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11 Avrapportering av delegationsbeslut

Andreas Lundvall
Ordförande

Henrik Svensson
Sekreterare



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2022-12-01
1 av 14

Kultur- och fritidsnämnden

Plats och tid: Torsdag den 1 december 2022, kl. 19:00-21:00, rum Bergaholm, Salems kommun

Beslutande: Andreas Lundvall (M), ordförande
Åsa Dahl (L)
Sead Kosevic (M)
Leif Ståhl (C)
Björn Wivallius (S)
Katarina Larsson (S)
Michael Lindahl (R)

Ersättare: Mauno Simonen (M), Anna Brandt (C), Ninos Garis (L), Pernilla Schubert (KD),
Mats Gustafsson (S), Tom Lindgren (S), Bernd Priemer (R)

Övriga deltagande: Rolf Johanson, Förvaltningschef
Henrik Svensson, Nämndsekreterare
Annika Holmertz, Fritidskonsulent
Iréne Kulneff, Bibliotekschef
Anneli Orre, Fritidsgårdschef

Utses att justera: Björn Wivallius (S)

Justeringens
plats och tid: Torsdag den 8 december 2022 kl. 14:30, Kultur- och fritidsförvaltningen

Underskrifter: Sekreterare …………………………
Henrik Svensson

Ordförande …………………………
Andreas Lundvall

Justerande …………………………
Björn Wivallius

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2022-12-01
2 av 14
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Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ: Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdes-
datum: 2022-12-01

Datum för anslagets
uppsättande: 2022-12-09
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Underskrift: …………………………
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Kultur- och fritidsnämnden

KoF § xx 1 Dnr. KFN/2022:54 - 880

Salems biblioteks öppethållande 2023
Kultur- och fritidsförvaltningen har tagit fram ett förslag till öppethållande för biblioteket
avseende 2023. Förslaget innefattar ordinarie öppettider samt reglerar öppethållande i
samband med helgdagar, lov och sommarperioden.

Förslaget till öppethållande 2023 innebär ingen förändring av öppethållandet från
föregående år.

Förslag till beslut
Kultur och fritidsnämnden antar förslaget till öppethållande för Salems bibliotek 2023.

_________________

Beslutsexpediering:

Biblioteket

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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Kultur- och fritidsförvaltningen
Iréne Kulneff
Bibliotekschef

Kultur- och fritidsnämnden

Salems biblioteks öppethållande 2023

Förslag till beslut
Kultur och fritidsnämnden antar förslaget till öppethållande för Salems bibliotek 2023

Sammanfattning av ärendet
Biblioteket föreslår följande öppettider för 2023.

Ordinarie öppettider 2023
Måndag och torsdag                   13-19

Tisdag, onsdag och fredag         10-17

Lördagar (september-maj)         10-15

Biblioteket har dag före helgdag öppet till kl 16 och helgdagar stängt.

Sommaröppethållande 26/6-20/8 2023

Måndag och torsdag   13-19

Tisdag                            13-16

Onsdag                          10-13

Fredag och lördag       stängt

Förslaget till öppethållande 2023 innebär ingen förändring av öppethållandet från
föregående år.

Finansiering
Förslaget till öppethållande sker inom befintlig ram.

Rolf Johanson
Kultur- och fritidschef

Iréne Kulneff
Bibliotekschef
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Kultur- och fritidsnämnden

KoF § xx 2 Dnr. KFN/2022:61

Redovisning av Stockholmsenkäten 2022
Stockholmsenkäten är en omfattande undersökning om ungdomars levnadsvanor som

genomförs vartannat år och riktar sig till elever i grundskolans år 9 och gymnasiets år 2.

Enkäten består av drygt 100 frågor och berör ungdomars alkohol-, tobak- och drogvanor,

brott och trygghet, psykisk hälsa, familj, skol- och fritidsvanor.

Syftet med enkäten är bl a att ge underlag till beslut och planering av ex drog- och brotts-

förebyggande insatser samt att kartlägga elevernas drogvanor, kriminalitet och trygghet.

Stockholmsenkäten genomfördes under våren 2022 i åk 7, åk 9 och åk 2 gymnasiet. I
Salem deltog samtliga högstadieskolor samt Rönninge gymnasium. Totalt besvarades 463
enkäter i Salems skolor och svarsfrekvensen uppgick till 84 %. I rapporten redovisas svar
per hemkommun och totalt besvarade 462 av Salems folkbokförda elever enkäten.

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att nämnden har tagit del av redovisningen.

_________________

Beslutsexpediering:

Arkiv

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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Kultur Fritidsförvaltningen
Anneli Orre
Fritidsgårdschef Kultur- och fritidsnämnden

Stockholmsenkäten 2022

Stockholmsenkäten är en omfattande undersökning om ungdomars levnadsvanor som

genomförs vartannat år och riktar sig till elever i grundskolans år 9 och gymnasiets år 2.

Enkäten består av drygt 100 frågor och berör ungdomars alkohol-, tobak- och drogvanor, brott

och trygghet, psykisk hälsa, familj, skol- och fritidsvanor.

Syftet med enkäten är bl a att ge underlag till beslut och planering av ex drog- och brotts-

förebyggande insatser samt att kartlägga elevernas drogvanor, kriminalitet och trygghet.

Stockholmsenkäten genomfördes under våren 2022 i åk 7, åk 9 och åk 2 gymnasiet. I Salem
deltog samtliga högstadieskolor samt Rönninge gymnasium. Totalt besvarades 463 enkäter i
Salems skolor och svarsfrekvensen uppgick till 84 %. I rapporten redovisas svar per
hemkommun och totalt besvarade 462 av Salems folkbokförda elever enkäten.

Sammanfattning

I 2022 års enkät sticker både flickorna i årskurs 7 och 9 ut negativt med ett högre bruk av
alkohol och tobak än tidigare år. Det är också en större andel som uppger att de snattat eller
stulit något det senaste året, att de blivit utsatta för mobbning samt att de fuskat på prov
eller läxförhör. Det syns även en generell försämring i de nyckeltal som mäter dessa elevers
skolsituation. Alla skolor med minst 25 svarande elever per årskurs får ta del av det egna
resultatet i en skolrapport så att de kan använda underlaget till det egna utvecklingsarbetet.

Inom området psykisk hälsa syns, liksom tidigare år och i enlighet med övriga kommuners
resultat, en stor könsskillnad, där flickor mår betydligt sämre än pojkarna. I årets
undersökning har andelen som ofta tycker att det är riktigt härligt att leva minskat i samtliga
grupper och en stor andel svarar att deras psykiska hälsa är sämre än innan
corona-pandemin.

Inom tobaksområdet är det tydligt att e-cigaretter och vitt snus har fått ett stort genomslag
bland ungdomar. Efter flera år av minskad rökning bland ungdomar har trenden nu vänt
uppåt och bland flickor på gymnasiet har det skett en stor ökning av andelen som snusar.

I årets mätning syns en påtaglig minskning av andelen gymnasieungdomar som dricker
alkohol och som någon gång brukat narkotika. Av de ungdomar som brukat narkotika är
cannabis den klart dominerande formen av narkotika.

Psykisk hälsa
Psykosomatisk hälsa mäts i ett index baserat på frågor avseende huvudvärk, dålig aptit,
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magbesvär och sömnproblem . Resultaten redovisas i tabellen nedan och kan jämföras med1

resultaten för 2020 samt med genomsnittet för länet i årskurs 9 och 2.

Resultaten på totalnivå har försämrats något jämfört med 2020 i årskurserna 9 och 2, men är
oförändrade i årskurs 7. I samtliga årskurser uppvisar pojkarna högre resultat än flickorna.

Tabell 4. Psykosomatisk hälsa (index 0-100), Salem som hemkommun och Salem som skolkommun

Svarskategori Totalt Pojkar Flickor

Årskurs 7 56 (56)* 67 (64) 44 (48)

Årskurs 9 53 (57) 61 (66) 46 (50)

Årskurs 9, län 53 63 44

Årskurs 2 Gymnasiet
(hemkommun)

49 (56) 61 (62) 37 (49)

Årskurs 2, län 54 63 45

Årskurs 2 Rönninge
gymnasium

53 (54) 60 (63) 49 (44)

*Siffran inom parentes anger 2020 års värde

Åtgärd
Fritidsgårdens arbete med Psykiska hälsa är ett samverkansprojekt som pågår 2021-2024 med
socialtjänsten och skola.

● Fritidsgården arbetar med ett främjande ungdomsarbete en metod som tagits fram
av KC (Kunskapscenter för fritidsledare) för att stärka barn/ungdomar till en bra fritid.
Arbetar med ett tydligt hälsoperspektiv.

● Fritidsfältare arbetar i skolorna med främjande ungdomsarbete och vara tydliga
vuxna för att motverka mobbning, skolk och utanförskap. De ska vara ute i
kommunen och möta ungdomar samt erbjuda aktiviteter på andra platser i
kommunen än på fritidsgården.

● Att arbeta med ett tydligt hälsoperspektiv. Åtgärder för att främja psykisk hälsa är att
erbjuda fysisk aktivitet i verksamheten och att ha hälsosammare utbud i cafeét
grupper som har fysisk träning på ex gym och i idrottshallar.

Alkohol Tobak Narkotika
Alkohol
En trend som går att avläsa i Stockholmsenkäten de senaste åren har varit att alkohol-
konsumtionen i Stockholms län minskar bland unga, vilket även är fallet i årets mätning i länet
som helhet. Bland gymnasieungdomarna boende i Salem har andelen som inte dricker
alkohol ökat med ungefär 20 procent sedan förra mätningen hos både flickor och pojkar.

1
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På Rönninge gymnasium har gruppen som inte dricker alkohol ökat markant. Det är flickorna
på Rönninge gymnasium som står för största ökningen, från 39 procent till 74 procent. Även
pojkar som inte dricker alkohol på Rönninge gymnasium har ökat från 40 till 52 procent.
Liksom för gymnasiet har andelen pojkar i årskurs 7 och 9 som inte dricker alkohol alls ökat
ett par procentenheter jämfört med senaste mätningen år 2020. Flickorna i årskurs 7 och 9
går dock mot strömmen. Andelen flickor i årskurs 7 som inte dricker alkohol har minskat från
82 till 76 procent och för flickorna i årskurs 9 har andelen minskat från 61 till 52 procent.
Andelen flickor i årskurs 9 som är storkonsumenter av alkohol har samtidigt ökat, från nio
procent till 17 procent.

Rökningen
I Salems kommun har andelen ungdomar som röker minskat de senaste åren. I årets mätning
ökar dock andelen som röker i samtliga urvalsgrupper och särskilt påtaglig är ökningen bland
flickor i årskurs 9. Att andelen som röker ökat så pass mycket i årets mätning beror på att
enkäten till viss del gjorts om i hur frågan om rökning ställs. Värdena baseras nämligen på
dem som antingen röker vanliga cigaretter och/eller e-cigaretter. I 2020 års enkät fanns en
felaktig styrning där enbart de som svarat att de röker (dagligen/ibland) fick frågan om de
röker e-cigaretter.

I både årskurs 7 och 9 är andelarna av pojkar och flickor som svarar att de röker e-cigaretter
lika stor som andelen som svarar att de röker. I årskurs 2 på gymnasiet är det 11 procent av
pojkarna i Salem som uppger att de röker e-cigaretter (jämfört med 19 procent som röker
totalt) och av flickorna är det 15 procent som svarar att de röker e-cigaretter (jämfört med 20
procent som röker totalt).

I varje årskurs är det en större andel flickor som röker än pojkar, även om skillnaden på
gymnasiet mellan könen är liten. Salem skiljer sig inte så mycket från länet förutom gruppen
flickor i årskurs 9, där 27 procent av flickorna i Salem uppger att de röker, jämfört med
genomsnittet för länet på 18 procent.

Narkotika
Under de senaste åren har andelen pojkar och flickor i sjuan som har provat narkotika
pendlat mellan noll till fem procent. Bland flickorna i nionde klass ser vi en liten ökning, från
sju procent 2020 till nio procent 2022. För pojkarna i nionde klass ser vi att
narkotikaanvändningen ligger still, andelen pojkar som någon gång har provat narkotika är
fortfarande fyra procent.

I årskurs 2 (hemkommun Salem) har användningen av narkotika gått ned, både bland flickor
och pojkar. Andelen pojkar som någon gång har provat narkotika har gått ned från 29 procent
2020 till 17 procent 2022. Andelen flickor i årskurs 2 som har provat narkotika har gått ned
från 14 procent till 9 procent.

Bland pojkarna på Rönninge gymnasium (Salem som skolkommun) uppger nio procent av
eleverna att de har provat narkotika och bland flickorna uppger fyra procent av eleverna att
de har provat narkotika. Av de elever som inte har provat narkotika har fyra av tio pojkar och
var tionde flicka i Rönninge gymnasium någon gång haft tillfälle att prova narkotika

Åtgärd
* Att elever kan och har möjlighet att prova narkotika om dom vill,  betyder också att det
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finns narkotika med hög tillgänglighet i elevens närområde vilket är oroande och att
fritidsfältarna behöver vara ute och arbeta främjande med aktiviteter för att motverka
användning av ANDT.
*Fritidsgården följer den ANDT-plan som finns i kommunen.
*Fritidsgårdschefen är med i planeringsgruppen där polis, säkerhetssamordnare,
socialtjänsten och kultur- och fritidsförvaltningen träffas regelbundet.
*Fritidsgården träffar socialfältarna, väktare från kommunen och centum en gång i veckan för
att prata om det aktuella läget i kommunen.

*Fritidsfältarna deltar regelbundet i operativa gruppen, vilken arbetar aktivt med enskilda
ungdomar.

Trygghet

Majoriteten av ungdomarna känner sig ganska eller mycket trygga med att gå ut ensamma i

sitt bostadsområde kvällstid. Flickorna i årskurs 7 känner sig minst trygga, där nästan hälften

av flickorna svarar att de inte känner sig trygga. Mest trygga känner sig pojkarna i årskurs 2

(73 procent). I samtliga årskurser känner sig pojkarna mer trygga än flickorna. Pojkarna är

dock mer otrygga än snittet för länet medan flickorna känner sig ungefär lika trygga som man

gör i länet. För flickorna ökar den upplevda tryggheten med stigande ålder.

På frågan om det förekommer klotter i bostadsområdet svarar var femte elev i samtliga

årskurser att det förekommer, vilket är samma nivå som för länet som helhet.

Tabell 3. Andel elever (%) som uppger att de känner sig ganska eller mycket trygga med att gå ut ensamma i sitt
bostadsområde kvällstid, Salems kommun. Data saknas för länet åk 7.

Svarskategori Salem pojkar Salem flickor Länet pojkar Länet flickor

Årskurs 7 70 52 - -

Årskurs 9 66 58 82 60

Årskurs 2
Gymnasit,
(hemkommun)

73 64 84 65

Analys-åtgärd
*Det som är oroande  är att otryggheten ökar bland flickor i åk 7 och att vi behöver lägga tid
och kraft på flickor i speciellt yngre åldrar. Fritidsgården samverkar med socialtjänstens
fältare, polis och även med väktarna i kommunen och centrum när det gäller brott.
*Fritidsgården har ändrade öppettider från 2020 och åldersintervaller för att kunna erbjuda
verksamhet på eftermiddagar för åk 6-8.

*Fritidsgården arbetar främjande och förebyggande i skolor ute i kommunen och på
fritidsgården för att skapa trygghet och trivsel verksamheten.
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Fritid 2022

Större andel pojkar som deltar i ledarledda aktiviteter

I samtliga årskurser är det en större andel pojkar än flickor som ofta eller ibland deltar i
ledarledda fritidsaktiviteter (exempelvis sport, musik, teater, kyrka, politik). För båda könen
syns en minskning i andelen som deltar i en ledarledd aktivitet med stigande ålder och i
årskurs 2 på gymnasiet ligger Salem cirka 10 procentenheter under genomsnittet för länet.

Låg andel av Salems elever i årskurs 9 besöker fritidsgården

När det gäller andelen elever som regelbundet besöker en fritidsgård eller liknande träffpunkt
så syns inga lika tydliga tendenser som för dem som deltar i ledarledda aktiviteter. För flickor
minskar andelen som går till en fritidsgård med stigande ålder men för pojkarna är andelen
som högst i årskurs 7 följt av årskurs 2. I årskurs 9 är det en högre andel flickor (11 procent)
än pojkar (9 procent) som besöker en fritidsgård och Salem ligger klart lägre än genomsnittet
för länet, där 21 procent av pojkarna och 17 procent av flickorna svarar att de brukar besöka
en fritidsgård ibland eller ofta.

Diagram 10. Andel elever (%) som ofta eller ibland besöker fritidsgård respektive deltar i ledarledd fritidsaktivitet,
Salem som hemkommun

Rolf Johanson
Kultur- och fritidschef

Anneli Orre
Chef för fritidsgårdsverksamheten

Bilagor

Salems Kommun, Stockholmsenkäten, Salem 2022
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Sammanfattning

I årets enkät sticker flickorna i årskurs 9 ut negativt med ett högre bruk av alkohol, tobak och

narkotika än tidigare år. Det är också en större andel som uppger att de snattat eller stulit något det

senaste året samt som svarar att de blivit utsatta för mobbning. För flickor i årskurs 7 ses också ett

högre bruk av tobak och alkohol och även denna grupp är i högre utsträckning utsatta för mobbning

och har snattat eller stulit något, jämfört med den senaste mätningen.

Inom området psykisk hälsa syns, liksom tidigare år, en stor könsskillnad, där flickor mår betydligt

sämre än pojkarna. I årets undersökning har andelen som ofta tycker att det är riktigt härligt att leva

minskat i samtliga grupper.

Inom tobaksområdet är det tydligt att e-cigaretter och vitt snus har fått ett stort genomslag bland
ungdomar. Efter flera år av minskad rökning bland ungdomar har trenden nu vänt uppåt och bland
flickor på gymnasiet har det skett en stor ökning av andelen som snusar.

I årets mätning syns en påtaglig minskning av andelen gymnasieungdomar som dricker alkohol och
som någon gång brukat narkotika. Av de ungdomar som brukat narkotika är cannabis den klart
dominerande formen av narkotika.

1
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Inledning
Stockholmsenkäten är en omfattande undersökning som genomförs vartannat år och riktar sig till
elever i grundskolans årskurs 9 och gymnasiets år 2 i Stockholms län. I Salem genomförs enkäten
även i årskurs 7. Enkäten undersöker ungdomars levnadsvanor med risk- och skyddsfaktorer.

Riskfaktorer är faktorer som ökar risken för ett negativt utfall, till exempel att barn och unga ska börja
använda eller få problem av alkohol, narkotika, tobak eller spel om pengar. Skyddsfaktorer är faktorer
som skyddar människor från ohälsa kopplad till olika levnadsvanor och dämpar effekten av
riskfaktorer. Exempel på skyddsfaktorer för ungdomar är förtroende för vuxna, att man klarar
skolarbetet och om man upplever kontinuitet och sammanhang.1

Syfte

Syftet med enkäten är bland annat att ge underlag till beslut och planering av exempelvis drog- och

brottsförebyggande insatser i kommunen samt att kartlägga elevernas drogvanor, kriminalitet och

trygghet. Deltagande skolor med minst 25 svarande elever får ta del av det egna resultatet i en

skolrapport. För skolor som återkommande ingår i undersökningen skapas möjligheter att göra egna

jämförelser över tid, vilket skapar underlag till det egna utvecklingsarbetet.

1

https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/andts/forebyggande-arbete-inom-andts/risk--o
ch-skyddsfaktorer-for-ants/
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Genomförande

I årets undersökning har 25 av 26 kommuner i länet deltagit. I Salem genomförs enkäten även i

årskurs 7 till skillnad från övriga deltagande kommuner och det är därmed inte möjligt att jämföra

resultaten för den årskursen med andra kommuner. Enkäten består av drygt 100 frågor och berör

ungdomars alkohol-, tobak- och drogvanor, brottslighet och trygghet, psykisk hälsa, familj, skol- och

fritidsvanor med mera. I årets enkät har även ett antal frågor om hur ungdomarnas liv påverkats av

coronapandemin tillkommit.

Stockholmsenkäten genomfördes under våren 2022 i årskurs 7, 9 och år 2 på gymnasiet. I Salem
deltog samtliga högstadieskolor samt Rönninge gymnasium. Totalt besvarades 463 enkäter i Salems
skolor och svarsfrekvensen uppgick till 84 procent. I rapporten redovisas svar per hemkommun och
totalt besvarade 462 av Salems folkbokförda elever enkäten. För årskurs 2 på gymnasiet kommer
svaren ibland även att redovisas för Salem som skolkommun (det vill säga för Rönninge gymnasium)
eftersom det för gymnasieelever finns en stor diskrepans mellan folkbokförda elever och elever på
kommunens skola.

Tabell 1. Antal besvarade enkäter i Stockholmsenkäten 2022, Salems kommun.

Årskurs Totalt* Pojkar Flickor

Årskurs 7 184 95 85

Årskurs 9 166 84 74

Årskurs 2 Gymnasiet 112 54 55

Årskurs 2 Rönninge
gymnasium

82 35 46

*Svarsalternativet “annan könsidentitet” finns med i enkäten varför antalet pojkar och flickor inte adderar till totalsumman.
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Resultat

Tobak
Det vita snuset har slagit igenom ordentligt på marknaden och det avspeglas i siffrorna både i länet

och i Salem. E-cigaretternas genomslag syns också i rapporten, i år har frågorna justerats för att

bättre fånga upp e-cigaretterna.

Rökningen ökar - e-cigaretter nu med i statistiken

I Salems kommun har andelen ungdomar som röker minskat de senaste åren. I årets mätning ökar
dock andelen som röker i samtliga urvalsgrupper och särskilt påtaglig är ökningen bland flickor i
årskurs 9. Att andelen som röker ökat så pass mycket i årets mätning beror på att enkäten till viss del
gjorts om i hur frågan om rökning ställs. Värdena baseras nämligen på dem som antingen röker
vanliga cigaretter och/eller e-cigaretter. I 2020 års enkät fanns en felaktig styrning där enbart de som
svarat att de röker (dagligen/ibland) fick frågan om de röker e-cigaretter. I årets enkät fick alla dels
frågan om de röker men även frågan om de röker e-cigaretter oavsett om de först svarat att de röker
eller ej. I Salem är det rätt få individer som svarat att de röker dagligen eller ibland men det är en
betydligt högre andel (främst flickor) som svarar att de ibland röker e-cigaretter. Dessa inkluderas då i
redovisningen 2022 men fanns inte med 2020 då de flesta svarat att de inte röker och därmed inte
fick frågan om e-cigaretter, och innan 2020 fanns inte ens frågan om e-cigaretter med
överhuvudtaget.

I både årskurs 7 och 9 är andelarna av pojkar och flickor som svarar att de röker e-cigaretter lika stor
som andelen som svarar att de röker. I årskurs 2 på gymnasiet är det 11 procent av pojkarna i Salem
som uppger att de röker e-cigaretter (jämfört med 19 procent som röker totalt) och av flickorna är
det 15 procent som svarar att de röker e-cigaretter (jämfört med 20 procent som röker totalt).
E-cigaretter är alltså den dominerande formen av rökning och kan förklara varför andelen som röker
har ökat jämfört med tidigare år.
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Diagram 1. Andel elever (%) som röker dagligen eller ibland, Salems kommun - historik

Flickorna röker mer än pojkarna

I varje årskurs är det en större andel flickor som röker än pojkar, även om skillnaden på gymnasiet
mellan könen är liten. Salem skiljer sig inte så mycket från länet förutom gruppen flickor i årskurs 9,
där 27 procent av flickorna i Salem uppger att de röker, jämfört med genomsnittet för länet på 18
procent. I årskurs 7 kan vi inte jämföra med länet eftersom övriga kommuner endast genomför
enkäten i årskurs 9 och 2.

Diagram 2. Andel elever (%) i årskurs 7, 9 och 2 som röker dagligen eller ibland (både e-cigaretter och vanliga), Salems
kommun och länet (för länet visas endast data för årskurs 9 och 2)
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Vitt snus ökar bland flickorna i årskurs 2

År 2020 skedde en anmärkningsvärd ökning av andelen flickor i årskurs 2 på gymnasiet som uppgav
att de snusar, och i årets mätning fortsätter andelen att öka och uppgår nu till 19 procent. Även på
länsnivå är ökningen av snusanvändning för flickor i årskurs 2 påtaglig. Ökningen beror på det vita
tobaksfria snuset som de senaste åren blivit stort på den svenska marknaden. Samtliga flickor i
årskurs 2 som svarat att de snusar svarar nämligen att de snusar vitt snus. Två procent av flickorna i
årskurs 2 svarar att de även snusar traditionellt snus. För pojkarna i årskurs 2 har användandet av2

snus legat på en stabil nivå de senaste åren och i den här gruppen är det fortfarande traditionellt
snus som används i högst utsträckning. Bland pojkar i årskurs 9 syns en tydlig minskning i årets
mätning, medan det för övriga grupper ligger ungefär i nivå med tidigare år.

Diagram 3. Andel elever (%) som snusar dagligen eller ibland, Salems kommun - historik

Salems ungdomar snusar mindre än genomsnittet i länet

Eleverna i Salem uppger att de snusar i betydligt mindre utsträckning än genomsnittet i länet,
undantaget flickor i årskurs 2 på gymnasiet, vars resultat är aningen högre än genomsnittet för länet.

2 Tidigare år formulerades frågan “Snusar du?” men i årets enkät får de först svara på om de snusar vitt snus
och sedan om de snusar traditionellt snus.
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Diagram 4. Andel elever (%) som snusar dagligen eller ibland (både traditionellt och/eller vitt snus), Salems kommun och
länet (för länet visas endast data för årskurs 9 och 2)

Alkohol
Årets undersökning visar att gymnasieungdomars alkoholkonsumtion har gått ned. Bland flickorna i

årskurs 9 och årskurs 7 har den istället ökat.

Gymnasieungdomar dricker allt mindre

En trend som går att avläsa i Stockholmsenkäten de senaste åren har varit att alkoholkonsumtionen i
Stockholms län minskar bland unga, vilket även är fallet i årets mätning i länet som helhet. Bland
gymnasieungdomarna boende i Salem har andelen som inte dricker alkohol ökat med ungefär 20
procentenheter sedan förra mätningen hos både flickor och pojkar.

På Rönninge gymnasium har gruppen som inte dricker alkohol ökat markant. Det är flickorna på
Rönninge gymnasium som står för den största ökningen, från 39 procent till 74 procent. Även
gruppen pojkar som inte dricker alkohol på Rönninge gymnasium har ökat från 40 till 52 procent.

Flickorna på högstadiet dricker mer
Liksom för gymnasiet har andelen pojkar i årskurs 7 och 9 som inte dricker alkohol alls ökat ett par
procentenheter jämfört med senaste mätningen år 2020. Flickorna i årskurs 7 och 9 går dock mot
strömmen. Andelen flickor i årskurs 7 som inte dricker alkohol har minskat från 82 till 76 procent och
för flickorna i årskurs 9 har andelen minskat från 61 till 52 procent. Andelen flickor i årskurs 9 som är
storkonsumenter av alkohol har samtidigt ökat, från nio procent till 17 procent. Snittet för länets
flickor årskurs 9 är tolv procent och de har också ökat sin totala alkoholkonsumtion jämfört med år
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2020. I årskurs 7 finns inga storkonsumenter alls i år, varken hos pojkarna eller flickorna, till skillnad
från 2020 då det var sex procent bland flickorna och en procent bland pojkarna som uppgav att de
var storkonsumenter.

Diagram 5. Andel elever (%) som inte dricker alkohol, boende i Salems kommun jämfört med länet

Diagram 6. Andel elever (%) som inte dricker alkohol i Salem, Salems kommun  - historik
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Sniffning och boffning
Sniffning innebär att man andas in ångor från lättflyktiga lösningsmedel, exempelvis bensin eller lim

medan boffning innebär att man andas in olika drivgaser, exempelvis butangas som finns i

cigarettändare eller lustgas som finns i gräddsifoner.

Lustgas vanligaste substansen i länet

Majoriteten av eleverna i Salem (96 - 100 procent) uppger att de aldrig sniffat eller boffat och det går
inte att utläsa några nämnvärda skillnader över tid. Det finns dock anledning att misstänka att dessa
siffror är missvisande. Det fåtal elever som svarar att de någon gång har provat får sedan svara på vad
de sniffat/boffat och alternativen är bland annat bensin, lim och lustgas. Eftersom det är så pass få
elever i Salem som svarat ja på första frågan går det inte att utläsa vilken typ av substans som de
sniffat eller boffat då inga svar redovisas, men om man ser till siffrorna för länet där 95 procent
svarar att de aldrig sniffat/boffat så är lustgas den klart dominerande substansen som använts av de
fem procent som svarat att de sniffat/boffat. Om lustgas hade givits som exempel i första frågan som
en substans man kan sniffa/boffa är det mycket möjligt att andelen som svarar att de prövat det hade
varit högre, om man tar i beaktande den ökning av lustgasanvändande bland ungdomar som både
polisen och andra professioner inom kommunen och länet vittnar om. Begreppen sniffning/boffning
är inte vanligt förekommande bland ungdomarna, så troligtvis är det många som inte förstått frågan.

Narkotika
Under de senaste åren har andelen pojkar och flickor i sjuan som har provat narkotika pendlat mellan
noll till fem procent. Bland flickorna i nionde klass ser vi en liten ökning, från sju procent 2020 till nio
procent 2022. För pojkarna i nionde klass ser vi att narkotikaanvändningen ligger still, andelen pojkar
som någon gång har provat narkotika är fortfarande fyra procent.

Lägre narkotikabruk bland Salems gymnasieungdomar jämfört med länet

I årskurs 2 (hemkommun Salem) har användningen av narkotika gått ned, både bland flickor och
pojkar. Andelen pojkar som någon gång har provat narkotika har gått ned från 29 procent 2020 till 17
procent 2022. Andelen flickor i årskurs 2 som har provat narkotika har gått ned från 14 procent till 9
procent.

Bland pojkarna på Rönninge gymnasium (Salem som skolkommun) uppger nio procent av eleverna
att de har provat narkotika och bland flickorna uppger fyra procent av eleverna att de har provat
narkotika. Av de elever som inte har provat narkotika har fyra av tio pojkar och var tionde flicka i
Rönninge gymnasium någon gång haft tillfälle att prova narkotika.
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Diagram 7. Andel elever (%) som provat narkotika, hemkommun Salem jämfört med länet.

Cannabis vanligaste narkotikan
Cannabis är den vanligast förekommande narkotikan, men LSD, ecstasy och andra substanser
förekommer också relativt frekvent bland narkotikaanvändare. Nästan var tredje narkotikaanvändare
i årskurs 2 har exempelvis använt LSD och/eller ecstasy.

Skola
I enkäten ställs tolv frågor där eleverna får skatta sin skolsituation och dessa vägs ihop till de fyra
nyckeltalen :3

● positiv uppmärksamhet från lärare
● grad av inflytande
● tydliga förväntningar
● god anknytning till skolan

Nyckeltalen redovisas som ett index mellan 0-100, där 0 är lägsta och 100 motsvarar högsta möjliga
värde. I tabellen redovisas årets resultat vilket kan jämföras med 2020 års värde inom parentes. För
årskurs 9 och 2 finns även möjlighet att jämföra med länet.

3 Frågorna som nyckeltalen bygger på redovisas i appendix 1.
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Flickornas skolsituation försämrad i årskurs 7 och 9

För elever i årskurs 7 är de sammantagna resultaten ungefär i nivå med 2020. För flickorna har
resultaten försämrats på samtliga nyckeltal medan de för pojkarna har förbättrats eller är
oförändrade. På samtliga nyckeltal skattar pojkarna sin skolsituation högre än flickorna.

I årskurs 9 har resultaten sjunkit på samtliga nyckeltal, jämfört med 2020, och resultaten är lägre än
genomsnittet i länet. Tendensen är densamma som för årskurs 7; det är huvudsakligen flickorna som
svarar för försämringen. Pojkarna skattar nyckeltalet “tydliga förväntningar i skolan” något lägre än
flickorna, men i övrigt är pojkarna mer nöjda med sin skolsituation.

Stor förbättring på Rönninge gymnasium

För eleverna i årskurs 2 som är folkbokförda i Salem (Salem som hemkommun) har resultaten
minskat på samtliga nyckeltal för både pojkarna och flickorna, men det är inga stora skillnader
jämfört med länet. I gymnasiet skattar flickorna nyckeltalen “grad av inflytande i skolan” och “tydliga
förväntningar i skolan” högre än pojkar, medan pojkarna skattar “positiv uppmärksamhet från lärare”
och “god anknytning till skola” högre än flickorna.

För eleverna i årskurs 2 på Rönninge gymnasium (Salem som skolkommun) syns istället en klar
förbättring på samtliga nyckeltal, jämfört med tidigare år. Samtliga nyckeltal är även aningen högre än
genomsnittet för länet. Här är det flickorna som huvudsakligen svarar för förbättringen och på
samtliga nyckeltal skattar flickorna sin skolsituation högre än pojkarna.

Tabell 2. Skolsituation (index 0-100), Salems kommun, Salem som hemkommun och Salem som skolkommun.

Positiv
uppmärksamhet

från lärare

Grad av
inflytande i

skolan

Tydliga
förväntningar i

skolan
God anknytning

till skola

Årskurs 7 50 (50)* 47 (46) 68 (70) 45 (50)

Årskurs 9 44 (47) 40 (45) 62 (70) 41 (48)

Årskurs 9, län 50 49 70 47

Årskurs 2
Gymnasiet

(hemkommun)
47 (53) 55 (56) 72 (75) 50 (57)

Årskurs 2, län 51 55 71 51

Årskurs 2
Rönninge

gymnasium
52 (46) 56 (46) 73 (69) 52 (45)

*Siffran inom parentes anger 2020 års värde
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Mobbningen ökar på högstadiet

Mobbningen har ökat i både årskurs 7 och 9 jämfört med 2020, och det är framför allt flickor som
uppger att de känt sig mobbade eller trakasserade i skolan det senaste läsåret. Av eleverna som
svarat att de blivit utsatta för mobbning är det ungefär en fjärdedel som har blivit utsatt mer än
någon enstaka gång. De vanligaste formerna av mobbning är att man har blivit hånad eller retad samt
att någon elev spridit lögner eller falska rykten.

I årskurs 2 på gymnasiet har andelen elever som känt sig mobbade minskat jämfört med den senaste
mätningen och det finns inga könsskillnader. Det är även en betydligt lägre andel på gymnasiet som
anser sig ha blivit mobbade än i årskurs 7 och 9. I diagrammet nedan illustreras både andelen som
anser sig ha blivit utsatt för mobbning det senaste läsåret samt andelen som uppger att de varit med
om att mobba eller trakassera andra elever i skolan det senaste läsåret. I årskurs 7 och 9 är det en
lägre andel som uppger att de mobbat andra än som själva blivit utsatta för mobbning (särskilt stor
diskrepans ses bland flickorna), medan det för gymnasiet är en något högre andel pojkar som svarar
att de mobbat andra än som själva blivit utsatta för mobbning.

Cirka 40 procent av eleverna i årskurs 7 och 9 tycker inte att vuxna ingriper om någon blir trakasserad
eller mobbad, vilket är en ökning jämfört med tidigare år. I länet är genomsnittet cirka 30 procent.
Salem ligger med andra ord sämre till i jämförelse. Av eleverna i gymnasiet är andelen som inte
tycker att vuxna ingriper om någon blir trakasserad eller mobbad hälften så stor som på högstadiet,
cirka 20 procent, vilket är ungefär i nivå med tidigare år.

Diagram 8. Andel elever (%) som blivit utsatta för mobbning respektive utsatt andra elever för mobbning senaste läsåret,
Salem som hemkommun
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Fler flickor än pojkar fuskar

En avsevärd större andel flickor än pojkar uppger att de fuskat på läxförhör/prov i skolan det senaste
läsåret. För flickorna sjunker andelen som fuskar ju äldre de blir, medan det för killarna är flest som
uppger att de fuskat i årskurs 9.

I årskurs 7 är andelen flickor som uppger att de har fuskat under det senaste läsåret drygt dubbelt så
stor som för pojkar (57 respektive 25 procent). I årskurs 9 svarar 51 procent av flickorna och 40
procent av pojkarna att de har fuskat. I årskurs 2 är det 39 procent av flickorna som uppger att de
fuskat, vilket är en nästan dubbelt så stor andel som för pojkarna (21 procent). På Rönninge
gymnasium är andelen elever som fuskar i årskurs 2 mindre och skillnaderna mellan könen är små;
22 procent av flickorna och 18 procent av pojkarna svarar att de har fuskat minst en gång det senaste
läsåret, vilket är mer än en halvering jämfört med senaste mätningen år 2020.

I enkäten får eleverna även svara på om de tycker att det är fel att fuska i skolan och här anser
flickorna i högre utsträckning att det är fel att fuska än vad pojkarna gör, trots att de enligt
undersökningen är mer benägna att fuska än pojkarna. I årskurs 7 och 9 är det cirka en tredjedel som
inte anser att det fel att fuska, medan det är en något mindre andel i årskurs två på gymnasiet som
inte tycker att det är fel; 28 procent.

Skolket är på samma nivå som i länet

I samtliga årskurser uppger flickorna i något högre utsträckning än pojkarna att de skolkat det senaste
läsåret och det syns även en något högre grad av skolk med stigande ålder. I årskurs 7 uppger en
procent av pojkarna och fyra procent av flickorna att de skolkat minst fyra heldagar under det
senaste läsåret och nivån på andelen som skolkat har varit relativt stabil de senaste åren. I årskurs 9
är det tre respektive fyra procent av pojkarna och flickorna som skolkat minst fyra dagar och i årskurs
2 är det fyra procent av pojkarna som skolkat minst fyra dagar och åtta procent av flickorna. I både
årskurs 9 och 2 på gymnasiet syns en positiv trend sedan 2014 med en mindre andel som uppger att
de skolkat minst en dag det senaste läsåret och Salem ligger ungefär i nivå med länet.

I samtliga årskurser svarar cirka 80 procent av eleverna att deras föräldrar skulle reagera ganska eller
mycket kraftigt om de skolkade.

Förtroende för vuxna
I årets undersökning ställs en fråga om ungdomarnas förtroende för vuxna utöver den närmaste
familjen. Frågan ställs bara i Salem och har ställts sedan 2020. Det framkommer att bland eleverna i
årskurs 7 och i årskurs 2 upplever en stor majoritet att de har en vuxen förutom den närmaste
familjen att prata med. I årskurs 7 känner åtta av tio att de har en vuxen att prata med utanför
familjen. Bland flickorna i årskurs 2 på Rönninge gymnasium är den andelen 98 procent. Bland
pojkarna i årskurs 2 är det sju av tio som uppger att de har en vuxen de har förtroende för.

I nionde klass har knappt sex av tio flickor och sju av tio pojkar någon vuxen att prata med.
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Brottslighet och trygghet
Vid en jämförelse med föregående år så är det två grupper som sticker ut: flickorna i årskurs 7 och 9.

Årskurs 7 - flickorna snattar mer

Flickorna i årskurs 7 snattar mer än vad de gjorde i förra undersökningen. Nu uppger fyra av tio flickor
att de snattat eller stulit någon gång. I förra undersökningen hade tre av tio flickor snattat. De flesta
har bara snattat/stulit en eller två gånger men var tionde elev har gjort det sex gånger eller mer. Mer
än var tionde flicka i årskurs 7 har haft med sig vapen som kniv eller knogjärn vid ett eller flera
tillfällen.

Pojkarna i årskurs 7 är ungefär lika brottsbenägna som år 2020. En av tio har använt hot eller våld och
nästan lika många har haft med sig vapen (kniv, knogjärn eller annat) vid ett eller flera tillfällen.
Snatteri och andra stölder har ökat något från 17 till 21 procent.

Ungefär 15 procent av eleverna i årskurs 7 har klottrat eller målat graffiti.

Årskurs 9 - stor ökning av snattning bland flickorna

I årskurs 9 har antalet flickor som snattat eller stulit mer än fördubblats jämfört med föregående
mätning. Nu har mer än var tredje flicka snattat under det senaste året. Det är färre flickor i årskurs
nio som har haft vapen med sig jämfört med de i årskurs sju, ungefär sex procent bär på kniv eller
liknande och det har varit på den nivån under flera år.

Pojkarna snattar mindre nu jämfört med 2020. Nu har var nästan var fjärde pojke i nionde klass
snattat under de senaste tolv månaderna. Ungefär var tionde pojke har använt hot, våld och/eller
haft vapen.

Årskurs 2 - brottsligheten bland pojkarna minskar

Bland pojkarna i årskurs 2 har brottsligheten gått ned med avseende på snattande, hot, våld och att
man har vapen på sig jämfört med tidigare år. Bland flickorna ser vi en viss ökning inom kategorin hot
och våld som har ökat från två till sex procent av flickorna. Det är färre av gymnasieungdomarna i
Salems kommun som snattat eller stulit något jämfört med länet. Totalt har 18 procent av
gymnasieungdomarna i länet som helhet snattat eller stulit. I Salem är motsvarande siffra 13 procent.

För elever i åk 2 på Rönninge gymnasium (skolkommun) är nivåerna något lägre inom de tre
kategorierna jämfört med de folkbokförda eleverna i årskurs 2 (Salem som hemkommun).
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Diagram 9. Andel elever (%) som uppger att de har begått brott de senaste 12 månaderna, Salems kommun.

Flickor i årskurs 7 känner sig minst trygga i sitt bostadsområde

Majoriteten av ungdomarna känner sig ganska eller mycket trygga med att gå ut ensamma i sitt

bostadsområde kvällstid. Flickorna i årskurs 7 känner sig minst trygga, där nästan hälften av flickorna

svarar att de inte känner sig trygga. Mest trygga känner sig pojkarna i årskurs 2 (73 procent). I

samtliga årskurser känner sig pojkarna mer trygga än flickorna. Pojkarna är dock mer otrygga än

snittet för länet medan flickorna känner sig ungefär lika trygga som man gör i länet. För flickorna ökar

den upplevda tryggheten med stigande ålder.

På frågan om det förekommer klotter i bostadsområdet svarar var femte elev i samtliga årskurser att

det förekommer, vilket är samma nivå som för länet som helhet.

Tabell 3. Andel elever (%) som uppger att de känner sig ganska eller mycket trygga med att gå ut ensamma i sitt
bostadsområde kvällstid, Salems kommun. Data saknas för länet åk 7.

Svarskategori Salem pojkar Salem flickor Länet pojkar Länet flickor

Årskurs 7 70 52 - -

Årskurs 9 66 58 82 60

Årskurs 2
Gymnasiet

(hemkommun)

73 64 84 65

17



Psykisk hälsa
I årets enkät syns en ökning i psykisk ohälsa bland ungdomarna.

Flickor mår sämre än pojkar

På enkätfrågan Känner Du dig ledsen och deppig utan att veta varför svarar 27 procent  av eleverna i
årskurs 7 att de gör det ganska eller väldigt ofta. På nämnda fråga är det stora skillnader mellan
könen (17 procent av pojkarna och 38 procent av flickorna). Könsskillnaderna har dock minskat
jämfört med 2020 eftersom pojkarnas resultat försämrats medan flickornas resultat förbättrats. I
årskurs 9 svarar totalt 39 procent av eleverna att de ganska eller väldigt ofta känner sig ledsna och
deppiga utan att veta varför (19 procent av pojkarna och 60 procent av flickorna). Att sex av tio flickor
svarar att de är deppiga är den den högsta siffran som noterats i Salem under de år enkäten
genomförts och det är även högst i länet i årets undersökning (genomsnittet är 47 procent bland
flickor i nionde klass). På övriga frågor kring psykisk hälsa i årskurs 9 ligger Salem ungefär i nivå med
snittet för länet.

I årskurs 2 är det totalt 41 procent som svarar att de ganska eller väldigt ofta känner sig ledsna eller
deppiga och resultaten har försämrats jämfört med 2020 för både pojkar och flickorna. På gymnasiet
är det också stora könsskillnader (26 procent av pojkarna och 54 procent av flickorna) och även här
ligger Salem högt i jämförelse med länet, där genomsnittet är 19 procent för pojkar och 44 procent
för flickor.

Andelen elever som anser att det ganska eller väldigt ofta är riktigt härligt att leva har minskat i
samtliga svarsgrupper i årets enkät. Särskilt bland pojkar i årskurs 2 på gymnasiet syns en
anmärkningsvärd minskning med 30 procentenheter jämfört med 2020. De hamnar nu i nivå med
flickorna i årskurs 7 och 9, där knappt hälften av eleverna svarar att det ganska eller väldigt ofta är
riktigt härligt att leva. Högst resultat på den här frågan ses bland pojkarna i årskurs 9 (66 procent).
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Psykosomatisk hälsa

Psykosomatisk hälsa mäts i ett index baserat på frågor avseende huvudvärk, dålig aptit, magbesvär
och sömnproblem . Resultaten redovisas i tabellen nedan och kan jämföras med resultaten för 20204

samt med genomsnittet för länet i årskurs 9 och 2.

Resultaten på totalnivå har försämrats något jämfört med 2020 i årskurserna 9 och 2, men är
oförändrade i årskurs 7. I samtliga årskurser uppvisar pojkarna högre resultat än flickorna.

Tabell 4. Psykosomatisk hälsa (index 0-100), Salem som hemkommun och Salem som skolkommun

Svarskategori Totalt Pojkar Flickor

Årskurs 7 56 (56)* 67 (64) 44 (48)

Årskurs 9 53 (57) 61 (66) 46 (50)

Årskurs 9, län 53 63 44

Årskurs 2 Gymnasiet
(hemkommun)

49 (56) 61 (62) 37 (49)

Årskurs 2, län 54 63 45

Årskurs 2 Rönninge
gymnasium

53 (54) 60 (63) 49 (44)

*Siffran inom parentes anger 2020 års värde

4 Frågorna som nyckeltalen bygger på redovisas i appendix.
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Fritid

Större andel pojkar som deltar i ledarledda aktiviteter

I samtliga årskurser är det en större andel pojkar än flickor som ofta eller ibland deltar i ledarledda
fritidsaktiviteter (exempelvis sport, musik, teater, kyrka, politik). För båda könen syns en minskning i
andelen som deltar i en ledarledd aktivitet med stigande ålder och i årskurs 2 på gymnasiet ligger
Salem cirka 10 procentenheter under genomsnittet för länet.

Låg andel av Salems elever i årskurs 9 besöker fritidsgården

När det gäller andelen elever som regelbundet besöker en fritidsgård eller liknande träffpunkt så syns
inga lika tydliga tendenser som för dem som deltar i ledarledda aktiviteter. För flickor minskar
andelen som går till en fritidsgård med stigande ålder men för pojkarna är andelen som högst i
årskurs 7 följt av årskurs 2. I årskurs 9 är det en högre andel flickor (11 procent) än pojkar (9 procent)
som besöker en fritidsgård och Salem ligger klart lägre än genomsnittet för länet, där 21 procent av
pojkarna och 17 procent av flickorna svarar att de brukar besöka en fritidsgård ibland eller ofta.

Diagram 10. Andel elever (%) som ofta eller ibland besöker fritidsgård respektive deltar i ledarledd fritidsaktivitet, Salem
som hemkommun
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Spel
Andelen elever som någon gång under det senaste året satsat pengar på spel uppgår till 14 procent i
årskurs 7, 18 procent i årskurs 9 och 17 procent i årskurs 2. Jämfört med resultaten 2020 är detta en
ökning i både årskurs 7 och 9, medan resultatet är oförändrat på gymnasiet. I samtliga årskurser är
pojkarna överrepresenterade. Av de som svarat att satsat pengar på spel det senaste året är det en
hög andel i varje årskurs (från en tredjedel upp till hälften) som uppger att de haft problem kopplat
till sitt spelande, exempelvis att de känt sig rastlösa eller irriterade om de inte kunnat spela eller att
de ljugit om hur mycket de spelat. Det är dock ett litet svarsunderlag på dessa följdfrågor (mellan
18-25 elever per årskurs), vilket man bör ha i åtanke när resultaten tolkas.

Framtiden
På en fråga om elevernas framtidsutsikter svarar en stor andel av eleverna boende i Salem att de har
lika bra eller bättre framtidsutsikter jämfört med andra i deras ålder. Bäst är framtidstron i årskurs 7
där 82 procent svarar att de har lika bra eller bättre framtidsutsikter jämfört med andra i samma
ålder. I årskurs 9 är motsvarande siffra 78 procent och i gymnasiet svarar 77 procent att de har lika
bra eller bättre framtidsutsikter jämfört med andra i samma ålder. Det finns en viss könsskillnad. Den
är störst i årskurs 7 där flickorna  svarar att de har lite mindre framtidstro än vad pojkarna gör,
ungefär 10 procentenheter lägre. Flickorna i årskurs 9 har 6 procentenheter lägre framtidstro än
pojkarna och flickorna i gymnasiet har samma framtidstro som pojkarna.

Effekter av coronapandemin
Årets undersökning genomfördes i mars 2022, vilket var i slutskedet av restriktionerna kopplade till
coronapandemin. Den senaste enkäten dessförinnan genomfördes i mars 2020, det vill säga precis i
inledningsfasen av pandemin. Årets enkät har därför utökats med ett antal frågor om hur
ungdomarnas liv påverkats av pandemin med avseende på familjesituation, psykisk hälsa,
skolsituation etcetera.

Tendenser vi kan utläsa ur resultaten är att ungdomarnas relation till sin familj är ungefär som innan
eller aningen förbättrad. Däremot upplevs skolsituationen, den psykiska hälsan och fritiden ha
påverkats negativt för många. Det är framförallt flickorna som svarar att deras skolsituation, psykiska
hälsa och fritid är lite sämre än innan pandemin. En hög andel flickor (17-30 procent) svarar även att
deras fysiska hälsa är lite sämre än innan, medan majoriteten av pojkarna svarar att den är
oförändrad eller rentav bättre än innan. Familjens ekonomi och ungdomarnas framtida chanser på
arbetsmarknaden upplevs dock generellt vara oförändrade.
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Slutsats
I årets enkät sticker både flickorna i årskurs 7 och 9 ut negativt med ett högre bruk av alkohol och
tobak än tidigare år. Det är också en större andel som uppger att de snattat eller stulit något det
senaste året, att de blivit utsatta för mobbning samt att de fuskat på prov eller läxförhör. Det syns
även en generell försämring i de nyckeltal som mäter dessa elevers skolsituation. Alla skolor med
minst 25 svarande elever per årskurs får ta del av det egna resultatet i en skolrapport så att de kan
använda underlaget till det egna utvecklingsarbetet.

Inom området psykisk hälsa syns, liksom tidigare år och i enlighet med övriga kommuners resultat, en
stor könsskillnad, där flickor mår betydligt sämre än pojkarna. I årets undersökning har andelen som
ofta tycker att det är riktigt härligt att leva minskat i samtliga grupper och en stor andel svarar att
deras psykiska hälsa är sämre än innan corona-pandemin.

Inom tobaksområdet är det tydligt att e-cigaretter och vitt snus har fått ett stort genomslag bland
ungdomar. Efter flera år av minskad rökning bland ungdomar har trenden nu vänt uppåt och bland
flickor på gymnasiet har det skett en stor ökning av andelen som snusar.

I årets mätning syns en påtaglig minskning av andelen gymnasieungdomar som dricker alkohol och
som någon gång brukat narkotika. Av de ungdomar som brukat narkotika är cannabis den klart
dominerande formen av narkotika.
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Appendix

Nyckeltal skolindex, index mellan 0 och 100 där 0 är lägsta och 100 motsvarar högsta tänkbara

värde.

Svarsalternativ:

Stämmer mycket dåligt

Stämmer ganska dåligt

Stämmer ganska bra

Stämmer mycket bra

Positiv uppmärksamhet, lärare - index baserat på frågorna:

55d. Lärarna berömmer elever som gör något bra i skolan

55j. Skolan berättar för mina föräldrar om jag gjort något bra

55m. Mina lärare ger mig inget beröm om jag jobbat hårt

Grad av inflytande i skolan - index baserat på frågorna:

55c. Vi elever är med och planerar vad vi skall göra i undervisningen

55g. Vi elever får vara med och bestämma över saker som är viktiga för oss

55k. Elevernas åsikter tas inte på allvar i den här skolan

Tydliga förväntningar i skolan - index baserat på frågorna:

55a. Jag vet vilka regler som gäller på den här skolan

55h. Lärarna förklarar vad vi får och vad vi inte får göra

55l. Vuxna ingriper om någon blir trakasserad eller mobbad

God anknytning, skola - index baserat på frågorna:

55f. Skolarbetet känns meningslöst

55n. Jag ser fram emot att gå till lektionerna

55q. Skolarbetet gör mig förvirrad

Nyckeltal psykosomatisk hälsa, index mellan 0 och 100 där 0 är lägsta och 100 motsvarar högsta

tänkbara värde.

Indexet baseras på följande frågor:

90. Hur ofta har du haft huvudvärk detta läsår?

93. Hur ofta har du dålig aptit?

95. Hur ofta har du under detta läsår haft "nervös mage" (t ex magknip, magkramper, orolig mage,

illamående, gaser, förstoppning eller diarré)?

Svarsalternativ: "Aldrig", "Ungefär 1 gång/termin", "Ungefär 1 gång/månad", "Ungefär 1

gång/vecka", "Flera gånger i veckan"
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97. Hur ofta har du under detta läsår haft svårt att somna?

Svarsalternativ: "Flera kvällar i veckan", "Ungefär 1 kväll/vecka", "Ungefär 1 kväll/månad", "Ungefär

1 kväll/termin", "Aldrig"

100. Hur ofta har det hänt under detta läsår att du sovit oroligt och vaknat under natten?

Svarsalternativ: "Aldrig", "Ungefär 1 natt/termin", "Ungefär 1 natt/månad", "Ungefär 1 natt/vecka",

"Flera nätter i veckan"
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Kultur- och fritidsnämnden

KoF § xx 3 Dnr. KFN/2022:60 - 816

Fritidsgården redovisning av brukarenkät 2022

Fritidsgården har genomfört en enkät i kommunens skolor 2022 i årskurserna 6-9. 354 st
elever svarade på enkätens tio frågor.

Anneli Orre, fritidsgårdschef redovisar resultaten från enkäten.

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av fritidsgårdens enkät för 2022.

_________________

Beslutsexpediering:

Arkiv

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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Kultur- och fritidsförvaltningen
Anneli Orre
Chef Fritidsgården

Kommunstyrelsen

Fritidsgårdens enkät 2022

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av fritidsgårdens enkät för 2022.

Sammanfattning av ärendet
Fritidsgården har genomfört en enkät i kommunens skolor 2022 i årskurserna 6-9. 354 st
elever svarade på enkätens tio frågor.

Ärendet
I svaren på enkäten kom ex fram  följande svar om kännedomen om fritidsgården:

*Känner du till fritidsgården?
Ja 78%, Nej 22%
*Känner du till att det finns fritidsfältare i kommunen?
Ja 64.7 %, Nej, 35,3 %
*Känner du dig trygg på fritidsgården?
Ja 84,8 %, Nej 15,2 %

I svaren lämnades även uppgifter på vad de svarande hade för fritidsintressen:
Tränar någon idrott eller sport 59%
Umgås med vänner 66%
Besöker kyrkans ungdomsverksamhet 3%
Spenderar tid hemma 55%
Läser böcker lyssnar på poddar bloggar eller liknande 10%
Studerar 28%

Finansiering
Ärendet medför ingen särskild finansiering

Rolf Johanson
Kultur- och fritidschef

Anneli Orre
Chef Fritidsgården

Bilagor

Fritidsgården, Sammanställning av svar på enkät 2022



Enkät fritidsgården 2022
De skolor som har elever i  vår målgrupp årskurs 6-9 har blivit tillfrågade att delta i enkäten.
Skolor som valde att delta i  var Skogsängsskolan, Söderby friskola, Säbyskolan och
Nytorpsskolan. Enkäten avslutas v 42.

Antal svar totalt är 354 st, antal frågor är 10 st. De frågor som inte är redovisade är:
Hur många gånger har du besökt fritidsgården? och Följer du oss på instagram?

Svar på frågor:
Känner du till fritidsgården?
Ja 78%, Nej 22%

Känner du till att det finns fritidsfältare i kommunen?
Ja 64.7 %, Nej, 35,3 %

Känner du dig trygg på fritidsgården?
Ja 84,8 %, Nej 15,2 %

Har du någon gång besökt fritidsgården
Ja 62,1% Nej 37,9

Är du nöjd med fritidsgårdens aktiviteter
Ja 35.9%   Nej 6,5% Vet ej 62,2%

Vad vill du kunna göra på fritidsgården
De sju svar som har högst procent är redovisade nedan, medan  övriga svar  är ej redovisade.
Träffa och prata med fritidsledarna/fältarna 15%
Umgås med vänner och bekanta 70%
Lära mig något nytt. 10%
Spela spel sällskapsspel 41%
Delta i temakvällar 8%
Aktiviteter i sporthallen 27%
Få hjälp med skoluppgift 13%

Förutom eventuella besök till fritidsgården, vad gör du på din fritid?
De sju svar som har högst procent är redovisade nedan  övriga svar  är ej redovisade
Tränar någon idrott eller sport 59%
Umgås med vänner 66%
Besöker kyrkans ungdomsverksamhet 3%
Spenderar tid hemma 55%
Läser böcker lyssnar på poddar bloggar eller liknande 10%
Studerar 28%

Anneli Orre
Chef Fritidsgården
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Kultur- och fritidsnämnden

KoF § xx 4 Dnr. KFN/2022:62 - 816

Fritidsgårdens öppethållande 2023
Kultur- och fritidsförvaltningen har upprättat ett förslag avseende öppethållande för
fritidsgården Huset och tider för fritidsfältandet för 2023. Förslaget innefattar ordinarie
öppettider samt reglerar öppethållande i samband med helgdagar, lov och
sommarperioden.

Förändring från 2022 föreslås vara att årskurs 6-7 istället för som tidigare årskurs 6-8 har
kommer mellan kl. 14:00-17:30 eftersom fritidsgården får fler nya besökare på
eftermiddagen. Även för  personalen är det bättre att bemöta två olika åldersgrupper med
helt olika behov.

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden antar upprättat förslag avseende öppethållande för
fritidsgården Huset och tider för fritidsfältandet för 2023.

_________________

Beslutsexpediering:

Fritidsgården

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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Kultur- och fritidsförvaltningen
Anneli Orre
Verksamhetschef Kultur- och fritidsnämnden

Fritidsgårdens öppethållande 2023

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden antar upprättat förslag avseende öppethållande för
fritidsgården Huset och tider för fritidsfältandet för 2023.

Ärendet

Fritidsgården Huset öppethållande 2023
10 januari - 14 juni samt 14 augusti - 21 december

Årskurs 6-7
Måndag - fredag                                    14.00 - 17.30
Studiedagar och lov                              12.00 - 17.30

Ändring från årskurs 6-8 till årskurs 6-7
Det blir en lugnare verksamhet när det är årskurs 6-7 och fritidsgården får fler nya
besökare på eftermiddagen. även för  personalen är det bättre att bemöta två olika
åldersgrupper med helt olika behov.

Årskurs 8 -17 år
Tisdag - torsdag                                     18.30 - 21.00
Fredag                                                     18.30 - 22.00
Lördag                                                     15.00 - 22.00

Sommar Öppethållande:
19 juni -13  augusti

Årskurs 6 -17 år

Måndag - fredag 12.00-21,30

Stängt v 30-31 för att få en bättre och stabilare sommarverksamhet med ordinarie
personal. Antalet ungdomar minskar kraftigt i kommunen under sommaren. Sommar
Öppethållandet kan innebära att verksamheten flyttas ut i park, badplats e dyl.

Jullov 21 dec 2023 - 11 januari 2024. Sportlov vecka 9. Påsklov v 15.

Höstlov vecka 44



TJÄNSTESKRIVELSE

2022-11-17
Dnr. KFN/2022:62 - 8162

2 av 2

Begränsningar vid helger

Fritidsgården är stängd:
Trettondagen, påskafton, annandag påsk, långfredag, midsommarafton,
midsommardagen, alla helgons dag, julafton, juldagen,annandag jul,  nyårsafton,
nyårsdagen och nationaldagen.

Fältverksamhet
Hela 2023 förutom 14 Juni - 13 augusti  v 25-32 då ingen uppsökande verksamhet bedrivs.

En vardagskväll i veckan                      19.00 -21.30

Fredag                                                     16.00-23.00

Lördag                                                     16.00-23.00

Extra fältverksamhet

Skolavslutningar, skolstart, och valborg.

Rolf Johanson
Kultur- och fritidschef

Anneli Orre
fritidsgårdschef
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Kultur- och fritidsnämnden

KoF § xx 5 Dnr. KFN/2022:33

Förslag från RSF gällande eluppvärmning Berga bollplan

Rönninge Salem Fotboll, som är kommunens största idrottsförening för barn och
ungdomar har skickat ett förslag “Möjlighet att spela fotboll utomhus under
vintersäsongen”. Förslaget handlar om att Salems kommun ska se över möjligheterna att
skapa förutsättningar för att spela fotboll även under vintersäsongen genom att utreda
möjligheten till eluppvärmd fotbollsplan på Berga Bollplan. Konstgräsplaner med
uppvärmning gör att fotbollssäsongen förlängs. Detta innebär att bollspel kan genomföras
året om vilket ger fotbollsklubbar stor möjlighet till ökade tränings- och matchtillfällen.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet 2022-11-07 och beslutade:

1. Kommunstyrelsen beslutar att inte uppdra åt miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
att utreda frågan om uppvärmning av Berga bollplan då frågan utreddes 2019.

2. Kommunstyrelsen föreslår kultur- och fritidsnämnden skicka
kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse från 2022-03-18 till Rönninge Salem
Fotboll som återkoppling på deras förslag.

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår Kultur- och fritidsnämnden överlämna
Kommunstyrelsens svar som sitt eget som svar till  Rönninge Salem Fotbolls förslag
“Möjlighet att spela fotboll utomhus under hela vintersäsongen”.

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar överlämna Kommunstyrelsens svar som sitt svar på
Rönninge Salem Fotbolls förslag “Möjlighet att spela fotboll utomhus under hela
vintersäsongen”.

_________________

Beslutsexpediering:

Kommunstyrelsen

Rönninge Salem Fotboll

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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Kultur- och fritidsförvaltningen
Rolf Johanson
Kultur- och fritidschef

Kultur- och fritidsnämnden

Förslag från Rönninge Salem Fotboll, “Möjlighet att spela
fotboll utomhus under hela vintersäsongen”

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar överlämna Kommunstyrelsens svar som sitt svar på
Rönninge Salem Fotbolls förslag “Möjlighet att spela fotboll utomhus under hela
vintersäsongen”.

Sammanfattning av ärendet
Rönninge Salem Fotboll, som är kommunens största idrottsförening för barn och
ungdomar har skickat ett förslag “Möjlighet att spela fotboll utomhus under
vintersäsongen”. Förslaget handlar om att Salems kommun ska se över möjligheterna att
skapa förutsättningar för att spela fotboll även under vintersäsongen genom att utreda
möjligheten till eluppvärmd fotbollsplan på Berga Bollplan. Konstgräsplaner med
uppvärmning gör att fotbollssäsongen förlängs. Detta innebär att bollspel kan genomföras
året om vilket ger fotbollsklubbar stor möjlighet till ökade tränings- och matchtillfällen.

Ärendet
Rönninge Salem Fotboll beskriver i sitt förslag hur situationen är för att spela fotboll
under vinterperioden, vilka begränsningar som finns och vilka tillkommande problem och
kostnader som föreningen har.

Rönninge Salems Fotboll föreslår att  kommunen skall:

● Se över möjligheten att få till värmeslingor på Berga.
● Se över möjligheten att kunna koppla på eventuell värme från

intilliggande fjärrvärmehus eller annan fjärrvärmeanslutning.
● Se över kostnad för en sådan investering och löpande kostnader för abonnemang

och förbrukning för el/värme.
● Utreda hur man kan finansiera detta.

Ärendets hantering

Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2022-05-12 § 28:

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att överlämna Rönninge Salem Fotbolls förslag
”Möjlighet att spela fotboll utomhus under hela vintersäsongen” till Kommunstyrelsens
Tekniska Utskott för att utreda kostnaderna för åtgärderna för att därefter kunna  ta ett
ställningstagande i frågan.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet 2022-11-07 och beslutade:
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1. Kommunstyrelsen beslutar att inte uppdra åt miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen att utreda frågan om uppvärmning av Berga bollplan då
frågan utreddes 2019.

2. Kommunstyrelsen föreslår kultur- och fritidsnämnden skicka
kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse från 2022-03-18 till Rönninge Salem
Fotboll som återkoppling på deras förslag.

I ärendet lämnar Kommunstyrelseförvaltningen svar att miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen utrett frågan redan för tre år sedan i samband med att
Anders Klerkefors (RÖP) motion behandlades. Eftersom kommunen nu dessutom har
stora energisparkrav på sig föreslår kommunstyrelseförvaltningen att ingen ytterligare
utredning görs.

Kultur- och fritidsförvaltningen

Rönninge Salem Fotboll lämnar  förslag på verksamhetsutveckling av Berga bollplan. En
åtgärd med att lägga värmeslingor under konstgräset bör genomföras vid ett byte av
konstgräs. Ett normalt konstgräs bör bytas p g a slitage ca var 5-8 år. För Berga BP del
lades nytt konstgräs 2017.

Planvärmesystemet i konstgräsplaner är normalt ett slutet vattenburet system, uppvärmt
av värmeväxlare som värms upp via ett fjärrvärmesystem. Planen måste grävas upp och
anslutas till fjärrvärmenätet. Ett planvärmesystem är kostsamt både i investering och drift
och det är av stor vikt att kunna reglera utgående värme efter rådande väderlek för att
hålla energiförbrukningen på lägsta möjliga nivå.

År 2007 gjorde FVB i uppdrag av kommunen en kostnadskalkyl på driften för värmecentral
för fotbollsplan och kom fram till att energiförbrukningen för fjärrvärme för ett normalår
kan vara ca 1000-1500 MWh vilket skulle uppgå till en kostnad på ca. 550 tkr/år.

Kultur- och fritidsförvaltningen har 2019 i samband med behandlingen av Anders
Klerkefors motion i samma fråga tillfrågat kommuner i länet som har uppvärmda
konstgräsplaner om kostnader. De svar som inkommit var lite varierande. Ex redovisar
Tyresö en årlig driftkostnad på 711 tkr med fjärrvärmematning. Täby redovisar kostnad
för år ett 450 tkr men med bergvärme och lagring av solenergi, vilket är en högre initial
kostnad. Kostnaderna förändras efter vilket vinterväder som förekommer.

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår Kultur- och fritidsnämnden överlämna
Kommunstyrelsens svar som sitt eget som svar till  Rönninge Salem Fotbolls förslag
“Möjlighet att spela fotboll utomhus under hela vintersäsongen”.

Finansiering
Kultur- och fritidsförvaltningen saknar ekonomiska resurser att bekosta utredning i
enlighet med vad Rönninge Salem Fotboll föreslår och har inga egna investeringsmedel
att bekosta åtgärden.

Rolf Johanson
Kultur- och fritidschef

Annika Holmertz
Fritidskonsulent
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Bilagor

1.KS 2022-11-07 § 100 Uppvärmning av Berga bollplan

2.Tjänsteskrivelse från Kommunstyrelsen 2022-10-11

3.KoF 2022-05-12 § 28 Förslag från RSF gällande uppvärmning Berga bollplan

4.Tjänsteskrivelse från KoF 2022-04-29

5.Rönninge Salem Fotboll, förslag “Möjlighet att spela fotboll utomhus under vintersäsongen”

Delges

Kommunstyrelsen

Rönninge Salem Fotboll
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Kommunstyrelseförvaltningen
Elina Peronius
Kommunsekreterare

Kommunstyrelsen

Uppvärmning av Berga bollplan

Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att inte uppdra åt miljö- och

samhällsbyggnadsförvaltningen att utreda frågan om uppvärmning av Berga
bollplan då frågan utreddes 2019.

2. Kommunstyrelsen föreslår kultur- och fritidsnämnden skicka
kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse från 2022-10-11 till Rönninge
Salem Fotboll som återkoppling på deras förslag.

Sammanfattning av ärendet
Rönninge Salem Fotboll, som är kommunens största idrottsförening, har skickat ett
förslag Möjlighet att spela fotboll utomhus under vintersäsongen till kultur- och
fritidsnämnden. Förslaget handlar om att Salems kommun ska se över möjligheterna att
skapa förutsättningar för att spela fotboll även under vintersäsongen genom att utreda
möjligheten till eluppvärmd fotbollsplan på Berga Bollplan.

Kultur- och fritidsnämnden föreslår att miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen utreder
frågan. Detta gjordes dock redan för tre år sedan. Eftersom kommunen nu dessutom har
stora energisparkrav på sig föreslår kommunstyrelseförvaltningen att ingen ytterligare
utredning görs.

Ärendet

Rönninge Salem Fotboll beskriver i sitt förslag hur situationen är för att spela fotboll
under vinterperioden, vilka begränsningar som finns och vilka tillkommande problem och
kostnader som föreningen har.
Rönninge Salems Fotboll föreslår att kommunen ska:
● Se över möjligheten att få till värmeslingor på Berga bollplan.
● Se över möjligheten att kunna koppla på eventuell värme från intilliggande
fjärrvärmehus eller annan fjärrvärmeanslutning.
● Se över kostnad för en sådan investering och löpande kostnader för abonnemang
och förbrukning för el/värme.
● Utreda finansieringen.

Ärendet behandlades på kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 12 maj 2022 §
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28. Kultur- och fritidsförvaltningen lyfter fram att ett liknande förslag diskuterades 2007
när Berga BP etablerades. Resultatet då blev att avstå åtgärden bl.a. för att Rönninge
Salem Fotboll ansåg att kostnaderna för att driva planen med värmeslingor skulle vara för
höga.

Kultur- och fritidsförvaltningen skriver vidare i sin tjänsteskrivelse från den 29 april 2022
att kompetens att utreda frågan saknas inom den egna förvaltningen, och att frågan
istället bör utredas på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att överlämna Rönninge Salem Fotbolls förslag till
kommunstyrelsens tekniska utskott för att utreda kostnaderna för åtgärderna för att
därefter kunna ta ett ställningstagande i frågan.

Kommunstyrelseförvaltningens synpunkter
Den 13 juni 2019 § 25 beslutade kommunfullmäktige att avslå en motion Uppvärmt
konstgräs på Berga bollplan, väckt av Anders Klerkefors (R). Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen framhöll i sin tjänsteskrivelse från den 6 mars 2019 att
planvärmesystem i konstgräsplaner normalt är ett slutet vattenburet system, uppvärmt
av värmeväxlare som värms upp vi ett fjärrvärmesystem. Planen måste grävas upp och
anslutas till fjärrvärmenätet. Ett planvärmesystem är kostsamt både i investering och drift
och det är av stor vikt att kunna reglera utgående värme efter rådande väderlek för att
hålla energiförbrukningen på lägsta möjliga nivå. År 2007 gjorde företaget FVB på
uppdrag av kommunen en kostnadskalkyl på driften för värmecentral för fotbollsplan och
kom fram till att energiförbrukningen för fjärrvärme för ett normalår kan vara ca
1000-1500 MWh, vilket skulle uppgå till en kostnad på ca 550 tkr/år.

Vår kommun befinner sig i ett annat läge sedan förslaget från Rönninge Salem Fotboll
inkom, med en osäker omvärld och skenande elpriser. Bland annat har regeringen i
september gett länsstyrelsen i uppdrag att ge stöd till kommuner och regioner att
genomföra åtgärder som minskar energianvändningen. Men redan den 31 mars 2021
fastställde kommunstyrelsens tekniska utskott kommunens energisparmål, där
kommunen mellan åren 2021-2030 ska spara 20 procent av energiförbrukningen.

Med bakgrund av detta anser kommunstyrelseförvaltningen inte att det är lämpligt att
miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen lägger resurser på att utreda frågan en
ytterligare gång.

Mats Bergström Elina Peronius
Kommundirektör Kommunsekreterare
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Bilaga:

1. Beslut KoF 2022-05-12 § 28 Förslag från RAF gällande uppvärmning Berga bollplan
2. Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen 2022-04-29
3. Förslag från Rönninge Salem Fotboll
4. Beslut KF 2019-06-13 § 25 Svar på motion - Uppvärmt konstgräs på Berga bollplan
5. Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 2019-03-06
6. Beslut KSTU 2021-03-31 § 48 Energisparmål 2021-2030

Delges
Kultur- och fritidsnämnden







Protokollsanteckning, Kultur- och fritidsnämnden 2022-05-12

KoF § 28

Förslag från RSF gällande eluppvärmning Berga Bollplan

Socialdemokraterna och Rönningepartiet anser att det ursprungliga förslaget till beslut innefattar att

en ekonomisk utredning utförs på värme och annat så att planen blir spelbar för åretrunt fotboll.

Mats Gustafsson (S) Katarina Larsson (S) Michael Lindahl (R)

Salem den 12/5 2022
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Kultur- och fritidsförvaltningen
Rolf Johanson
Kultur- och fritidschef

Kultur- och fritidsnämnden

Förslag från Rönninge Salem Fotboll, “Möjlighet att spela
fotboll utomhus under hela vintersäsongen”

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar överlämna Rönninge Salem Fotbolls förslag
“Möjlighet att spela fotboll utomhus under hela vintersäsongen”  till Kommunstyrelsens
Tekniska utskott för utredning.

Sammanfattning av ärendet
Rönninge Salem Fotboll, som är kommunens största idrottsförening, har skickat ett förslag
“Möjlighet att spela fotboll utomhus under vintersäsongen”. Förslaget handlar om att
Salems kommun ska se över möjligheterna att skapa förutsättningar för att spela fotboll
även under vintersäsongen genom att utreda möjligheten till eluppvärmd fotbollsplan på
Berga Bollplan.

Ärendet
Rönninge Salem Fotboll beskriver i sitt förslag hur situationen är för att spela fotboll
under vinterperioden, vilka begränsningar som finns och vilka tillkommande problem och
kostnader som föreningen har.

Rönninge Salems Fotboll föreslår att  kommunen skall:

● Se över möjligheten att få till värmeslingor på Berga.
● Se över möjligheten att kunna koppla på eventuell värme från

intilliggande fjärrvärmehus eller annan fjärrvärmeanslutning
● Se över kostnad för en sådan investering och löpande kostnader för abonnemang

och förbrukning för el/värme.
● Utreda hur man kan finansiera detta.

Kultur- och fritidsförvaltningen synpunkter på förslaget

Rönninge Salem Fotboll lämnar  förslag på verksamhetsutveckling av Berga bollplan. En
åtgärd med att lägga värmeslingor under konstgräset bör genomföras vid ett byte av
konstgräs. Ett normalt konstgräs bör bytas p g a slitage ca var 8-10 år. För Berga BP del
lades nytt konstgräs 2017.

Ett liknande förslag diskuterades 2007 när Berga BP etablerades. Men resultatet blev att
avstå åtgärden bl a för att Rönninge Salem Fotboll ansåg kostnaderna att driva planen
med värmeslingor skulle vara för kostsamma.
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Förslagets innehåll är sådan kompetens ej finns inom kultur- och fritidsförvaltningen att
utreda frågan. Varför Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår Kultur- och fritidsnämnden
överlämna Rönninge Salem Fotbolls förslag “Möjlighet att spela fotboll utomhus under
hela vintersäsongen”  till Kommunstyrelsens Tekniska utskott för utredning.

Finansiering
Kultur- och fritidsförvaltningen saknar ekonomiska resurser att bekosta utredning i
enlighet med vad Rönninge Salem Fotboll föreslår och har inga egna investeringsmedel
att bekosta åtgärden.

Rolf Johanson
Kultur- och fritidschef

Annika Holmertz
Fritidskonsulent

Bilagor

Rönninge Salem Fotboll, förslag “Möjlighet att spela fotboll utomhus under vintersäsongen”

Delges

Kommunstyrelsens Tekniska Utskott

Rönninge Salem Fotboll
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Kommunfullmäktige

KF § 25 KS/2018:167 - 000

Svar på motion - Uppvärmt konstgräs på Berga bollplan, väckt
av Anders Klerkefors (R)

Anders Klerkefors, (R), föreslår i en motion att kommunen ska utreda tekniska lösningar för

eventuell framtida installation och drift av planvärmesystem på Berga bollplan samt utreda

ekonomiska konsekvenser av ett eventuellt beslut att installera ett planvärmesystem, både

gällande investering och drift.

Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutade den 10 mars 2008 att förslaget om

värmeanläggning på Berga bollplan skulle strykas för att istället satsa på belysning,

vinterutrustning och plog.

År 2008 anlades Berga bollplan och i augusti 2017 fick den nytt konstgräs. Normalt är

garantitiden på konstgräs 8-10 år från leverantör, beroende på skötsel och beläggning. Under

senaste åren har det även framkommit att konstgräsplaner med granulat är skadligt för miljön

då det sprids utanför planen och ner i brunnar.

Ärendet behandlades på kommunstyrelsens tekniska utskott den 28 mars 2019 § 39 samt på

kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 14 mars 2019 § 17.

Kommunstyrelsens förslag till beslut § 67/2019

Kommunfullmäktige avslår motionen.

Yrkanden och proposition

Lennart Kalderén (M) och Mia Franzén (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Maria Trap (R) yrkar bifall till motionen.

Ordföranden ställer Maria Traps (R) yrkande om bifall till motionen mot att avslå motionen

och finner att kommunfullmäktige avslår motionen.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige avslår motionen.

______________________

Beslutsexpediering

Kultur- och fritidsnämnden

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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Kommunfullmäktige

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Arkiv

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Linda Brander
Gatu- och trafikingenjör

Kommunstyrelsens tekniska utskott

Svar på motion om uppvärmning konstgräsplanen på Berga
bollplan

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar föreslå kommunfullmäktige att avslå
motionen.

Bakgrund
Anders Klerkefors, (R), föreslår i en motion väckt 2018-04-14 att kommunen ska utreda
tekniska lösningar för eventuell framtida installation och drift av planvärmesystem på
Berga bollplan samt utreda ekonomiska konsekvenser av ett eventuellt beslut att
installera ett planvärmesystem, både gällande investering och drift.

År 2008 anlades Berga bollplan och i augusti 2017 fick den nytt konstgräs. Normalt är
garantitiden på konstgräs 8-10 år från leverantör, beroende på skötsel och beläggning.
Under senaste åren har det även framkommit att konstgräsplaner med granulat är
skadligt för miljön då det sprids utanför planen och ner i brunnar.

Ärendet
Anders Klerkefors, (R), yrkar i en motion att det är tid för att planera för nästa byte av
gräset och att det i samband med det bör överväga möjligheterna till uppvärmning av
planen. Enligt den beräknade längden för konstgräset hållbarhet torde nästa omläggning i
så fall genomföras ca 2025. Konstgräsplaner med uppvärmning gör att fotbollssäsongen
förlängs. Detta innebär att bollspel kan genomföras året om vilket ger fotbollsklubbar stor
möjlighet till ökade tränings- och matchtillfällen.

Planvärmesystemet i konstgräsplaner är normalt ett slutet vattenburet system, uppvärmt
av värmeväxlare som värms upp via ett fjärrvärmesystem. Planen måste grävas upp och
anslutas till fjärrvärmenätet. Ett planvärmesystem är kostsamt både i investering och drift
och det är av stor vikt att kunna reglera utgående värme efter rådande väderlek för att
hålla energiförbrukningen på lägsta möjliga nivå.

År 2007 gjorde FVB i uppdrag av kommunen en kostnadskalkyl på driften för värmecentral
för fotbollsplan och kom fram till att energiförbrukningen för fjärrvärme för ett normalår
kan vara ca 1000-1500 MWh vilket skulle uppgå till en kostnad på ca. 550 tkr/år.

Kultur- och fritidsförvaltningen har tillfrågat kommuner i länet som har uppvärmda
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konstgräsplaner om kostnader. De svar som inkommit är lite varierande. Ex redovisar
Tyresö en årlig driftkostnad på 711 tkr med fjärrvärmematning. Täby redovisar kostnad
för år ett 450  tkr men med bergvärme och lagring av solenergi, vilket är en högre initial
kostnad. Kostnaderna förändras efter vilket vinterväder som förekommer.

Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutade 2008-03-10 att förslaget om
värmeanläggning på Berga bollplan skulle strykas för att istället satsa på belysning,
vinterutrustning och plog.

Gatuenhetens och kultur- och fritidsförvaltningens bedömning

Gatuenheten bedömer att ingen vidare utredning om installation och drift av ett
planvärmesystem för Berga bollplan ska göras i dagsläget.

Finansiering
Medel för drift av uppvärmd bollplan på Berga finns ej i budget och även
investeringsmedel saknas.

Christina Lood
Miljö- och samhällsbyggnadschef

Per-Johan Hurtig
Gatuchef

Bilagor

1. Motion om Uppvärmning konstgräs på Berga bollplan, Rönningepartiet, väckt 2018-04-14
2. Minnesanteckningar KSTU 2018-03-10
3. Kostnadskalkyl 2007

Delges

Gatu- och trafikingenjör
Kommunstyrelsen





SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2022-12-01
9 av 14

Kultur- och fritidsnämnden

KoF § xx 6 Dnr. KFN/2022:56

Redovisning av synpunkter och klagomål 2022
Salems Kommun arbetar med ett system för synpunkter och klagomål från allmänheten.
Allmänheten kan via mail, hemsida eller blankett lämna synpunkter som den ansvariga
förvaltningen skall besvara. Redovisning skall årligen genomföras till respektive nämnd.

Kultur- och fritidsförvaltningen har fått in fjorton stycken synpunkter och klagomål under
2022, vilka redovisas i tjänsteskrivelse daterad 2022-11-16.

Kultur- och fritidsförvaltningen har besvarat samtliga synpunkter. I vissa har avsändaren ej
lämnat kontaktuppgifter vilket gör att kommunikation i ärendet ej har kunnat fullföljas.

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av inkomna synpunkter och klagomål för 2022.

_________________

Beslutsexpediering:

Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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Kultur- och fritidsförvaltningen
Rolf Johanson
Kultur- och fritidschef

Kultur- och fritidsnämnden

Redovisning av synpunkter och klagomål 2022

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av inkomna synpunkter och klagomål för 2022.

Sammanfattning av ärendet
Salems Kommun arbetar med ett system för synpunkter och klagomål från allmänheten.
Allmänheten kan via mail, hemsida eller blankett lämna synpunkter som den ansvariga
förvaltningen skall besvara. Redovisning skall årligen genomföras till respektive nämnd.

Ärendet

För kultur- och fritidsnämndens verksamheter har under år 2022 inkommit 14 st  (2021

18 st) synpunkter eller klagomål samtliga på mail. De är följande:

● Bemötande i Salems Ishall

● Sommaraktiviteter vid Plaskdammen

● Ökad service på Möllebadet

● Sommaraktiviteter på fritidsgården

● Synpunkter på bemötande i Säby Sim- och sporthall

● Musik på Möllebadet 2 st

● Bygg Bokholkar

● Bygg en asfalterad cykelpark

● Möllebadet: Städning, hundar, musik

● Bygg en camping

● Bygg ett utegym i Nytorp 2 st

● Basketplan vid Lilla Salemsvallen

Kultur- och fritidsförvaltningen har besvarat samtliga synpunkter. I vissa har avsändaren ej
lämnat kontaktuppgifter vilket gör att kommunikation i ärendet ej har kunnat fullföljas. I
vissa fall är Kultur- och fritidsförvaltningens  svar en del av kommunens samlade svar där
ex Miljö- och samhällsförvaltningen eller annan förvaltning  kompletterar med eget svar.

Rolf Johanson
Kultur- och fritidschef

Delges

Kommunstyrelsen
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Kultur- och fritidsnämnden

KoF § xx 7 Dnr. KFN/2022:59 - 820

Förslag till nya avgifter för Säby Sim- och sporthall 2023
Kultur- och fritidsnämnden har i sitt verksamhetsområde drift av Säby Sim- och sporthall,
vilket utförs av Medley AB via avtal. Medley har nu kommit in med förslag på nya avgifter
för 2023.

Avgifter för bad fastställs av Kommunfullmäktige och förslaget att höja avgifterna kan
anses som motiverat då ingen avgiftsreglering skett sedan 2021. Både löner, inflation och
kostnader har ökat under denna period.

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår Kultur- och fritidsnämnden att föreslå
Kommunfullmäktige  fr o m 2023-03-01 justera avgifterna för Säby Sim- och sporthall
enligt förslag i medföljande bilaga.

Förslag till beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunfullmäktige anta förslag till avgifter

för bad vid Säby Sim- och sporthall för 2023.

2. Avgifterna föreslås gälla fr o m 2023-03-01.

_________________

Beslutsexpediering:

Medley, Säby sim- och sporthall

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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Kultur- och fritidsförvaltningen
Henrik Svensson
Nämndsekreterare

Kultur- och fritidsnämnden

Förslag till nya avgifter för Säby Sim- och sporthall 2023

Förslag till beslut

1. Kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunfullmäktige anta förslag till avgifter
för bad vid Säby Sim- och sporthall för 2023.

2. Avgifterna föreslås gälla fr o m 2023-03-01

Ärendet

Kultur- och fritidsnämnden har i sitt verksamhetsområde drift av Säby Sim- och sporthall,
vilket utförs av Medley AB via avtal. Medley har nu kommit in med förslag på nya avgifter
för 2023.

Avgifter för bad fastställs av Kommunfullmäktige och förslaget att höja avgifterna kan
anses som motiverat då ingen avgiftsreglering skett sedan 2021. Både löner, inflation och
kostnader har ökat under denna period.

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår Kultur- och fritidsnämnden att föreslå
Kommunfullmäktige  fr o m 2023-03-01 justera avgifterna för Säby Sim- och sporthall
enligt förslag i medföljande bilaga.

Henrik Svensson
Nämndsekreterare

Rolf Johanson
Kultur- och fritidschef

Bilagor

Medley, Förslag till nya badavgifter för Säby Sim- och sporthall 2023

Delges

Medley



Förslag till nya avgifter för Säby sim- och sporthall
Vi på Medley har ett önskemål om att höja badpriserna något. Grunden för detta önskemål ligger i

hur omvärlden ser ut idag med inflation där många företag blivit påverkade av ökade kostnader, likväl

vi. I de andra kommuner som vi bedriver verksamhet i och har gett förslag till kommunen om att höja

badpriserna, har vi fått förståelse som lett till snabba beslut. Vi hoppas ni förstår vår situation även i

denna kommun, och nedan ser ni förslag till de nya priserna vi tänker oss:

Engångsentré 15
+ Alltid (alla tider)
Nuv pris Nytt pris

60 70

10 Klipp-kort 15 +
Alltid (alla tider)
Nuv pris Nytt pris

540 630

Engångsentré 15+
vardagar före 15
Nuv pris Nytt pris

50 60

10 Klipp-kort 15 +
vardagar före 15
Nuv pris Nytt pris

450 540

Engångsentré
4-14 år vardagar
före 15
Nuv pris Nytt pris

20 30

Engångsentré
4-14 år Alltid (alla
tider)
Nuv pris Nytt pris

30 40



10 Klipp-kort 4-14
år Alltid (alla
tider)
Nuv pris Nytt pris

270 360

Autogiro Alltid
(alla tider)
Nuv pris Nytt pris

125 150

Årskort Alltid (alla
tider)
Nuv pris Nytt pris

1500 1800

Årskort Vardagar
Nuv pris Nytt pris

1050 1300

Vi skulle önska att dessa nya priser börjar gälla från 1/1-23 eller så fort som möjligt, och tackar i

förhand för er förståelse.

/Tanja Ikäheimo Pajala

Anläggningschef Säby- Sim & Sporthall

2022-11-14



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Kultur- och fritidsnämnden

KoF § xx 8 Dnr. KFN/2022:53 - 805

Salems Kommuns Idrottsstipendium 2022
Kultur- och fritidsnämnden ska enligt reglementet årligen utse en idrottsstipendiat.

Följande regler har antagits för idrottsstipendiet:

1. Idrottsstipendiet kan utdelas till uppmuntran för förtjänstfulla eller lovande
insatser, till ledare eller aktiva inom idrottsrörelsen i Salems kommun.

2. 2. Den sammanlagda stipendiesumman uppgår till 10 tkr.

3. 3. Ansökan eller förslag på stipendiat skall vara Salems kultur- och fritidsenhet,
144 80 Rönninge, tillhanda senast 2022-10-15.

Idrottsstipendiet har annonserats i Salems kommun Informerar, Mitt i Botkyrka-Salem,
Salems Kommuns hemsida och i Föreningsinfo. Vid ansökningstidens slut har 6 stycken
nomineringar/ansökningar inkommit. Stipendiet kommer delas ut vid Kommunfullmäktige
torsdag den 8 december 2022.

Förslag till beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar tilldela 2022 års idrottsstipendium till

2. Kultur- och fritidsnämnden antog följande motivering:

_________________

Beslutsexpediering:

Förslagsställare

Stipendiat

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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Kultur- och fritidsnämnden

KoF § xx 9 Dnr. KFN/2022:8 - 006

Ordförande och förvaltningschef informerar
- Rekrytering av ny Förvaltningschef

- Region Stockholm Idrottsstrategi

- Ordförande och Kultur- och fritidschef verksamhetsbesök  Ersboda 4H

- Avslutningsaktivitet 7 december  Kultur- och fritidsnämnden

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen av ordförandens och
förvaltningschefens information.

_________________

Beslutsexpediering:

Arkiv

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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Kultur- och fritidsnämnden

KoF § xx 10
Dnr. KFN/2022:9 - 006

Anmälningsärenden
● 2022-11-07 Kommunstyrelsen, KS § 99 Nytt avtal Rönninge Salem Fotboll
● 2022-11-17 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen “Samrådsredogörelse över

detaljplan Västra Garnudden”, Kultur- och fritidsförvaltningen har inga synpunkter

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av anmälningsärenden.

_________________

Beslutsexpediering:

Arkiv

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Kultur- och fritidsnämnden

KoF § xx 11 Dnr. KFN/2022:10 - 002

Avrapportering av delegationsbeslut

* 2022-11-18 Stängning av Salems bibliotek, KFN/2022:55 - 002

Inköp

* 2022-10-27 Inköp av hjärtstartare Rolf Johanson, KFN/2022:10 - 002

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av delegationsbeslut.

_________________

Beslutsexpediering:

Arkiv

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.




