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Skrivelse förslag till verksamhet för ungdomar
för att motverka psykisk ohälsa.
Svar på skrivelse från Jaime Barrios (V), Marion Sundqvist
(V) och Birgit Marklund Meijer (S) m.fl.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som
svar på skrivelsen.
Bakgrund
Skrivelse med frågor till förvaltningen 12 april, 2019, se bilaga.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts vid socialtjänstavdelningen.
Ärendet
I skrivelsen beskrivs tidigare satsningar inom Östermalms
stadsdelsnämnd såsom ungdomsgården Poolhuset i
Engelbrektsskolan där fritidsledarna anordnade killgrupper,
tjejgrupper och mixgrupper och Stockholms konstskola, då belägen
på Östermalm, vilken hade kreativa kvällar för flickor som blivit
anmälda till socialtjänsten erbjöds plats i denna grupp.
I skrivelsen förslås att någon verksamhet enligt ovan kunna
anordnas i förslagsvis Humlanhuset för att motverka den psykiska
ohälsan.
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Förvaltningens synpunkter och förslag
Förvaltningen anser, liksom förslagsställarna, att det är viktigt att
förebygga och motverka psykisk ohälsa hos unga. Nämndens arbete
utgår både från tidiga och förebyggande insatser inom socialtjänsten
och från icke biståndsbedömda insatser såsom preventionsenhetens
olika verksamheter.
Fritidsverksamheten Humlanhuset vänder sig till alla ungdomar.
Verksamheten har en variation med aktiviteter med målsättningen
att ge möjlighet för unga med olika behov och önskemål att få en
värdefull fritid och samvaro i en trygg miljö. Att uppmärksamma
psykisk ohälsa och vid behov bistå med kontakt med lämpliga
verksamheter och utförare är också en del av uppdraget.
Fältgruppen har i samarbete med Kungsholmens och Norrmalms
stadsdelsförvaltningar, startat fälthänget ”Drop-in” på fredagar i
ungdomsmottagningens lokaler. Varje fredag eftermiddag kan
ungdomar som bor eller vistas i norra innerstaden besöka
ungdomsmottagningen för att träffa fältassistenter. Det är en öppen
verksamhet där unga kan dyka upp för att prata, umgås, fika. Syftet
är att nå ut till ungdomar i behov av en vuxen att prata med samt att
avdramatisera ungdomsmottagningen för ungdomar som kanske
inte skulle gått dit annars. Genom att erbjuda barn och unga ett
lättillgängligt sammanhang där närvarande vuxna finns för att
lyssna, stötta och fånga upp, utförs ett preventivt arbete för att
förebygga psykisk ohälsa bland unga.
På ungdomsmottagningen arbetar kuratorerna specifikt med psykisk
ohälsa och erbjuder utöver individuellt stödsamtal deltagande i
ACT-grupp (Acceptance and Commitment Therapy).
Socialtjänstens verksamheter oavsett om de utgör en insats enligt
beslut eller ingår i det förebyggande och uppsökande arbetet strävar
idag efter att verka utifrån evidensbaserade metoder.
Nämnden arbetar också stödjande för att förebyggande genom att
erbjuda olika former av föräldraskapsstödsprogram för att bidra till
trygga och goda uppväxtförhållanden.
Den uppsökande verksamheten drivs i form av fältassistenter, vilka
bland annat samverkar med övrig socialtjänst, skolor, polis och
vårdgivare.
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Socialtjänstens verksamheter arbetar i enlighet med flera olika
program som har nära koppling till psykisk ohälsa, såsom stadens
program för alkohol, narkotika, doping och tobak - ANDT.

Tjänsteutlåtande
Dnr ÖST 2019/263
Sida 3 (3)

I stadens och nämndens arbete implementeras barnrättsperspektivet,
vilket ska genomsyra utredningar, insatser, åtgärder och beslut.
Barnen (upp till 18 år) och deras behov ska synliggöras genom ökad
delaktighet med hjälp av särskilt material och metodik.
Utöver nämndens arbete erbjuder staden flertalet stadsövergripande
insatser till särskilda grupper av ungdomar som lider av psykisk
ohälsa eller befinner sig i farozonen, till exempel ”Origo” (Origo är
ett resurscentrum mot hedersrelaterat förtryck och våld) eller
”Stödcentrum för unga” som erbjuder stöd till ungdomar som
utsatts för brott, är misstänkta för brott eller som utför sexuella
tjänster mot ersättning.
Förvaltningen ser att nämnden arbetar såväl brett som långsiktigt
för att förebygga eller åtgärda psykisk ohälsa hos unga.
Verksamheterna utvecklar kontinuerligt sina insatser i enlighet med
evidens, analys av resultat och budgetuppdrag men också utifrån de
ungas behov och efterfrågan.

Christina Klang
stadsdelsdirektör

Bilaga
Skrivelsen
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