
Utlåtande 
Förebygg psykisk ohälsa hos unga  
 
Motionären lyfter ett viktigt ämne som samhället måste ta på allvar och sätta in de åtgärder som 

behövs. Stockholmsenkäten, som presenterades hösten 2018, visar att trenden för psykisk ohälsa 

inte bryts. De senaste sex-sju åren har flickor uppgett att de har sämre mående jämfört med 

pojkar i samma ålder. Stockholmsenkäten, som genomförs av socialförvaltningen vartannat år 

och är en enkätundersökning som besvaras av ungdomar i årskurs nio och årskurs två på 

gymnasiet i Stockholms stad, används som underlag för stadens planering och beslut om 

preventionsinsatser.  

Det är viktigt för oss socialdemokrater att vara pådrivande för att tidiga åtgärder sätts in, att 

elevhälsan förstärks och att kommun och region arbetar förebyggande för att stärka ungas hälsa. 

Under den gångna mandatperioden var elevhälsan en prioriterad verksamhet för Stadshusets 

rödgrönrosa majoritet. Prioriteringarna gjordes både i budget och i uppdrag för 

utbildningsnämnden. Utbildningsnämnden fick bland annat i uppdrag att säkerställa att alla 

stadens skolor har en närvarande och väl fungerande elevhälsa och elevhälsoteam med 

tillgängliga skolkuratorer, skolpsykologer, skolsköterskor, studievägledare och specialpedagoger.  

Utöver stadens egna medel tillförde regeringen 100 miljoner kronor 2018-2020 till Socialstyrelsen 

för fördelning till kommuner i syfte att stärka socialtjänstens insatser för barn och unga med 

psykisk ohälsa. Satsningen handlar om att öka förutsättningarna för socialtjänstens personal att 

uppmärksamma riskfaktorer och tidiga tecken på psykisk ohälsa och vid behov motivera till 

insatser inom hälso- och sjukvården.  

Satsningen ska även stärka en fungerande samverkan mellan region och kommun för barn och 

unga med psykisk ohälsa som behöver insatser från både hälso- och sjukvård och socialtjänsten 

för att få det stöd och insatser som de behöver. Ett led för att förstärka stöd och vård för barn 

och unga med psykiska ohälsa är att elevhälsan förstärks med regionala medel och blir en del av 

första linjens psykiatri för barn och unga. 

Tyvärr riskerar de tidiga insatserna att nedprioriteras av förvaltningen och skolorna om den 

borgerliga majoriteten försätter att sänka skatten och göra nedskärningar inom 

välfärdsverksamheterna.  

 
Socialdemokraterna i Stockholms styrelse föreslår representantskapet besluta att 
 
1. bifalla motionen 


