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Återrapportering av uppdrag 33 i Kommunfullmäktiges budget 20|9
- Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden får i uppdrag att utreda

orsakerna bakom resultatet gällande psykisk ohälsa bland annat

med hjälp av resultat från Stockho|msenkäten och föreslå eventuella

åtgärder.

Sammanfattning
Psykisk ohälsa och Ökade psykosomatiska symptom bland unga är utbrett i hela landet

och Österåkers kommun är inget undantag. Siffror i olika mätningar Visar på en mycket

oroväckande utveckling för våra unga, men vi måste samtidigt Våga vara försiktiga i

tolkandet av dessa siffror. Det är av stor vikt att samtala på riktigt med de unga för att få

deras bild av vad som är avgörande för deras psykiska välmående. Anledningarna till den

Ökande ohälsan bland unga är många och komplexa. Riskfaktorer på individ, grupp- och

samhällsnivå, tillhörandct av särskilt utsatta grupper, familj- och kompisrelationcr, 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 i. Oavsett de bakomliggande orsakerna, blir de

långsiktiga konsekvenserna för en ung människa med psykisk ohälsa mänskligt lidande,

lägre utbildningsnivå, risk för bestående utanförskap och dyra samhällskostnadcr.

Beslutsförs|ag

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutat

Godkänna Utbildnings föwaltningcns tjänsteutlåtande daterat 2019-11-12 som

återrapportcring av Kommunfullmäktiges uppdrag nr 33 i Budget 2019 och överlämnar

detsamma till Kommunfullmäktige.

Förvaltningens slutsatser

Samhället har allt att Vinna på att skapa ett så tätt skyddsnät som möjligt runt barn, unga

och unga vuxna genom ett sammanhållct och medvetet arbete med främjande och

förebyggande insatser som ger bevisat god effekt. Inom Österåkers kommun finns flera

verksamheter med engagerad och skicklig personal som ger goda och viktiga insatser till

kommunens unga. Dock 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. Det är också av vikt att det

sociala preventionsarbctct kan planeras och utföras i ett längre perspektiv för att skapa

stabilitet och möjlighet att utvärdera insatser och arbetssätt.

Inom ramen för den sociala preventionsgruppcn finns idag förslag hur arbetet skulle

kunna optimeras.
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Rörande ñnansicring bör arbetet framåt initialt inte handla om att inrätta nya

tjänster/ roller utan i första hand om att strukturera och samordna det som redan finns

etablerat. Förvaltningen föreslår därför:

0 en formell och förvaltningsövcrgripandc organisering av det sociala

preventionsarbctct rörande barn och unga med fokus på att strukturera och

samordna de stödfunktioncr som redan finns.

0 upprättande av en långsiktig och förvaltningsövergripandc åtgärdsplan för det

sociala preventionsarbetet rörande barn och unga för att lägga grunden till ett

stabilt arbete som ger resultat.

Bilagor

1. Utredning

2. Tabell, Stockholmsenkätcn

3. Tabell, Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP)

Louise Fur css Linn Sandcgård

Utbildningsdirektör Utvecklingslcdarc

Pia
I
(mason

Enhetschef,

Ungdomsmottagningcn

Expedieras:

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

Akten

Österåkers kommun
|
“34 86 Åkersberga

|
Tel 08-540 8|0 00

|
Fax 08-540 8IO 20

|
kommun@osteraker.se

|

www.osteraker.se

Sida 2 av 2


