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Fler kommuner behöver satsa på en meningsfull 
fritid för unga när regeringen inte gör det

Sedan 2012 har Ungdomens Nykterhetsförbund rankat Sveriges kommuner utifrån hur 
tillgången till en bra fritid för ungdomar ser ut. Årets resultat är procentuellt sett en för-
sämring mot föregående år och trenden visar på att det går nedåt. I år blev 126 kommuner 
inte godkända vilket självklart är en stor
besvikelse.

Sedan mitten på 00-talet har ungas drickande gått ner och samtidigt som alkoholkonsum-
tionen går ner så ökar användandet av cannabis. UNF är en ideell organisation av och för 
unga med demokrati, solidaritet och nykterhet som utgångspunkt, så vi är självklart väl-
digt positiva till att alkoholkonsumtionen sjunker men bekymrade över att unga vänder 
sig till andra preparat.

I år visar även forskningen på att 320 000 barn far illa av vuxnas alkoholkonsumtion och 
detta gör oss ännu mer arga. Samhället behöver ta ansvar för att unga inte far illa. På 
Moderaternas stämma nu tidigare i höstas så röstade man även igen att alkohol upp till 
20% ska kunna säljas i vanliga matvarubutiker samtidigt som 320 000 barn far illa. Vi 
hoppas på en långsiktig förändring men vi kommer aldrig sluta att kämpa.

Samtidigt som unga dricker mindre så sjunker även ungas organisering i civilsamhället 
och som en aktör i civilsamhället så ser vi väldigt negativt på detta. I regeringens budget 
så fokuserar man inte alls på detta. Kärnan i den svenska demokratin är att människor 
organiserar sig och det gäller inte minst unga. Vi tycker att kommunerna och regioner-
na behöver göra ett stort lyft för att unga ska få en meningsfull fritid och möjligheten att 
kunna engagera sig.

Årets resultat visar på en försämring men även ett lyft hos ett fåtal kommuner och län. 
När resultatet blir sämre så sjunker även ungas inflytande att påverka. Just nu brinner 
klimatdebatten och inte minst Fridays for future med Greta Thunberg i spetsen och den 
är demonstrationen har gripit tag i världen med storm och manar fram en våg av nya 
unga engagerade. Jag tror att detta bara är början. Unga påverkas mest av beslut som tas 
när pengar försvinner från skolan och de som inte har förutsättningar hemifrån kommer 
hamna bakom detta leder till ojämlikhet.

Vi vill ge Ludvika kommun en extra tumme upp som ännu en gång toppar listan men 
även Sörmlands län som också gör ett stort kliv uppåt. Vi tror och hoppas att ungdomar 
kan få växa som människor, får utrymme att engagera sig och kan påverka sin omgivning 
till det bättre.

UNF kräver att unga ska få de förutsättningarna som krävs för att de ska kunna leva ett 
fritt och rikt liv av kunskap, välstånd alla möjligheter att få engagera sig och påverka sin 
omgivning. Vi tror att detta börjar hos er kommuner. Så länge vi har gjort den här rank-
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ningen så har resultatet alltid gått nedåt, nu behöver något hända och som nykterhetsor-
ganisation för unga kräver vi förändring. Nästa år hoppas jag att få läsa om fler kommuner 
som gör bättre ifrån sig, se det som en utmaning!

Filip Nyman
Förbundsordförande för Ungdomens nykterhetsförbund
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Om UNF
Ungdomens Nykterhetsförbund, UNF, är Sveriges främsta ungdomsorganisation som 
arbetar för en nykter livsstil hos unga. Vi har funnits sedan 1970 och UNF har idag drygt 
5000 medlemmar fördelat på över 100 föreningar runt om i Sverige. För att var medlem i 
UNF ska en vara mellan 13-25 år och avlagt ett nykterhetslöfte. 

UNF:s vision är en demokratisk och solidarisk värld fri från droger. Vi tror att droger inte 
bara är ett utvecklingshinder för personlig utveckling utan också för demokratin. Vi ser 
nykterhet både som lösning på drogproblem och en förutsättning för människors verkliga 
frihet. Genom att göra ett personligt ställningstagande för nykterhet kan tillsammans vi 
förändra världen. UNF är partipolitiskt och religiöst obundna. 

UNF är en organisation skapad av unga, för unga. Hos oss finns möjligheten för unga att 
stärkas som person, få påverka samhället och vara del av en gemenskap. I UNF skapar vi 
plattformar och verktyg för att ge unga möjlighet att engagera sig i det som är viktigt för 
dem. Våra medlemmar skapar all verksamhet själva och all verksamhet i UNF är drogfri. 
UNF tycker att ungas fritid är viktig och har ett fokus på att alla unga ska ha rätt till en 
meningsfull fritid, vad det än är de vill göra.

Läs mer om oss på www.unf.se/

Om rapporten
Skriven av Simon Schönbeck och Lowe Elfström
Grafisk formgivning av Lowe Elfström
Publicerat av Ungdomens Nykterhetsförbund
2019
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Syfte och målsättning
Syftet med rapporten är att ge en bild av hur ungas tillgång till inflytande och bra fri-
tidsaktiviteter ser ut i Sveriges kommuner.

Vår bild är att frågan om ungas fritid, trots sitt samhällsvärde, får för lite uppmärksamhet. 
När ämnet väl diskuteras upplever vi att det reduceras till att handla om känslor eller om 
hur mycket pengar som läggs från kommunens sida. Känslor och spenderade medel är inte 
oviktiga, men vår övertygelse är att frågan är mer komplex än så.

Vi vill därför ge en mer detaljerad bild med hjälp av kvantitativ data som går att följa över 
flera års tid. Våra långsiktiga målsättningar med rapporten är dels att ge kommuner ett 
verktyg för att utveckla sitt arbete med ungas fritid och dels att öka ungas tillgång till bra 
fritidsaktiviteter.
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Metod
Kommunrankningen är en undersökning som genomförts i åtta år med i huvudsak sam-
ma frågor och poängräkningssystem. Undersökningen består av två olika delar, en web-
benkät och data insamlad från Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada). 

Webbenkäten skickades i år ut till alla primärkommuner, det som i folkmun kallas kom-
mun, genom Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), via dem gick det till alla primär-
kommunernas info-mailadress . Mailet som skickades ut finns i bilaga 1. De svarande fick 
från den 3 september till den 30 september att svara. Under perioden skickades det ut fyra 
påminnelser, dessa riktade sig inte endast till info-mailadresser utan även till de som sva-
rat på enkäten tidigare år. Till den sista påminnelsen samlade vi in kontaktuppgifter till en 
ansvarig för frågan för varje kommun och kontaktade dem för svar. 

Webbenkäten består av åtta frågor varav sex är poänggivande. Frågorna 2 och 8 är inte 
med i poängsättningen. Frågorna finns i bilaga 2, där går även att se hur poängsättningen 
för varje fråga gjordes. De poängsättande frågorna står alla för ett eget område: inflytande,
föreningsliv, högtider, öppettider, marknadsföring, samt mötesplatser och verksamhet för 
unga. Poängen för varje området är lika mycket värda, den slutgiltliga poängen består av 
genomsnittet av alla sex områden, samt poäng baserade på hur mycket pengar de satsar  på 
kultur- och fritidsverksamhet per invånare och år. 

Informationen för att veta hur mycket kommuner satsar på kultur- och fritidsverksam-
het per invånare och år kommer från Kolada-databasen. Då det inte finns några siffror 
för kultur- och fritidsverksamhet per invånare och år används summan av Kostnad fri-
tidsverksamhet, kr/inv och Kostnad kulturverksamhet, kr/inv. Varje kommuns siffra 
omvandlas till poäng enligt tabellen nedan. Poängberäkningen KPI-justerades från 2018 
poängberäkning enligt Statistiska Centralbyråns Konsumentprisindex (KPI). Detta gjor-
des för att det är kommunernas reala kostnader som är intressanta. KPI för augusti 2018 
och augusti 2019 användes. 

I diskussionen genomförs ett flertal korrelationstest och regressionstest. Dessa är pearsons 
korrelationskoefficient respektive linjära regressioner baserade på Ordinary Least Squares 
metoden.

0 x ≤ 2067 kr
1 2067 kr < x ≤ 2378 kr
2 2378 kr < x ≤ 2586 kr
3 2586 kr < x ≤ 2895 kr
4 2895 kr < x ≤ 3206 kr
5 x > 3206 kr
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Sammanfattning
223 av Sveriges 290 kommuner har deltagit i undersökningen vilket ger en svarsfrekvens 
på 77%. Årets svarsfrekvens är högre än föregående år. Vi ser en stor mobilitet i vilka 
kommuner som svarar vilket påverkar hur resultaten för länen står i jämförelse med 
tidigare års resultat. Undersökningen består av åtta frågor och en jämförelse av kommu-
nernas ekonomiska satsningar. Betyg ges mellan 0-5 för ungas inflytande, arbete under 
högtider, kostnadsfria nyktra aktiviteter, nyktra mötesplatsers öppettider, marknadsföring 
av mötesplatser, satsningar på drogfritt föreningsliv och de ekonomiska satsningarna på 
kultur och fritid i kommunen. Frågorna om självskattning och om kommunernas upp-
skattning av ungdomars upplevelse av inflytande betygsätts inte, men jämförs ibland med 
hur resultaten ser ut i kommunen.

Kommunerna godkänns när de får ett medelvärde på minst tre av fem. Totalt är 97 kom-
muner (43 %) godkända. Av dem är 17 kommuner (7,6 % totalt) väl godkända med minst 
fyra poäng i snitt. 126 kommuner (56,5 %) är alltså underkända och har under tre poäng. 
Resultaten är procentuellt sett en försämring mot föregående år. 

Ungas inflytande över sin egen fritid
• 44 % har strategier och handlingsplaner för att öka ungas inflytande.
• 32 % erbjuder unga målgruppsanpassad information om beslut som rör ungas fritid.
• 42 % har ungdomsfullmäktige, ungdomsråd eller liknande i kommunen.
• 60 % genomför andra riktade insatser för att lyssna på ungas åsikter.

Satsningar för låg alkoholkonsumtion under högtider
• 47% genomför kampanjer för att minska langning.
• 63 % stödjer nattvandring.
• 88 % ger stöd till drogfria aktiviteter riktade till unga.
• 79 % har utökat samarbete med polisen.
• 18 % har extra tillsyn av alkohollagen.

Nyktra och kostnadsfria aktiviteter för unga
• 38 % har samtalsgrupper och 33 % har studiecirklar.
• 97 % svarar att det finns fritidsgårdar, ungdomshus och/eller aktivitetshus.
• Nyktra mötesplatser finns öppna alla vardagskvällar i 57 % av kommunerna och 34 % 
har öppet till minst 23.00 varje fredag och lördag. Bara 13 % har öppet till 23.00 de flesta 
lovdagar.
• Mötesplatserna marknadsförs på flera olika sätt. Kommunens hemsida, sociala medier, 
affischering och direktkontakt med skolor är vanligt. Annonsering i media är ovanligt 
(14%).
• 79 % arrangerar utflykter eller resor.
• I 63 % av kommunerna finns möjlighet för unga att få pengar för egna projekt.
• 37 % av kommunerna arrangerar festivaler.
• 61 % erbjuder större kulturarrangemang och 74 % sportevenemang.
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Föreningsliv fritt från droger
• 60 % kräver alkoholpolicy/drogpolicy för att föreningen ska få kommunalt stöd och 49 % 
samarbetar med föreningslivet kring drogfrihet t.ex. implementering av policy.
• Hälften (46 %) av kommunerna erbjuder information/utbildning till föreningar gällande 
alkohol/droger, men bara 24 % erbjuder information till unga om drogfria föreningar.
• Endast 16 % av kommunerna anger att de subventionerar deltagande i drogfria fören-
ingsaktiviteter.

Självskattning i relation till andra kommuner
• 84 % tycker att de gör ett bra eller mycket bra arbete
• 13 % anser att arbetet varken är bra eller dåligt.
• 4 % anser att arbetet är dåligt
• Ingen kommun ansåg att arbetet var mycket dåligt.

10 bästa kommuner

1 Ludvika kommun Dalarnas län 4,6

2        Storumans kommun Västerbottens län 4,5

3 Sandvikens kommun Gävleborgs län 4,4

4 Tranås kommun Jönköpings län 4,3

5 Höganäs kommun Skåne län 4,2

6 Köpings kommun Västmanlands län 4,1

7 Lunds kommun Skåne län 4,1

8 Norsjö kommun Västerbottens län 4,1

9 Öckerö kommun Västra Götalands län 4,1

10 Borås stad Västra Götalands län 4,1

10 sämsta kommuner

214 Lekebergs kommun Örebro län 1,6

215 Smedjebackens 
 kommun Dalarnas län 1,6

216 Töreboda kommun Västra Götalands län 1,6

217 Boxholms kommun Östergötlands län 1,5

218 Pajala kommun Norrbottens län 1,5

219 Uppsala kommun Uppsala län 1,4

220 Eda kommun Värmlands län 1,3

221 Ragunda kommun Jämtlands län 1,2

222 Lessebo kommun Kronobergs län 1,1

223 Ydre kommun Östergötlands län 1
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Diskussion
Kommunbefolkning
Likt föregående års kommunrankning visar det sig även i år att större kommuner får mer 
poäng, det finns ett klart samband. Större kommuner gör rimligtvis fler saker än mindre 
kommuner och det resulterar i mer poäng i kommunrankningen. Det finns även ett sam-
band mellan kommunernas medelålder och poäng, högre medelålder lägre poäng. 

Sambandet försvinner när vi kontrollerar för kommunernas storlek. Alltså är det antingen 
kommunernas storlek eller medelålder som är viktigt. Ett sista test genomfördes för att 
testa sambandet mellan kommunernas befolkningstäthet och poäng. Resultatet var inte 
tillräckligt starkt för att bevisa något. 

Vem svarar?
I år ville vi testa om vem som svarar på kommunen spelar roll för resultatet, är det så 
att olika typer av tjänstepersoner svarar olika? För att se om det var fallet delade vi upp 
de svarande i sex kategorier, förtroendevalda, chefer, fritids-, folkhälso-, ungdoms- och 
övrigt. De som oftast svarade var chefer för delar eller hela kultur/fritidsförvaltning, även 
enhetschefer räknades in här då vi antar att de arbetar inom kultur/fritids. Därefter var 
det fritidskategorin som var näst vanligast, däri fanns alla som arbetade inom fritidsfältet 
(om de inte var en chef, då de ingick i chefskategorin).

Därefter fanns två ungefär lika stora kategorier “Folkhälso-” och “Ungdoms-”, dessa bestod 
mycket av strateger, samordnare eller utvecklare. Det är relativt många av de svarande 
som har denna typen av arbetstitel. Den näst minsta kategorin var övrigt, här hamnade 
de som inte passade in i en av de andra grupperna. Det var bland annat; skolrektorer, 
bibliotekschefer och ungdomsvägledare. Dessa chefer fick hamna i övrigt då de inte hade 
en överordnade roll, vad vi kan bedöma, inom kultur/fritidsförvaltning och att de därav 
inte skulle svara på enkäten på samma sätt som andra inom kultur/fritidsförvaltning. Med 
minst frekvens finns kategorin förtroendevalda. Däri finns ett kommunalråd, en utskotts-
ordförande och kommunstyrelsens ordförande. 

Vi testade att med regressionsanalys se om det 
fanns något samband mellan vem som svarar och 
hur mycket poäng kommunen får i 
kommunrankningen. Tyvärr har vi troligen för få 
analysenheter, vi skulle behövt fler svarande för att
kunna få tydliga svar. Ingen av testen vi gjorde var 
signifikanta. Det kan bero på att vår gruppindelning 
är bristfällig eller för att det behövs fler svarande. 
Kanske kan nästa års kommunrankning ger bättre 
svar, om yrkestitel påverkar resultatet.

Titel Frekvens
”Förtroendevald 3
”Chef (kultur/
fritidsförvalt-
ning)

107

”Fritids-” 51
”Folkhälso-” 17
”Ungdoms-” 18
”Övrigt” ex Bibli-
otekschef

17
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Norrbotten
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Norrbottens län - 2,6
Från att vara Sveriges femte bästa län har Norrbotten i år fallit ner på 15:e plats. Med en 
minskning på 0,5 ligger Norrbotten nu på 2,6 poäng. En stor faktor bakom tappet är tro-
ligen att Kalix och Jokkmokk inte svarade i år, de hade 4,3 respektive 3,2 poäng. Dock har 
Piteå (-0,6), Gällivare (-0,4) och Älvsbyn (-0,6) tappat en del vilket även bidrar till tappet. 
Därav inget särskilt bra resultat för länet. 

Arbetet för att ge unga inflytande över beslut som rör deras fritid har försämrats avsevärt. 
Flera kommuner har avskaffat deras strategier/handlingsplaner, endast 30% av kommu-
nerna har kvar dem. Flera kommuner har dock börjat med målgruppsanpassad informa-
tion. Andelen som har andra riktade insatser har minskat från 78% till 30%. 

Alla åtgärder för att hålla nere ungas alkoholkonsumtion under högtider har minskats, 
förutom för utökat samarbete med polisen där det nu är sex av tio kommuner som har. 
Det är inga större förändringar från föregående år. Kommunerna arrangerar dessutom 
färre nyktra och kostnadsfria evenemang för unga i år. Andelen som genomför större kul-
turarrangemang har halverats (40%), nästan lika illa är det med möjligheten att få pengar 
för egna projekt (50%).

Även öppettiderna för nyktra mötesplatser för unga har försämrats. Det är sämre tider på 
vardagar, helger och lovdagar. Till och med arbetet med marknadsföringen av kommu-
nens nyktra mötesplatser för unga har försämrats, dock är det nu tre av tio kommuner 
som annonserade om dem.

Kommun 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Kiruna kommun 3,7 2,6 2,6 4,2 4,3 3,6 3,6

Övertorneå kommun 2,7 3,3 2,8 3,2 3,5

Piteå kommun 2,4 4 3,7 3,9 2,9 4 3,4

Haparanda stad 3,1 3,3

Bodens kommun 2,7 3,8 2,9 2,4 2,6

Gällivare kommun 2,6 2,7 2,3 2,7 3,1 3 2,6

Luleå kommun 3,1 3,5 3,8 2,9 3,7 2,7 2,1

Överkalix kommun 2,7 2,9 3 2,2 2,7 2,7 1,9

Älvsbyns kommun 2,6 2,4 1,8

Pajala kommun 1,7 2,2 2 1,6 1,3 1,5

Jokkmokks kommun 1 2,5 2,9 3,2

Arjeplogs kommun 2,3 2,9 2,8 3,2

Arvidsjaurs kommun 2,9 3,4 3,3 3,4 3,6

Kalix kommun 3,9 3,7 4,2 4,4 4,3
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Västerbotten
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Västerbotten - 2,9
Västerbotten behöll sina 2,9 poäng i genomsnitt från föregående år men trots detta föll 
de från sjunde till elfte plats i rankningen. Länet har Storumans kommun som ökade med 
0,9 poäng och därmed steg till att bli Sveriges näst bästa kommun. I länet är det några fler 
kommuner som gjort en större resa sedan 2018: Skellefteå på 3,7 (-0,4), Sorsele på 3,1 
(+1), Vilhelmina på 2,6 (+0,6) och Malå på 1,7 (-0,6). Svarsfrekvensen har också ökat i 
länet, alla utan en kommun svarade i år. 

Kommunerna i Västerbotten har börjat med fler andra riktade åtgärder för att ge unga 
möjlighet att påverka beslut som rör deras fritid än tidigare (50%). Dessa kan vara att 
tjänstepersoner kontinuerligt träffar elevråden, bjuder in till fokusträffar och fler dialoger 
med unga. Utöver de andra riktade åtgärderna har i år färre kommuner strategier med att 
arbeta med frågan. På alla områdena utan andra riktade åtgärder är det ca 30-35% av kom-
munerna som gör de efterfrågade insatserna. 

Insatser för att minska ungas alkoholkonsumtion vid högtider har förbättrats något. Fler 
kommuner arbetar med kampanjer för att minska lagning (71%), stöd till nattvandrare 
(57%), stöd till drogfria aktiviteter (93%) och utökat samarbete med polisen (79%). Det 
enda kommunerna har blivit sämre på är extra tillsyn av alkohollagen (29%). 

Västerbottens kommuner har även blivit bättre på att arrangera nyktra och kostnadsfria 
evenemang för unga. Särskilt festivaler (36%), samtalsgrupper (36%) och arrangerade ut-
flykter/resor (71%) har länet blivit bättre på. 

Kommun 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Storumans kommun 3,9 3,8 2,8 2,4 3,2 3,6 4,5
Norsjö kommun 1,9 3,3 3,8 3,5 3,9 4,2 3,9 4,1
Skellefteå kommun 2 4,3 4,7 4 3,6 4,1 3,7
Vindelns kommun 1,3 3,5 1,8 3,3
Sorsele kommun 2,4 2,2 2,2 1,6 1,6 2,1 3,1
Vännäs kommun 2,3 3,4 4 3,6 3,7 2,8 3
Lycksele kommun 3,8 3,6 3,9 3 2,9
Åsele kommun 1,4 2,8 2,8
Vilhelmina kommun 3,3 2 2,8 3,1 2 2,6
Nordmalings kommun 2,7 3,1 2,3
Robertsfors kommun 2,3 2,5 2,6 2,3
Umeå kommun 3,9 3,8 4,6 3,9 2,6 2,2
Bjurholms kommun 2,4 1,6 2 1,6 2,5 2,1
Malå kommun 2,6 2,7 2,6 2,8 2,3 1,7
Dorotea kommun 1,4 1,9 2,5
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Jämtland
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Jämtland - 2,6
Med en ökning på 0,1 poäng, från 2,5 till 2,6 poäng, har Jämtland klättrat från tredje 
sämsta län till fjortonde bästa. Alla kommuner utan Bräcke har svarat i länet. Föregåen-
de år var det endast Östersund som var godkänt, i år är det även Strömsund då de ökade 
med 0,7 poäng. Tyvärr är fortfarande majoriteten av kommunerna underkända, fem av 
sju. Ingen kommun i länet har minskat sina poäng med mer än 0,1. Dock är Härjedalens 
poäng i år 1,1 mindre än vad de hade vid senaste tillfället de deltog vid 2017. 

Jämtlands kommuner är några av de sämsta i landet på att ge unga inflytande över beslut 
som rör deras fritid. Endast 29% har strategier och handlingsplaner för att öka ungas infly-
tande, relativt till 67% föregående år. Inga av kommunerna har målgruppsanpassad in-
formation. Endast Härjedalen har ungdomsfullmäktige, tre kommuner har slutat med det 
sedan 2018. Alla kommuner förutom Östersund och Ragunda har andra riktade åtgärder. 
Östersund och Ragunda har inga åtgärder på området alls. 

Kommunerna är bättre på åtgärder för att hålla ungas alkoholkonsumtion låg vid högti-
der. Alla kommuner har kampanjer för att minska lagning, stöd till drogfria aktiviteter 
och utökat samarbete med polisen. Dessutom har 57% stöd till nattvandrare och 43% har 
extra tillsyn av alkohollagen. En klar förbättring sedan föregående år. Kommunernas 
arrangemang som är kostnadsfria och nyktra har minskat något sedan föregående år. Fler 
kommuner arbetar med festivaler (43%), större kulturarrangemang (57%) och samtals-
grupper (29%). Men färre arbetar med sportevenemang (57%) och studiecirklar (43%).

Kommun 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Östersunds kommun 3,1 3,2 2,9 3,1 3,8 3,7

Strömsunds kommun 3,1 2,2 3 3,6 2,8 3,5

Krokoms kommun 2,4 2,6 2,8 2,2 2,7 2,7

Härjedalens kommun 2,6 3,4 3,5 3,1 3,7 2,6

Åre kommun 3 2,7 2,9 2,5 2 2,6 2,5

Bergs kommun 1,9 2,5 2,8 2,5 2 2,3 2,3

Ragunda kommun 1,6 1,1 0,9 1,1 0,9 1,2

Bräcke kommun 1 1,4 1,8 2,3



    18

Västernorrland



19

Västernorrland - 2,9
I Västernorrlands län svarade alla kommuner i länet, både detta och föregående år. 
Genomsnittet av poäng detta år är detsamma som förra året, på 2,9 poäng. Dessutom är de 
kommunerna som blev godkända förra året godkända även detta år, och dessa är 
Örnsköldsvik kommun, Sollefteå kommun, Sundsvall kommun samt Härnösands 
kommun. Även de kommuner som blev underkända förra året blev underkända även 
detta år. Inga större skillnader har egentligen ägt rum mellan i år och förra året, men den 
kommun som gjort den största höjningen poängmässigt är Kramfors kommun.

Den kommun som fick flest poäng av oss gällande arbete med att ge ungdomarna i kom-
munen inflytande över beslut som rör deras egen fritid är Sundsvalls kommun, och där 
arbetar de med bland annat ungdomsråd, målgruppsanpassad information till 
ungdomarna som rör deras fritid samt en sms-panel. Förra året hade de samma satsningar 
samt demokratisommarjobbare, vilket har avskaffats för detta år. Den vanligaste 
satsningen i Västernorrland för att öka ungdomars inflytande över beslut som rör deras 
fritid är ungdomsråd/ungdomsfullmäktige, som fyra (57,14%) av de svarande 
kommunerna uppger att de arbetar med. 

Härnösands kommun samt Örnsköldsviks kommun är de kommuner som arbetar med 
flest av de strategier vi sett till för att minska ungdomars alkoholkonsumtion vid 
högtider. Båda kommunerna har satsningar inom kampanjer för att minska langning, stöd 
till nattvandrare, stöd till drogfria aktiviteter riktade till ungdomar samt ett utökat 
samarbete med polisen. Den satsning som ingen av kommunerna i Västernorrlands län 
gör är att ha extra tillsyn av alkohollagen (särskilt ålderskontroller). Resultatet från förra 
året är snarast identiskt, enda skillnaden är att Sollefteå har avskaffat sitt ungdomsråd, 
samt att Ånge kommun har avskaffat sitt stöd till nattvandrare men idag har ett utökat 
samarbete med polisen istället.

Kommunerna i Västernorrlands län har förbättrat utbudet av öppna och nyktra 
mötesplatser för ungdomar. Den kommun som fick bäst resultat på frågan var 
Sundsvall kommun, som är en av de kommuner som förbättrat sig. Tidigare år hade de 
öppna mötesplatser som var nyktra och för ungdomar varje vardagskväll, men bara vissa 
fredags- samt lördagskvällar till minst klockan 23. Nu har de utökat så det finns öppna och 
nyktra mötesplatser varje fredags- och lördagskväll till minst klockan 23. Även Sollefteå 
kommun har nu ökat från att ha öppna och nyktra mötesplatser för ungdomar vissa 
vardagskvällar till varje vardagskväll. Emellertid har ingen av kommunerna i 
Västernorrlands län öppet under de flesta lovdagar till minst klockan 23.

Kommun 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Örnsköldsviks kommun 2,9 3,4 3,5 3,4 3,6 3,7 3,9 3,9

Sollefteå kommun 3,7 3,7 3,4 3,1 3,4

Sundsvalls kommun 3 3,4 3,2 3,7 3,1 3,1 3,4

Härnösands kommun 3,1 3,3 3 3,2 3 3 3,3

Timrå kommun 2,7 2,3 2 1,8 2,7 2,8 2,3

Kramfors kommun 1,7 3,2 2,7 1,8 2,2

Ånge kommun 2,4 2,6 2,2 2,8 2,6 2,5 2
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Dalarna - 2,9
Årets näst bästa resa. Efter Södermanland är Dalarnas förbättring, delat med Gävleborgs, 
bäst i Sverige. Ludvika är kvar som Sveriges bästa kommun och Dalarna är Sveriges 5:e 
bästa län. En anledning bakom förbättringen är Rättviks ökning med 1 poäng till 3,9. En 
ytterligare förklaring till Dalarnas förbättrade resultat är det faktum att Säter och Leksand, 
som hade låga poäng 2018, inte svarade. Borlänge, Mora, Falun och Alvesta har alla svarat 
i år och fått bra poäng, vilket också bidragit till Dalarnas resultat.

Bland åtgärder för att ge unga inflytande över beslut som rör deras fritid så har strategier 
(62%), målgruppsanpassad information (38%) och ungdomsfullmäktige (62%) förbättrats 
men andra riktade insatser för att lyssna på ungas åsikter har minskat (62%). Flera åtgär-
der för att minska ungas alkoholkonsumtion under högtider har blivit mycket vanligare, 
främst har fler kommuner börjat med utökat samarbete med polisen (62%), stöd till natt-
vandrare (62%) och stöd till drogfria aktiviteter (100%).

Antalet arrangemang som kommunerna i Dalarna arrangerar för unga som är nyktra och 
kostnadsfria har ökat avsevärt. Främst ökar andelen större kulturarrangemang (54%) och 
arrangerade utflykter/resor (92%). Öppettiderna på nyktra mötesplatser för unga har för-
sämrats på vardagskvällar men har förbättrats på fredag och lördagkvällar. Fortfarande är 
den endast en kommun som har öppet de flesta lovdagar till 23.

Kommun 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Ludvika kommun 4,1 4,5 4,7 4,4 4,7 4,6

Borlänge kommun 3,8 3,4 3 4

Rättviks kommun 2,6 3,5 3,7 2,6 2,9 3,9
Älvdalens kommun 3 2,7 2,8 3,6 3,1 3,4 3,6 3,8

Mora kommun 3,6 3,2 3,2 2,8 3,6 3,2

Falu kommun 3,9 4,1 3,5 2,2 2,3 3

Avesta kommun 3,7 3,5 2,7 2,8 2,9

Hedemora kommun 2,9 2,7 2,8 3,7 2,9 2,8

Malung-Sälens kommun 3,4 3,6 2,8 2,4

Orsa kommun 2,6 3,2 2,7 2,7 3,1 2 2,2

Vansbro kommun 2,7 2,5 2,1

Gagnefs kommun 2,5 2 1,6 1,8

Smedjebackens kommun 1,8 1,3 2,6 2,2 1,6

Säters kommun 2 2,6 3,2 2,8 2

Leksands kommun 2,1 2,9 2,9 2,2 2,6
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Gävleborg - 3,2
I Gävleborg syns en tydlig trend på att fler kommuner är godkända och fler kommuner 
är väl godkända än föregående år. Dessutom ökade svarsfrekvensen med 10% i länet från 
föregående år. Andelen som blev underkända minskade, från fyra kommuner till två 
kommuner, de som blev väl godkända ökade, från en kommun till två, och de som blev 
godkända ökade från två kommuner till fyra.

Det varierar vad kommunerna i Gävleborgs län använder för strategier för att öka ungas 
inflytande på beslut som rör deras fritid, men 75% har strategier och handlingsplaner för 
hur man ska öka ungas inflytande. 75% av svarande kommuner uppger också att de har 
andra riktade insatser mer än de vi specifikt frågat om. Exempel på sådana insatser som 
kommunerna i Gävleborg gör är t.ex. LUPP-undersökningar, ungdomsdialoger och kon-
tinuerliga samtal med elevråd.

Vad gäller arbetet för att minska ungdomars alkoholkonsumtion  runt högtider har kom-
munerna i Gävleborg många insatser. 87,5% av kommunerna har stöd till nattvandrare, 
stöd till drogfria aktiviteter riktade mot ungdomar samt ett utökat samarbete med polisen. 
Förra året var siffrorna tämligen lika, 86% av de sju kommuner som svarade 2018 hade 
stöd till drogfria aktiviteter riktade till unga, samt ett utökat samarbete med polisen. Precis 
som förra året var det två av de svarande kommunerna som detta år svarade att de har 
extra tillsyn av alkohollagen under högtider. Sandviken var den kommun som förra året 
hade flest insatser på frågan, och de är även den kommun som tar hem samma pris även 
detta år.

Kommun 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Sandvikens kommun 2,1 3,2 3,6 3,2 3,4 4 4,4

Gävle kommun 2,3 3,8 3,8 4,1 4,1

Hudiksvalls kommun 3,1 3 3,1 3,5 2,5 3,4

Söderhamns kommun 1 3,5 4,2 3,6 4,3 3,4

Ovanåkers kommun 2,7 3,2 2,7 2,8 3,2 3,5 3,1

Ljusdals kommun 2,7 3 2,9 2,8 3

Bollnäs kommun 2,4 2,5 3,1 3,8 2,2 2,3

Nordanstigs kommun 2,4 2,8 3,2 2,2 2,1 2,1

Ockelbo kommun 3 2,1 2,7 3,1 2,9 2,9

Hofors kommun 3 2 1,7 3,1 3,1
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Värmland - 2,5
Ett oförändrat resultat på 2,5 men en förbättrad placering, från 19:e bästa län till 18:e. Bäs-
ta kommun i länet är Sunne på 3,4 poäng, de har även gjort det största lyftet från 2,3. Eda 
kommun är länets sämsta med svaga 1,3, ingen större förändring från föregående år. Flera 
kommuner har haft stora tapp, Torsby (-0,5) och Årjängs (-0,6) är de med störst. Utöver 
Sunnes stora förbättring har även Kristinehamn ökat kraftigt (+0,7) även om de fortfaran-
de endast har 1,6 poäng.

Kommunernas arbete med att ge unga inflytande över beslut som rör deras fritid har 
knappt ändrats sedan föregående år. Endas skillnaden är att ytterligare en kommun arbe-
tar med målgruppsanpassad information. Alla insatserna görs av 15-30 % av kommunerna 
förutom “andra riktade insatser” som 46% av kommunerna gör. Dessa kan vara Somma-
raktiviteter, Fritidsgård somanpassas till ungdomarnas önskemål, Workshops med ung-
domar på fritidsgård, enkäter i skolan och elevrådet i skolan.

Arbetet med att se till att ungas alkoholkonsumtion hålls nere under högtider har för-
bättrats. Fler kommuner arbetar med drogfria aktiviteter riktade till unga (85%), utökat 
samarbete med polisen (92%). 2018 arbetade inga kommuner i länet med extra tillsyn av 
alkohollagen, 2019 var det två av de svarande. Stöd till nattvandrare (46%) och kampanjer 
för att minska langning (38%) har dock minskat i år. 

Även arbetet med att arrangera nyktra och kostnadsfria aktiviteter har förbättrats. Fler 
kommuner arrangerar sportevenemang (77%), två kommuner har börjat med samtals-
grupper och fler kommuner arrangerar studiecirklar (23%). Alla kommunerna har fritids-
gårdar eller liknande. 

Kommun 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Sunne kommun 3,1 3,2 2,4 2,3 2,3 3,4

Grums kommun 1,6 2,5 1,9 2,1 3,1 3,2

Storfors kommun 2,6 2,6 3,2 3,4 3,1 3

Forshaga kommun 4 2,9 3,3 2,7 2,7

Karlstads kommun 4,4 4,5 3,1 3,6 2,9 2,7

Torsby kommun 3,3 3,3 3,4 3,6 3,3 2,7

Arvika kommun 3 2,2 2,7 2,6 2,7 2,6

Hammarö kommun 3,6 2,5 2,3 3 2,8 2,9 2,6

Filipstads kommun 2,3 2,1 2,8 2,6 2,3 2,5

Årjängs kommun 1,4 2,7 2,6 2

Hagfors kommun 1,9 1,8 1,8 2 1,8

Kristinehamns kommun 3,7 3,4 2,7 3,2 0,9 1,6

Eda kommun 1,1 2,3 1,7 1,2 1,3

Kils kommun 1,3 1,4 0,9 1,9 2

Munkfors kommun 2,7 2,5 2,4 1,3

Säffle kommun 2,8 3,7 3,3 3,3
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Uppsala län - 2,4
Förra året deltog endast tre kommuner i vår enkät i Uppsala län, varav två blev godkända. 
I år är deltagandet högre, då sex kommuner har svarat. Dessvärre är ingen av kommuner-
na i Uppsala län godkända. Håbo och Knivsta kommun var dock de som fick högst poäng, 
båda med 2,9 poäng som slutresultat. Den kommun som fick sämst betyg i vår undersök-
ning var Uppsala kommun med 1,4 poäng som slutresultat. 2018 blev både Enköpings 
kommun samt Tierps kommun godkända, men detta åt blev Enköpings kommun under-
känd med 2,1 poäng i vår enkät, och Tierps kommun deltog inte i undersökningen. 

Av kommunerna i Uppsala län är det Håbo kommun som har flest insatser för att öka 
ungdomars möjlighet till delaktighet i beslut som rör deras fritid. Håbo har ett flertal olika 
insatser för att lyssna på ungdomars åsikter. De har strategier och handlingsplaner för att 
öka ungdomars inflytande, de har ett ungdomsfullmäktige/ungdomsråd, samt andra rik-
tade insatser som de inte valt att specificera. Heby kommun samt Enköpings kommun har 
inga insatser för att öka ungdomars inflytande.

Håbo utmärker sig även som den kommun som arbetar mest med strategier för att hål-
la ungdomars alkoholkonsumtion nere vid högtider. De arbetar med kampanjer för att 
minska langning, de har stöd till nattvandrare, de har stöd till drogfria aktiviteter, samt ett 
utökat samarbete med polisen. Den enda kommun i Uppsala län som har extra tillsyn av 
alkohollagen under högtider är Älvkarleby. Generellt sett är kommunerna i Uppsala län 
bra på åtgärder för att hålla ungdomars alkoholkonsumtion låg runt högtider. Den kom-
mun som saknar satsningar på området är Uppsala kommun.

Knivsta kommun får nytt ljus när frågan om hur ofta ungdomar har möjlighet att umgås 
på nyktra mötesplatser. Knivsta kommun har nämligen öppna och nyktra mötesplatser för 
ungdomar varje vardagskväll, varje fredag och lördag fram till minst klockan 23, samt de 
flesta lovdagar till minst klockan 23. Ingen annan kommun i länet hade öppna och nyktra 
mötesplatser för ungdomar öppna de flesta lovdagar.

Kommun 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Håbo kommun 3,3 3,6 3,4 3,1 3,1 2,9

Knivsta kommun 2,7 2,4 3 2,9

Heby kommun 2,5 2,4 2,4 3 2,5

Älvkarleby kommun 1,6 2,2 2,4 2,2 2,2 1,8 2,4

Enköpings kommun 2,1 4,1 3,5 2,1

Uppsala kommun 3,9 3,6 1,4

Tierps kommun 2,4 3,1 3 3,3 3,1

Östhammars kommun 2,1 2,2 2,3
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Västmanland - 2,9
I Västmanland var svarsfrekvensen hög detta år. Av de 10 kommunerna som ingår in re-
gionen var det enbart 1 kommun som inte svarade. Förra året var det tre kommuner som 
ej svarade. Dessvärre har antalet godkända kommuner inte ökat. Tre av de fyra kommu-
nerna som blev godkända förra året klarade sig inte lika bra i år. Köpings kommun blev 
endast godkänd förra året, detta året lyckades de bli väl godkända. Köpings kommun är 
den enda kommun som blivit väl godkänd i regionen.

Kungsörs kommun samt Köpings kommun har tagit alla åtgärder vi listat samt övriga in-
satser för att få med ungas inflytande i beslut som rör deras fritid och de har därav vardera 
fått 5 poäng i ämneskategorin. Förra året fick de 2,5 poäng vardera i samma frågor. Förra 
året var det Hallstahammars kommun som fick bäst resultat på 3,75, men detta år fick de 0 
poäng.

I Västmanland är de flesta kommunerna godkända på frågan hur de arbetar för att hålla 
ungdomars alkoholkonsumtion under högtider så låg som möjligt. Endast två kommuner 
föll under 3 poäng, närmare bestämt Sala kommun och Surahammars kommun. I Väst-
manland har alla kommuner utom Västerås Stad ett utökat arbete med polisen, och alla de 
svarande kommunerna utom Sala kommun har stöd till nattvandrare. Emellertid är den 
kommun som fått högst poäng även här Köpings kommun, som var den som fick högst 
poäng föregående år. Detta år har de emellertid rest sig från 4 poäng till  5 poäng. Skillna-
den i arbetet är att de numera har kampanjer för att minska langning. 

Kommun 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Köpings kommun 3,9 3,3 3,3 3,4 3,9 2,9 3,7 4,1

Västerås stad 3,6 3,6

Norbergs kommun 3,9 2 2,2 2,3 2,9 2,3 3,5

Kungsörs kommun 2,7 2,5 2,7 2,7 2,8 3

Sala kommun 3,1 3 2,9

Fagersta kommun 2 2,7 2,9 2,6 3,1 3,1 2,8

Hallstahammars kommun 2,4 2,6 3,4 2,6

Arboga kommun 3,4 3,3 3,1 2,3

Surahammars kommun 1,6 1,9 1,7 2,4 1,5 1,6

Skinnskattebergs kommun 2,3 2,8 2,9 2,3
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Stockholms län - 2,9
I Stockholm var det 20 av 26 kommuner som svarade på vår enkät detta år. Siffran för 
förra året var 18, alltså har det skett en liten ökning i svarsfrekvensen. Dock sjönk antalet 
godkända kommuner från 14 till 10, och Södertälje som förra året var den enda väl god-
kända kommunen i länet klarade inte kraven för att bli godkänd detta år. 

I Stockholms län har lite fler än hälften, 55%, av svarande en form av ungdomsfullmäk-
tige/ungdomsråd för att ge ungdomar möjlighet att påverka beslut som rör deras fritid. 
Förra året var den siffran uppe i 72,22% av de svarande kommunerna. Detta år har dock 
andra riktade satsningar som inte specificerats ökat, från 66,67% till 80% av de svarande. 
De kommuner som får flest poäng i vår undersökning i denna fråga är Nynäshamns kom-
mun samt Södertälje kommun, med 5 poäng vardera. 

Gällande arbetet med att hålla ungdomars alkoholkonsumtion nere vid högtider har 
kommunerna i Stockholms län försämrats. Förra året var det fyra kommuner som fick 
5 poäng, medan detta år var det enbart 4 och mindre som delades ut. Genomsnittet av 
svaren på frågan var förra året 3,9, medan snittet detta år landade på 3,05. De åtgärderna 
som är mest frekvent förekommande hos kommunerna som svarat detta år är stöd till 
nattvandrare (90% av svarande), samt stöd till drogfria aktiviteter riktade till unga (80% av 
svarande).

80% av alla kommuner i Stockholms län håller nyktra mötesplatser för ungdomar öppna 
på alla vardagskvällar, vilket är en tämligen hög siffra. 15% av kommunerna har mötes-
platserna öppna under vissa vardagskvällar. 50% av kommunerna har nyktra öppna mö-
tesplatser för ungdomar varje fredag och lördag till minst klockan 23:00, och 15% av kom-
munerna har mötesplatserna öppna på de flesta lovdagar till minst klockan 23:00. Förra 
året var det lägre andel av kommunerna som hade mötesplatserna öppna på fredags- och 
lördagskvällarna, 44,44%, dock var en större andel av kommunerna som hade mötesplat-
serna öppna under lovdagar till minst klockan 23:00, närmare bestämt 38,89%.



    32

Kommun 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Upplands Väsby kommun 2 4 3,9 3,6 3,2 3,6 3,8

Lidingö stad 3,1 3,4

Botkyrka kommun 3,9 4,3 3,5 3,8 3,9 3,4

Järfälla kommun 3 2,9 2,1 3,3

Upplands-Bro kommun 2,1 2,3 3,8 3,2

Nacka kommun 3,5 3,6 3,3 3,2 3,1

Nynäshamns kommun 3,3 1,9 2,1 2,3 3,3 3,1

Sollentuna kommun 2,7 3,8 3,3 3,6 3,4 3,1

Tyresö kommun 2,6 3,1 2,4 2,6 3,1 3

Ekerö kommun 2,8 3 3,3 3,6 3,2 3

Haninge kommun 3,3 3,4 3,4 3,3 2,9

Norrtälje kommun 3,3 2,4 3,3 2,8 3,8 3,6 2,9

Sundbybergs stad 2,6 2,9

Täby kommun 1,9 2,6 2,3 2,4 3,5 2,8

Värmdö kommun 3,6 3,4 3,5 2,9 4 3,9 2,8

Österåkers kommun 2,9 2,4 2,4 2,4 2,8 2,5

Södertälje kommun 4 3,5 4,3 3,6 4,4 4 2,5

Vaxholms stad 1,6 2,5

Salems kommun 3,3 3,5 3,2 2,9 3,3 3,1 2,2

Huddinge kommun 3 3,3 2

Vallentuna kommun 3 3,1 3,2 3,2 3

Nykvarns kommun 1 1,2 2,5 2,7 2,3

Stockholms stad 4,9 2,9

Sigtuna kommun 3,6 4,1 3,4 3,7

Solna stad 2,6

Danderyds kommun 2,3 3,3 3,1 3,1
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Örebro län - 2,6
Trots att Örebros kommuner sjunker i genomsnitt från 2,7 till 2,6 poäng stannar länet 
på 16:e bästa plats i Sverige. Länet har färre svarande kommuner vilket delvis svarar för 
tappet, men Kumla (-0,4), Örebro (-0,1), Hallsberg (-0,2), Lindesberg (-0,2) och Lekeberg 
(-0,6) har alla tappat poäng. Hällefors “räddar” länet med sin stora ökning från 2 till 2,7 
poäng. Även Nora (+0,1) och Ljusnarsberg (+0,3) ökar i poäng. 

Arbetet med att ge unga möjlighet att påverka beslut som rör deras fritid har bättrats nå-
got från 2018. Främst har den målgruppsanpassade informationen ökat (+23%). Dock har 
andra riktade insatser minskat (-25%). Andra riktade insatser kan vara bl a medborgardi-
aloger, dialogmöten, enkäter och möten med ungdomar på fritidsklubbarna. En tredjedel 
av kommunerna arbetar med strategier och målgruppsanpassad information som rör 
beslut om ungas fritid. 

Utmärkande för länet är att inga kommuner driver kampanjer för att minska langning, 
relativt till ca 47% i hela Sverige. I allmänhet är arbetet för att minska ungas alkoholkon-
sumtion vid högtider underprioriterat i Örebro län. Inga kommuner har har extra tillsyn 
av alkohollagen. Ungefär hälften har stöd till nattvandrare och utökat samarbete med 
polisen. Alla utan en svarande kommun i länet har stöd till drogfria aktiviteter riktade till 
unga. 

Kommunerna är även lite sämre än riksgenomsnitt på att se till så att det finns aktiviteter 
för unga som är både nyktra och kostnadsfria. Alla kommuner i länet har fritidsgårdar. 
Ungefär hälften av kommunerna arrangerar större kulturarrangemang, sportevenemang, 
samtalsgrupper, arrangerade resor och möjligheten att få pengar för egna projekt. Dock är 
det endast 2 av 9 svarande kommuner som har festivaler eller studiecirklar.

Kommun 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Kumla kommun 3,2 3,5 3,5 3,9 4,1 3,7

Örebro kommun 2,9 4,1 4,4 4,4 4,2 3,3 3,2

Hallsbergs kommun 1,8 1,4 1,4 3,4 3,2 3

Hällefors kommun 3,1 2,6 2 2,7

Lindesbergs kommun 2,7 2,5 2,9 2,8 2,6

Nora kommun 2,4 2,4 2,5 2,4 3,2 2,2 2,3

Askersunds kommun 1,1 2 2,1

Ljusnarsbergs kommun 1,4 1,4 1,6 1,9

Lekebergs kommun 1 1,7 2,2 1,6

Degerfors kommun 2 2,7 3,1

Karlskoga kommun 3,6 3,4 3,7

Laxå kommun 1,5 2 2,7 2,5 1,4
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Södermanland - 3,6
I Södermanland har deltagandet i undersökningen sjunkit från föregående år, från att vara 
7 svarande kommuner till att bli 5 svarande. Emellertid är det fler som blivit godkända, 
och Eskilstuna kommun blev väl godkänd. Framförallt är kommunerna bra på att ge unga 
inflytande och att begränsa alkoholkonsumtionen runt högtider. Eskilstuna och Flen har 
dessutom fått toppbetyg för att ha kostnadsfria och drogfria aktiviteter i sina kommuner 
för ungdomar.

Som tidigare nämnt är regionen i överkant när det gäller satsningar för att ge de unga 
inflytande över beslut som rör deras fritid. Alla kommuner utom Flen uppger att de har 
en form av ungdomsråd eller ungdomsfullmäktige, och alla kommuner utom Nyköpings 
kommun har målgruppsanpassad information om beslut som rör ungas fritid. Alla kom-
muner utom Nyköpings kommun fick 3,75 poäng i denna frågekategori.  

Kommunerna i Södermanland har enastående resultat vad gäller satsningar för att hålla 
ungas alkoholkonsumtion så låg som möjligt i samband med högtider, då den kommun 
som klarat sig sämst landade på 2 poäng. Av de kommuner som svarade förra året var det 
Nyköpings kommun som hade bästa resultat, nämligen 4 poäng, medan de detta år hade 
2 poäng. Nyköpings kommun har stöd till drogfria aktiviteter riktade till unga samt kam-
panjer för att minska langning. De andra kommunerna i länet fick 4 poäng gällande deras 
satsningar, undantaget för Eskilstuna kommun som fick 5 poäng. Enbart Eskilstuna och 
Flen var de kommuner som hade extra tillsyn av alkohollagen.

Alla kommuner i Södermanland har nyktra mötesplatser för ungdomar under alla var-
dagskvällar, samt vissa fredagar och lördagar till efter klockan 23. Eskilstuna kommun och 
Trosa kommun har öppna mötesplatser till efter klockan 23 varje fredag och lördag, och i 
Trosa kommun finns det även vissa lovdagar till efter 23.

Kommun 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Eskilstuna kommun 3,9 3,5 4,1 4,1 3,8 4

Flens kommun 2 2,8 2,1 1,8 2,2 1,7 3,8

Trosa kommun 3,3 2,5 2,9 2,4 2,6 3,7

Gnesta kommun 1,8 2,5 2,6 3,4 3,6

Nyköpings kommun 2,6 2,2 3,4 2,7

Strängnäs kommun 3,3 2,3

Katrineholms kommun 3,8 2,8 2,8 3 2,5

Oxelösunds kommun 2,1 3,4 3,1 4,2 3,1 3,1

Vingåkers kommun 2 2,6 2,9 2,2
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Västra Götaland - 2,8
Västra Götalands län steg i genomsnitt från 2,7 till 2,8 poäng. De steg från 15:e till 13:e 
bästa län. Resultatet kan delvis förklaras med att fyra kommuner som inte svarat de senas-
ter åren började svara i år och med de alla fick bra poäng, dessa var Borås, Orusts, Lerum 
och Mölndal. Värt att notera är att Orust missades i förra enkäten till följd av ett system-
fel. Öckerö är stabilt kvar på 4,1 poäng och är tillsammans med Borås länets bästa kom-
muner. Töreboda tappade ett helt poäng från föregående år och blir därmed länets sämsta 
kommun. Även Stenungsund och Mariestad har tappat en hel poäng. Största lyftet gör 
Svenljunga som ökar från 1,6 till 2,6 poäng. 

Länets kommuner arbetar inte särskilt med åtgärder för att ge unga inflytande över be-
slut som rör deras fritid. Endast 12 kommuner av 36 svarande har ungdomsfullmäktige 
eller liknande, 9 kommuner har målgruppsanpassad information. Lite mer än hälften av 
kommunerna har strategier för att öka ungas inflytande och andra riktade insatser för att 
lyssna på ungas åsikter. Tibro, Sotenäs, Lysekil och Töreboda har ingen av de föreslagna 
åtgärderna medan Orust och Mölndal har alla. Länet är ungefär lika bra på arbetet som 
föregående år och som resterande av landet. 

I år är genomsnittet för arbetet med att minska ungdomars alkoholkonsumtion vid hög-
tider lite bättre för länet än föregående år, vilket var 3,2 poäng. 34 av 36 kommuner har 
stöd till drogfria aktiviteter riktade till unga. 30 stycken har utökat samarbete med poli-
sen och ca 65% har kampanjer för att minska langning och stöd till nattvandrare. Endast 
17% har extra tillsyn av alkohollagen. Länets kommuner har särskilt mycket nyktra och 
kostnadsfria aktiviteter för unga. Alla kommuner har fritidsgård. 70% eller fler har sport-
evenemang, arrangerade utflykter och möjlighet att få pengar för egna projekt. Endast 10 
kommuner arrangerar festivaler. 

Kommun 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Öckerö kommun 2 3,3 3,5 2,6 4,1 3,7 4,1 4,1

Borås stad 3,3 3,9 4,1

Orusts kommun 2,5 2,9 2,7 4

Lerums kommun 2,1 2 2,1 1,7 1,8 4

Mölndals stad 3,9

Skövde kommun 1,7 3,3 3,5 3 4,1 3,6 3,9

Tjörns kommun 3,1 3,2 3,4 2,9 3,2 3,8

Hjo kommun 2,4 2,4 2,6 3,6 3,2 3,4 3,7

Ale kommun 4,4 2,9 3,8 3,4 3,5 3,6

Melleruds kommun 3,4 3,6 2,8 3,5 2,9 3,6 3,4

Falköpings kommun 3,1 3 3,4 3,8 3,9 4 3,4

Vänersborgs kommun 3,9 3,6 2,5 3,1 3,5 3,3 3,3

Lidköpings kommun 4,3 3 3,6 3,1

Stenungsunds kommun 2,4 2,5 2,9 3,5 3,7 4,1 3,1
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Götene kommun 2,6 2,3 2,9 2,7 3,2 2,5 3

Ulricehamns kommun 1,3 1,8 2,1 2,1 1,8 2,1 2,9

Tidaholms kommun 2 2,5 3 3 2,8 2,9

Tranemo kommun 2 2,6 2,9 2,9 3,3 3,3 2,9

Strömstads kommun 1,4 1,3 1,5 1,5 2 2,7 2,8

Svenljunga kommun 1,3 1,4 2,2 1,6 2,6

Herrljunga kommun 2,3 2,1 2 2,4 2 2 2,6

Vårgårda kommun 1,9 3,5 2,5 1,9 2,4 2,5

Partille kommun 2,3 2,7 3,2 2,6 3,1 2,7 2,5

Karlsborgs kommun 2,4 2,4 2,8 2,8 2,5

Tanums kommun 2,4 2,3 2,5 3,1 3,5 2,2

Grästorps kommun 2,5 2,4 2,2 2,1 2,1

Tibro kommun 2 2,7 2,6 2,5 2,1

Mariestads kommun 1,1 1,7 1,2 1,5 3 3,1 2,1

Sotenäs kommun 2,1 2,2 2,7 2,5 2,6 2

Bengtsfors kommun 1,7 2 1,6 2,3 2,1 2

Marks kommun 2,1 2,9 1,7 2,3 1,7 1,9

Lilla Edets kommun 2,4 2,4 2 1,8

Lysekils kommun 2,1 3,1 3,1 3,2 3,1 1,8

Munkedals kommun 1,9 1,7 1,4 2,2 2,1 1,5 1,7

Bollebygds kommun 2,3 2,1 2 1,8 2,2 1,7 1,7

Töreboda kommun 1,7 1,5 2,6 1,6

Härryda kommun 3,3 3,7 3,7 3,5 3,7 3,8

Kungälvs kommun 3,9 4 3,9 2,7

Alingsås kommun 2,1 1,9 3,2 3,1 3,3 2,1

Trollhättans stad 4,3

Skara kommun 3,6 3,1 3,2 3,8

Åmåls kommun 3

Vara kommun 3 2,4 3,1

Gullspångs kommun 1,1 1,5 1,4 1,4 3 1

Dals-Eds kommun 2,6 2,2 2 2,1

Färgelanda kommun 1,7 1,9 1,7

Essunga kommun 2,4 1,9 1,7 1,8 2,5

Uddevalla kommun 2,7 3,5 3,3

Göteborgs stad 5
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Östergötland - 2,3
Östergötland fick en ökning i svarsfrekvensen, från 7 svarande kommuner och 6 som inte 
svarade, till 10 som svarade och 3 som inte svarade. Trots att fler kommuner svarade var 
det bara 2 kommuner som blev godkända, förra året var det 3 kommuner som blev god-
kända.

I östergötland skiljer det sig mycket mellan kommunerna och hur de arbetar med ung-
domars inflytande över beslut som gäller deras fritid. Mjölby kommun samt Linköpings 
kommun är de kommuner som har högst poäng, 3,75. De har båda målgruppsinriktad 
information som rör ungas fritid och de har dessutom båda  ungdomsfullmäktige/ung-
domsråd. Ödeshögs kommun är den enda kommun som inte genomför satsningar för att 
få med ungdomarnas inflytande i beslut som rör ungdomars fritid.

Generellt sett är kommunerna i Östergötland högpresterande vad gäller satsningar för att 
hålla ungas alkoholkonsumtion låg under högtider. Mjölby kommun, Söderköpings kom-
mun samt Norrköpings kommun fick alla 4 poäng vardera på frågan. Den  kommun som 
fick högst poäng i denna frågekategori var Valdemarsviks kommun, som fick 5 poäng av 5 
möjliga. Den satsning som var mest frekvent förekommande var stöd till drogfria aktivite-
ter som riktas till unga. Föregående år var det även då Valdemarsvik som klarade sig bäst 
med 5 poäng på frågan. 

Föregående år var det Motala kommun som hade nyktra mötesplatser för ungdomar med 
bäst öppettider, och de fick 5 poäng. De hade öppet kvällar alla vardagar, öppet till minst 
23 på fredagskvällar samt lördagskvällar, och de har mötesplatser som är öppna till minst 
klockan 23 de flesta lovdagar. Detta år var det Linköpings kommun samt Söderköpings 
kommun som toppade listan. Båda kommunerna har nyktra mötesplatser varje fredag 
samt lördag till minst klockan 23, och Söderköping kommun har mötesplatser de flesta 
lovdagar till minst klockan 23. Linköping har öppna och nyktra mötesplatser varje var-
dagskväll, medan Söderköping har vissa vardagskvällar.

Kommun 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Mjölby kommun 4,7 2,4 2,4 2,7 3,3 3,7 3,3 3,7

Linköpings kommun 2,6 3,3 3,1 3,4 3,1

Norrköpings kommun 2,1 3,3 2,9 3,1 2,9

Valdemarsviks kommun 2 2,6 2,3 2,2 3 2,6 2,8

Söderköpings kommun 2,4 3,2 2,3 2,2 2,7

Kinda kommun 2,9 2 2 1,8 2,1 2,3

Ödeshögs kommun 2,1 1,7 2 1,9 1,7

Åtvidabergs kommun 2,3 2,9 3,5 1,3 1,6

Boxholms kommun 2 2 1,7 1,5 1,5

Ydre kommun 1,4 1,4 1,4 1,2 1

Motala kommun 3 3,1 2,4 3,4

Vadstena kommun 0,9 1,3 1,6 1,9

Finspångs kommun 2,4 2,8 2,9 3,2



    44

Jönköpings län



45

Jönköpings län - 2,8
Länet ligger stabilt kvar på 2,8 poäng trots att färre kommuner svarar i årets enkät. Tranås 
är Jönköpings bästa kommun medan Aneby är länets sämsta trots att kommunen är den 
som ökat sitt resultat mest från föregående år. Många av länets kommuner har gjort en 
negativ resa från 2018, Sävsjö sticker ut som den som tappat mest, från 3,7 till 3,1 poäng. 

Kommunerna är ungefär genomsnittliga för landet i deras arbete för att öka ungas möj-
lighet till inflytande över beslut som rör deras fritid. En knapp majoritet av kommunerna 
har strategier och handlingsplaner för att öka inflytandet, samt andra riktade insatser för 
att lyssna på ungas åsikter. Andra riktade insatser är bl a olika enkätundersökningar och 
diskussionsdagar. Årets resultat, 2,2 poäng, är betydlig lägre än föregående års 2,5 poäng 
på området. 

Länets kommuners arbete för att minska ungas alkoholkonsumtion på högtider har också 
försämrats. Det är nu endast 44% av kommuner som har stöd till nattvandrare relativt 
till 92% 2018. Fler kommuner har numera utökat samarbete med polisen. Två kommu-
ner av nio har kampanjer för att minska lagning och extra tillsyn av alkohollagen. Alla 
kommuner har stöd till drogfria aktiviteter. Antalet aktiviteter som erbjuds unga som är 
både kostnadsfria och nyktra har ökat. Fler anordnar festivaler (44%) och samtalsgrupper 
(44%). Alla kommuner har fritidsgårdar. 

Ungas möjlighet att umgås på nyktra mötesplatser i länet har minskat något, då öppetider-
na på vardagar har försämrats. Samtidigt har Gislaved börjat ha öppet de flesta lovdagar 
till minst 23, vilket är den första kommunen att göra både 2018 och 2019. Kommunerna 
har också börjat arbeta mer med marknadsföringen av mötesplatserna, bl a har nu 22% av 
kommunerna annonsering för dem. 

Kommun 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Tranås kommun 3 3,3 3,5 4,1 3,4 3,6 4 4,3

Värnamo kommun 2,3 2,7 3,1 3,1

Gislaveds kommun 3,4 2,9 2,8 2,2 2,8 3,2 3,1

Sävsjö kommun 1,4 3 3 3 3,7 3,7 3,1

Vaggeryds kommun 2,3 2,2 2,8 3,3 2,8 2,8

Eksjö kommun 3 2,2 2 2,8 2,7 2,5

Jönköpings kommun 3,6 4,1 4,2 3,9 3,8 2,9 2,4

Mullsjö kommun 1,1 1,8 2,1 1,4 2,3 2,3

Aneby kommun 1,8 0,7 1,2 1,7 1,5 1,9

Vetlanda kommun 1,7 1,9 1,9

Nässjö kommun 2,7 3,2 2,8 2,8

Habo kommun 1,6 2,1 2,2 2,3 2,9

Gnosjö kommun 2,9 1,5 1,5 1,6 1,6 2,1
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Kalmar län - 2,9
Den stora skillnaden mellan detta år och förra årets resultat för Kalmar län är svarsfrek-
vensen. Förra året var svarsfrekvensen 50%, detta år är det på 75%. Genomsnittet av 
Kalmar län har sjunkit från 3,2 poäng till 2,9. Den kommun i Kalmar län som presterat 
bäst i vår undersökning är Kalmar Kommun, med 3,8 poäng, följd av Oskarshamns kom-
mun med 3,5 poäng och därpå Mönsterås kommun med 3,4 poäng. Den kommun som 
presterat sämst var Högsby kommun, med 2 poäng. Förra året var även Kalmar kommun 
den som fick bäst resultat, med 4,4 poäng, och Borgholms kommun var de som klarade sig 
sämst, med 2,4 poäng.

Ser vi till de ungas inflytande har Kalmar gjort en minskning från 5 poäng år 2018 till 3,75 
poäng för 2019. Skillnaden är att de numera inte längre har ett ungdomsråd/ungdoms-
fullmäktige. Detta år var det Kalmar och Västervik som var bäst på sitt arbete med ungdo-
mars inflytande, medan Borgholm är den som klarar detta arbete sämst.

Förra året var Kalmar bäst på 5 poäng i frågan om vad kommunerna gör för att hålla 
ungas alkoholkonsumtion nere vid högtider, med Mönsterås tätt efter på 4 poäng. Detta 
år har Kalmar sjunkit till 4 poäng, men behåller sin förstaplats. Den kommun som klarat 
sig sämst detta år var Hultsfreds kommun, de hade 3 poäng förra året, men detta år fick de 
1 poäng. Tidigare har Hultsfred haft kampanjer för att minska langning och utökat samar-
bete med polisen, men nu har de avskaffat dessa satsningar.

Kommun 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Kalmar kommun 3,9 4,2 4,4 3,9 4,3 4,4 3,8

Oskarshamns kommun 3,7 4,1 4 3,9 4,2 3,5

Mönsterås kommun 2,4 3,1 3,4 3,5 3 3,4

Västerviks kommun 2,8 2,8 3,1

Hultsfreds kommun 3,9 3,5 3,3 3,4 3,8 3,8 3,1

Borgholms kommun 2,3 3,6 2 2,4 2,6

Vimmerby kommun 2,9 3,4 3,6 3,3 3,3 2,5 2,5

Mörbylånga kommun 2,1 1,8 1,6 2,5

Högsby kommun 2,2 2

Nybro kommun 1,4 1,8 2,2 2,2 3,1

Emmaboda kommun 2,9

Torsås kommun 2,6 1,9 1,1
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Gotland
Gotland svarade inte på vår enkät detta år, och därav kan vi inte ge en bild över 
situationen 

Kommun 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Region 
Gotland

2,7 3,4 3,4 3,5 3,8



    50

Halland



51

Halland - 3,5
Länet har höjt sig från 3,4 år 2018 till 3,5. Främst är det på grund av att Halmstad, Kungs-
backa och Falkenberg kommun har höjt sig med respektive 0,4, 0,5 och 0,4 poäng. La-
holms kommun som tidigare haft bra resultat svarade inte i år, vilket troligen medför att 
resultatet för länetär lite sämre än vad det hade varit annars. Trots länets förbättrade re-
sultat har det sjunkit från att vara Sveriges näst bästa till tredje bästa län. Kungsbacka och 
Halmstad är länets bästa kommuner med 4 poäng, Hylte och Varberg är de sämsta med 2,9 
poäng. 

Inga kommuner har ungdomsfullmäktige eller liknande, föregående år hade 2 av 5 det. 
Dock arbetar nu 3 av 5 med målgruppsanpassad information kring beslut om ungas fritid. 
Alla kommunerna arbetar fortfarande med andra insatser för att lyssna på ungas åsikter. 
Dessa är bl a dialoger, referensgrupper, enkätundersökningar, arbetssätt och metoder som 
främjar delaktighet, samt LUPP. 

Länets kommuner har satt in fler åtgärder för att minska ungas alkoholkonsumtion 
vid högtider med hög alkoholkonsumtion. I år har 3 av 5 kommuner kampanjer för att 
minska langning och medan stödet för nattvandrare har ökat. Alla kommuner har stöd 
till drogfria aktiviteter för unga och utökat samarbete med polisen. Endast Falkenbergs 
kommun har extra tillsyn av alkohollagen. Alla kommuner arrangerar flertal nyktra och 
kostnadsfria aktiviteter för unga. Länet har i genomsnitt 4,1 poäng relativt till rikssnittet 
på 3 poäng. Den enda evenemang som inte alla 5 svarande kommuner arrangerar är större 
kulturarrangemang, samtalsgrupper och studiecirklar. 

Öppettiderna för nyktra mötesplatser för unga har inte ändrats nämnvärt från föregående 
år. Alla utan Falkenberg har öppet alla vardagskvällar. Hylte är den enda kommunen som 
inte åtminstone har öppet vissa fredagar och lördagar till minst 23. Det är endast Halm-
stad som har öppet det flesta lovdagar till minst 23.

Kommun 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Kungsbacka kommun 3,6 4 3,8 3,6 3,6 3,5 4
Halmstads kommun 2 2,1 3 3,9 3,4 3,7 3,6 4
Falkenbergs kommun 2 3,6 3,1 4 2,7 3,9 3,2 3,6

Hylte kommun 1 1,9 1,7 2,2 2,4 3,1 2,9

Varbergs kommun 2,9 2,9

Laholms kommun 3 3,3 3,2 3,4 3,3 3,5
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Kronoberg - 2,6
Kronoberg hade i år en mycket hög svarsfrekvens i jämförelse med 2018, då endast en av 
kommunerna inte svarade detta år. Dock är de flesta kommuner underkända, 5 av de 7 
kommuner som svarat klarade inte gränsen för godkänt på 3 poäng. Växjö (3,6 poäng) och 
Alvesta (3 poäng) var de kommuner som blev godkända i länet. 

Ser vi till vad kommunerna gör för att ge ungdomar möjlighet till inflytande är Marka-
ryd den kommun som presterat bäst, och de fick 3,75 poäng. De som klarade sig sämst 
var Tingsryds kommun och Lessebo kommun som helt saknade de satsningar som denna 
enkät frågar efter. De insatserna som flest kommuner arbetar med är strategier och hand-
lingsplaner för att öka ungas inflytande, samt andra insatser som vi ej har kategoriserat.

I Kronoberg har kommunerna valt att ta olika vägar för att hålla ungas alkoholkonsum-
tion under högtider låg, men stöd till nattvandrare har varje kommun utom Uppvidinge. 
Något som alla kommuner har gemensamt är att ingen av dem genomför extra tillsyner 
av alkohollagen. De kommuner som fått bäst resultat i denna fråga är Växjö, Markaryd, 
Alvesta och Ljungby, alla på 3 poäng.

I Kronoberg är det två kommuner som står ut vad gäller kommuner som har nyktra 
mötesplatser för ungdomar, och dessa två är Alvesta och Ljungby. Båda kommunerna har 
öppna mötesplatser varje vardagskväll, samt alla fredagar samt lördagar till minst klockan 
23. Dock har ingen kommun i hela länet öppna och nyktra mötesplatser öppna på lovda-
gar till minst klockan 23.

Kommun 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Växjö kommun 3,7 3,5 3,9 3,7 3,6 3,6

Alvesta kommun 0,9 2,6 3,1 2,7 3

Markaryds kommun 2,6 3,1 2,9 2,8 2,8 3 2,8

Ljungby kommun 2,4 2,8 2,7 2,9 3 2,7

Uppvidinge kommun 0,9 1,3 2,2 2,4

Tingsryds kommun 1,4 1,6 2,6 2,9 2,1 2,3

Lessebo kommun 0,9 1,7 1,1 1,3 1,2 1,4 1,1

Älmhults kommun 1,3 2,6
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Blekinge
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Blekinge - 3,6
Blekinge har i helhet nästan samma resultat som förra året, trots att de svarande kommu-
nerna skiljer sig. Föregående år hade länen 3,5 i resultat medan de i år höjt sig till 3,6. För-
ra året svarade inte Ronneby kommun, medan detta år var det Karlskrona som inte svarat. 
I övrigt har länet en hög svarsfrekvens då 4 av 5 kommuner deltagit i vår undersökning. 
Den kommun i Blekinge som fått högst resultat är Karlshamns kommun, med 3,9 poäng. 
På sista plats i regionen är Ronneby kommun och Olofströms kommun, som båda fick ett 
resultat på 3,4. Alltså är skillnaden mellan bästa och sämsta kommunen i regionen oerhört 
liten, och generellt på en hög poäng.

Under förra årets studie fann vi att regionen var generellt dålig på att ge de unga möjlighet 
till inflytande, medan de idag har höjt sig i samma område. Förra året var snittresultatet 
gällande ungas inflytande 2,5 poäng, medan detta år fick de 3,5 poäng på samma kategori 
av frågor. Sölvesborg är den kommun som förbättrat sig mest då de gått från 2 poäng till 
4 poäng på området. Detta är dels för att de numera erbjuder information om drogfria 
föreningar och subventionerar deltagande i drogfria föreningsaktiviteter.

Karlshamns kommun fick 5 poäng i deras arbete för att hålla ungas alkoholkonsumtion så 
låg som möjligt vid högtider, samma poäng fick de även förra året i samma frågekluster. 
Generellt har kommunerna i Blekinge ett relativt bra arbete med just ungas drickande vid 
högtider, då de sträcker sig från 3 till 5 poäng. De svarande kommunerna har alla stöd till 
nattvandrare/vuxna på stan, stöd till drogfria aktiviteter riktade till unga samt ett utökat 
samarbete med polisen. Dock har endast Karlshamns kommun extra tillsyn av alkoholla-
gen med fokus på ålderskontroller.

Kommun 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Karlshamns kommun 2,7 2,5 3,3 4,3 3,7 3,9
Sölvesborgs kommun 2,1 3,3 2,9 3,2 3,6 3,2 3,2 3,6
Olofströms kommun 4,1 3,6 4,1 3,8 4,2 3,5 3,4
Ronneby kommun 2,9 3,9 3,3 3,2 3,5 3,4
Karlskrona kommun 3,1 3,1 3,3 2,9 2,9 3,7
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Skåne
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Skåne - 2,9
Skåne län stannar på samma poängnivå, 2,9, som år 2018. Trots det sjunker länet från 
att vara rikets 8:e bästa till att vara rikets 10:e bästa. I Skåne är endast Lund och Höganäs 
kommuner väl godkända. Föregående år var det endast Hässleholm, som inte svarade i år. 
Bland de svarande har Trelleborg, Kristianstad, och Bjuv sjunkit kraftigt i poäng medan 
Tomelilla, Simrishamn, Östra Göinge, Klippan och Höganäs har ökat kraftigt. Värt att 
notera är Höganäs kommun som ökat med 1,3 poäng och nu har både väl godkänt, samt 
är 5:e bästa kommun i Sverige. 

Skånes kommuner är varken bra eller dåliga på att arbeta med ungas inflytande. Ungefär 
hälften arbetar med strategier, handlingsplaner, ungdomsfullmäktige/råd och andra rik-
tade insatser. Endast 6 av 22 svarande kommuner arbetar med målgruppsanpassad infor-
mation om beslut som rör ungas fritid. Lund och Östra Göinge arbetar med alla åtgärder i 
enkäten och Höör är den enda kommunen som inte arbetar med en enda. Bland de andra 
riktade insatserna finns bl a satsningar för att starta upp ungdomsråd och elevmedborgar-
förslag. 

Stöd till nattvandrare, drogfria aktiviteter och utökat samarbete med polisen är utbrett i 
länet, ca 3/4 av kommunerna arbetar med åtgärderna. Endast 18% arbetar med extra till-
syn av alkohollagen och 32% arbetar med kampanjer för att minska langning. Staffanstorp 
och Bjuv arbetar inte alls med åtgärderna för att minska alkoholkonsumtion för unga vid 
högtider. Alla kommunerna förutom Kristianstad har fritidsgård eller liknande. Endast 6 
respektive 3 kommuner har festivaler eller studiecirklar för unga som är nyktra och kost-
nadsfria. 

De flesta kommuner har nyktra mötesplatser som är öppna för ungdomar alla vardags-
kvällar. Cirka 60% har öppet sent på vissa eller alla fredags- och lördagskvällar.. Endast tre 
kommuner har öppet på de flesta lovdagar till minst klockan 23. Kommunerna marknads-
för sina mötesplatser bra, dock är det endast Östra Göinge och Malmö som annonserar. 
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Kommun 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Ystad 3,7
Vellinge kommun
Trelleborgs kommun 2,9 3,1 3,3 3,3 3,3 3,5 2,3
Tomelilla kommun 3 3 3,2 2,4 2,9 1,8 2,5
Svedala kommun 3,7 2,8 2,9
Svalövs kommun 1,7 1,9 1,9 1,9 2 2,1
Staffanstorps kommun 1,7 3,4 3,4 2,3 2
Skurups kommun 3,1 2,6 2,7 2,7
Sjöbo kommun 1,9 2,8 2,6 2,2 2,9 2,5
Simrishamns kommun 3,4 3,2 3,1 2,3 2,9 3,1 3,6
Perstorps kommun 3 3 3,2
Östra Göinge kommun 0,4 1,1 3,3 3 3,1 3,6
Osby kommun 2,7 3,1 3 2,9 2,9 3,3 3,4
Örkelljunga kommun 2 2,4 1,7 2,7 2,3
Malmö stad 3,6 4,4 3,8
Lunds kommun 3,4 3,4 3,5 4 3,7 4,1
Lomma kommun 2,4 2,5 3,4 3,8 3,8 3,1
Landskrona stad 3,1
Kristianstads kommun 3,3 3,9 2,8 3,5 3,2 1,9
Klippans kommun 2,3 2,1 2 1,9 2,7 2,9 3,4
Kävlinge kommun 2,6 2,8 2,4 2,6 2,6 2,6
Hörby kommun 2,6 2,8 2,7 2,5
Höörs kommun 2,6 2,7 2,5 2,4 1,8
Höganäs kommun 3,2 3,1 2,9 4,2
Helsingborgs stad 3,6
Hässleholms kommun 2,6 3,3 1,6 1,9 2 4,2
Eslövs kommun 2,8 3,3 2,9 3,2
Burlövs kommun 2,2 2,3 2,1 2,3 2,5
Bromölla kommun 2,9 3,1 3,3 3,3 2,6
Bjuvs kommun 2,3 2,7 2,4 3,1 2,1
Båstads kommun 1,3 1,5 1,4 2,1 2 2,3 1,9
Åstorps kommun 1,9 2,7 1,8
Ängelholms kommun 2,6 3 3,2 3,3 2,9
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UNF Rekommenderar
1. Ge unga reellt inflytande över sin egen fritid

När unga får vara med, ta fram idéer och bestämma ökar känslan av sammanhang. Unga 
får lära sig om demokrati, att driva projekt och att samarbeta. Det ger en personlig ut-
veckling och stärker kommunen och samhället i stort. Därför borde alla kommuner ha 
handlingsplaner eller rutiner kring hur unga kan vara med och påverka kommunens arbe-
te med deras fritid.

2. Se till att det finns fritidsgårdar öppna sent på kvällar och under helger

Nyktra mötesplatser är viktiga alla dagar, speciellt för dem som har en otrygg eller på an-
dra sätt otillfredsställande hemmiljö. Under helger är fritidsgårdar eller andra mötesplat-
ser för unga viktiga för att minska kopplingen mellan helger och alkoholdrickande bland 
unga. På så sätt minskar fritidsgårdar, ungdomshus och andra platser alkoholkonsumtion 
genom att vara ett självklart och meningsfullt sätt att spendera helgen på.

3. Se till att det finns kostnadsfria aktiviteter under högtider och lov

Under högtider och framförallt under skolavslutningar är det vanligt att unga gör sin 
alkoholdebut och därför är det viktigt att kommunen tar ansvar för att erbjuda unga 
drogfria och meningsfulla aktiviteter för att förebygga att detta sker. Vidare är det många 
föräldrar som ökar sin alkoholkonsumtion under sommaren och julen, vilket bidrar till 
en otrygg miljö för många unga. Det behöver finnas nyktra frizoner för unga att vistas på 
under loven och där är kommunens utbud och arbete oerhört viktigt.
 
4. Satsa på extra tillsyn av alkohollagen under alkoholtäta helger för att begränsa 

minderårigas möjlighet att få tag i alkohol

Tillsynen är alltid viktigt och inte minst inför helger där unga ofta dricker alkohol och 
alkoholdebuterar. Butiker och krogar som säljer alkohol till minderåriga är oacceptabelt. 
UNF menar att kontrollköp är en viktig del av tillsynen och det gynnar ansvarsfulla före-
tagare likväl som kommunens och ungas välmående. Dialog med handlare och krögare är 
ett bra första steg i väntan på att kontrollköpslagen uppdateras så att den också innebär 
konsekvenser vid misskötsel.
 
5. Gör en rejäl översyn av ungas fritid och lova unga en lägstanivå i alla 

kommuner

Det är stor skillnad mellan kommuners satsningar och flera kommuner vet inte hur 
många unga som nås av deras insatser. Sverige vinner på att alla unga, oavsett hemkom-
mun, har möjlighet till en meningsfull fritid. Alla kommuner bör ha strategier och hand-
lingsplaner för ungas inflytande och möjlighet till en bra fritid. En översyn av kommu-
nernas arbete för att få en helhetsbild och uppföljning kan hjälpa kommunerna att göra 
rätt satsningar. Från nationellt håll behövs en satsning för att inkludera strategier om 
förebyggande insatser och ungas fritid i ANDT-arbetet, samt för att alla kommuner ska nå 
en lägstanivå.
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Bilaga 1
Mail till kommuner och påminnelse
Hej! 

För åttonde året i rad skickar Ungdomens Nykterhetsförbund (UNF) ut en enkät till alla 
Sveriges kommuner med frågor kopplade till ungas fritid. För oss i UNF är det viktigt att 
alla unga har tillgång till en meningsfull fritid, fri från alkohol och andra droger. Denna 
undersökning görs för att kartlägga och uppmärksamma vad kommuner gör för att skapa 
en meningsfull fritid för unga. UNF kommer sammanställa svaren i en rapport som släpps 
i slutet av november. 

Vänligen vidarebefordra detta mejl till någon som är ansvarig för frågor kopplade till 
fritid, eller av andra anledningar har kunskap om det arbete som görs inom kommunen på 
området. 

Sista svarsdag för enkäten är den 30:e september!

Du hittar enkäten via länken nedan: 

Påminnelse
Hej!

Jag har inte fått svar på mitt tidigare mail om vår enkät om ungas fritid. Om det inte är du 
som ska svara, hänvisa mig gärna till rätt person!

Vi skickar ut det här enkäten för att vi tycker det är viktigt att unga har en meningsfull 
fritid fri från alkohol och andra droger, och vi i UNF vill vara med och förbättra utelivet 
för unga runt om i Sverige. För att göra skillnad behöver vi veta hur det ser ut i de olika 
kommunerna. 

Du hittar enkäten via länken nedan: 

Sista svarsdagen för enkäten är 30:e september!
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Bilaga 2
Frågor och poängräkning

Alla kategoriernas poäng är summan av poängen de får från frågorna, förutom fråga 5 
som har ett eget system. 

1. Vad av följande har er kommun för att ge unga möjlighet till inflytande över 

beslut som rör

deras fritid?
a. Strategier och handlingsplaner för att öka ungas inflytande
b. Målgruppsanpassad information om beslut som rör ungas fritid
c. Ungdomsfullmäktige/ungdomsråd eller liknande
d. Andra riktade insatser för att lyssna på ungas åsikter
e. Inget av ovanstående alternativ

Poängen räknas samman och ger resultat 0-5 för frågan där a-d ger 1,25 poäng vardera 
och e ger 0 poäng.

2. Tror du unga upplever att de har möjlighet att påverka kommunen i frågor 

som rör sin egen fritid?

a. Ja, och de använder den möjligheten
b. Ja, men de använder inte den möjligheten
c. Nej, de behöver mer kunskap om hur de gör
d. Nej, de uppfattar inte att de har chans att påverka
e. Jag vet inte

Frågan betygssätts inte och ger inga poäng.

3. Vad gör er kommun för att ungas alkoholkonsumtion ska vara låg vid högtider 

som t.ex. valborg, skolavslutningar och midsommar?

a. Kampanjer för att minska langning
b. Stöd till nattvandrare/vuxna på stan
c. Stöd till drogfria aktiviteter riktade till unga
d. Utökat samarbete med polisen
e. Extra tillsyn av alkohollagen (särskilt ålderskontroller)
f. Inget av ovanstående alternativ

Poängen räknas samman och ger resultat 0-5 för frågan där a-e ger 1 poäng vardera och f 
ger 0 poäng.
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4. Vilka aktiviteter för unga finns i er kommun som är både nyktra och kost-

nadsfria?

a. Festivaler
b. Större kulturarrangemang
c. Sportevenemang
d. Samtalsgrupper
e. Studiecirklar
f. Fritidsgård/ungdomshus/aktivitetshus
g. Arrangerade utflykter/resor
h. Möjlighet att få pengar för egna projekt
i. Inget av ovanstående alternativ

Poängen räknas samman och ger resultat 0-5 för frågan där a-e ger 0,625 poäng vardera 
och i ger 0 poäng.

5. Hur ofta har unga möjlighet att umgås på nyktra mötesplatser i er kommun?

Med nyktra mötesplatser menar vi t.ex. fritidsgårdar, bibliotek eller andra arenor/arrang-
emang där besökarna ska vara nyktra och det inte serveras alkohol. 

a. Vissa vardagskvällar
b. Alla vardagskvällar
c. Vissa fredagar och lördagar till minst 23.00
d. Varje fredag och lördag till minst 23.00
e. De flesta lovdagar till minst 23
f. Inget av ovanstående alternativ

Poängen räknas samman och ger resultat 0-5 för frågan där a,c och e ger 1 poäng samt 
b och d ger 2 poäng vardera och f ger 0 poäng. Om en redan svarat b eller d fick en inga 
poäng för a respektive c.

6. Hur marknadsförs nyktra mötesplatser till unga i er kommun?

a. Kommunens hemsida
b. Sociala medier (t ex Facebook och Twitter)
c. Affischering på skolor och offentliga platser
d. Direktkontakt med skolor
e. Annonsering i tidning/radio/TV
f. Kommunen har inga nyktra mötesplatser

Poängen räknas samman och ger resultat 0-5 för frågan där a-e ger 1 poäng vardera och f 
ger 0 poäng.
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7. Vad gör er kommun för att unga ska kunna ta del av ett föreningsliv fritt från 

alkohol och andra droger?

a. Kräver att föreningar som får kommunalt stöd ska ha en alkohol-/drogpolicy
b. Erbjuder information/utbildning till föreningar gällande alkohol/droger
c. Samarbetar med föreningslivet kring drogfrihet (t.ex. implementering av alkohol-/
drogpolicy)
d. Erbjuder information till unga om drogfria föreningar
e. Subventionerar deltagande i drogfria föreningsaktiviteter
f. Inget av ovanstående alternativ

Poängen räknas samman och ger resultat 0-5 för frågan där a-e ger 1 poäng vardera och f 
ger 0 poäng.

8. Hur bra tror du att er kommun är på att erbjuda unga ett bra uteliv?

a. Mycket bra
b. Bra
c. Varken eller
d. Dålig
e. Mycket dålig

Frågan betygssätts inte och ger inga poäng.
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