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Vänsterpartiet i Österåker

Interpellation

Vilka åtgärder har vidtagits för att minska risken för psykisk ohälsa?

Psykisk ohälsa och ökade psykosomatiska symptom bland unga är utbrett i hela landet och Österåkers
kommun är inget undantag. Enligt Socialstyrelsen är det fyra gånger vanligare att vårdas på sjukhus efter
självskador än av våld från en annan person. Även inom den mest våldsutsatta gruppen unga män är det
betydligt vanligare att hamna på sjukhus efter självskadorjämfo'n med våldsbrott.
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Utbildningstörvaltningens tjänsteutlåtande från november 2019 med syfte att utreda orsaker till psykisk
ohälsa menar att anledningarna till den ökande ohälsan bland unga är många och komplexa. ”Riskfaktorer
på individ, grupp- och samhällsnivå, tillhörandet av särskilt utsatta grupper, familj- och kompisrelationer,
fysisk utveckling, skolprestation samt större samhällsförändringar och nya fenomen i tiden verkar alla vara
ingredienser som bildar en tillvaro som är svår för många av dagens unga att hantera, balansera och navigera
1.

Utbildningstörvaltningens slutsatser är att trots de olika insatser i kommunen kan det ”för en ung person
vara snårigt att hitta rätt stöd på egen hand och det finns behov av att utveckla tätare samarbeten och bättre
samordning av insatserna för att de ska kunna ge ännu bättre effekt". Följande åtgärder föreslogs och
godkändes:

I. Det sociala preventionsarbetet bör planeras och utföras i ett längre perspektiv för att skapa stabilitet
och möjlighet att utvärdera insatser och arbetssätt.

2. Arbetet framåt bör initialt inte handla om att inrätta nya tjänster/roller utan i första hand om att
strukturera och samordna det som redan finns etablerat.

3. Genomföra en formell och förvaltningsövergripande organisering av det sociala preventionsarbetet
rörande barn och unga med fokus på att strukturera och samordna de stödfunktioner som redan finns.

4. Upprätta en långsiktig och förvaltningsövergripande åtgärdsplan För det sociala preventionsarbetet
rörande barn och unga för att lägga grunden till ett stabilt arbete som ger resultat.

Utifrån detta vill jag fråga ordförande i Gymnasie- och utbildningsnämnden eller

Socialnämnden eller Kommunstyrelsen

- Har en långsiktig och förvaltningsövergripande åtgärdsplan upprättats? Och vilka
centrala åtgärder har efter utredningen vidtagits för att förbättra arbetet med psykisk
ohälsa?

- Har den förvaltningsövergripande organiseringen av det sociala preventionsarbetet
genomförts och om ja, har den gett de förväntade effekterna?
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