Utöver att enbart nå ut till Salems unga,  
så har fler och fler medborgare i kommunen 
hört talas om socialfältarnas arbete och  
även hört av sig till dem med stöd, tips  
och ibland med oro.

– Fler och fler privatpersoner runt om i 
kommunen kontaktar oss och tycker vi gör 
ett bra jobb och delar även sin oro med oss 
om de är oroliga för vissa ungdomar eller 
liknande. Det känns kul att vi ser ett ökat 
engagemang bland invånarna och att de vill 
hjälpa oss göra ett bra jobb och framförallt att 
fler och fler hört talas om oss genom andra. 
Förutom att vara närvarande där ung domarna 
hänger har vi inte gjort någon specifik 
“marknads föring” för vårt arbete så det  
känns som ett kvitto på att vi gjort något rätt.

n Kontakt: Har du frågor och vill veta mer  
om Salems kommuns socialfältarprojekt, 
mejla soc.faltarna@salem.se

Socialfältarnas arbete har gett goda resultat
Kaspar Öhlund Hellman och Mattias Hanna har sedan september 2018 hjälpt Salems ungdomar med allt från privata frågor till utbildning och karriär.
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