












mil VAXHOLMS 
�STAD

§ 157 Resultat Stockholmsenkäten 2020

Kom munstyrelsens beslut 
1. Informationen noteras till protokollet.

Protokoll Kommunstyrelsen 
2020-11-26 

Änr KS 2020/186.751 
1 av 1 

2. En återkoppling utifrån resultaten av Stockholmsenkäten ska ges till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning 
Vart annat år görs undersökningen Stockholmsenkäten som undersöker ungdomars vanor och hur de 
uppfattar sina liv. Även om Vaxholms unga kan ner sig trygga och trivs dar de bor så ökar tillgängligheten 
på droger. Den psykiska ohälsan har okat något då fler unga uppger att de känner sig deppiga eller har 
dålig kontakt med sina föräldrar. 

Resultatet från arets upplaga av Stockholmsenkäten visar att andelen elever i Vaxholm som känner sig 
ganska eller mycket trygga om de går ut ensam sent en kväll i omradet är högst i länet. 90 procent av 
killarna och 80 procent av tJeJerna I arskurs 9 angav det I arets enkät. 

Eleverna verkar även trivas mycket bra i sitt bostadsomrade. Andelen som trivs bra ar de högsta sedan 
mätningarna började år 2008, bade bland tjejer och killar i årskurs 9. Ovriga resultat som enkäten visade 
var bland annat; 

• I Vaxholm brukar 17 procent I arskurs 9 och 29 procent av eleverna i ar 2 pa gymnasiet tobak. Skillnaderna ar 
stora mellan könen, tjejer roker i hbgre utsträckning och killar snusar.

• Bland niondeklassarna uppger 51 procent av pojkarna och -lS procent av tjejerna att de helt avstår alkohol 
Det ar en minskning sedan den senaste matningen men en okning med nastan det dubbla sedan 2008. På 
gymnasiet avstår var fjarde elev från alkohol.

• 74 procent I årskurs 9 uppger att de vet att de har foraldrar som inte tillater sina barn att dricka alkohol och 
12 procent uppger att de far tag pa alkoholen fran foraldrar utan lov

• Drygt 20 procent av killarna och 4 procent av tjejerna satsat pengar pa spel de senaste tolv manaderna.
• Farre elever I Vaxholm har begått brott såsom; snattat, stulit, använt hot eller våld eller burit vapen Jamfort 

med länssnittet. Dock ar det fler unga som anger att de klottrat, 13 procent jamfort med 11 procent i länet.
• 91 procent av killarna och 82 procent av flickorna anger att de trivs bra I sin skola, Jamfort med lanssnittet oa 

90 respektive 84 procent
• Unge far var femte tjeJ och var fJarde '<ille, arskurs 9, uppger att de har en S'lag anknytning till eller svag 

uppmarksamhet fran sina foraldrar

Yrkanden 
Anna-Lena Norden (WP) yrkar bifall till beslutsförslaget med ett tillägg om att en återkoppling utifrån 
resultaten av Stockholmsenkäten ska ges till kommunstyrelsen. 

Sara Strandberg (V) och Malin Forsbrand (C) instämmer i lagt yrkande. 

Ordföranden finner bifall till förvaltningens beslutsförslag samt lagt tilläggsyrkande. 

Handl ingar 
Tjänsteutlåtande, Resultat Stockholmsenkäten 2020, 2020-11-13 
Resultatrapport, Stockholmsenkäten 2020, 2020-11-13 

Kopia på beslutet til l  
För åtgärd: Madeleine Larsson, Hållbarhetschef KLK 
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