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§ 13
Årsrapport Stockholmsenkäten 2018

Dnr 1.8.1-186/2018
Socialnämndens beslut

1.

Socialnämnden godkänner årsrapport Stockholmsenkäten
2018
2. Socialnämnden överlämnar rapporten till kommunstyrelsen
3. Socialnämnden överlämnar rapporten till samtliga
stadsdelsnämnder

Ärendet
Stockholmsenkäten genomförs av socialförvaltningen vartannat år
och är en enkätundersökning om ungdomars levnadsvillkor. Studien
ska ligga till grund för stadens arbete med unga, däribland det
förebyggande arbetet rörande tobak, alkohol, narkotika samt
psykisk ohälsa. Enkäten besvaras av ungdomar i årskurs nio och
årskurs två på gymnasiet i Stockholms stad. Årsrapporten för
Stockholmsenkäten innehåller presentationer av förändringar över
tid samt skillnader mellan stadsdelsområden. Resultatet av årets
undersökning visar bland annat att användningen av tobak och
alkohol ligger kvar på samma nivå som uppmättes 2016. Resultatet
visar även att det fortsatt råder stora skillnader mellan flickors och
pojkars upplevda mående då flickor, oavsett årskurs, uppger en
betydligt lägre grad av psykisk hälsa jämfört med pojkar.
Socialförvaltningen kommer att fortsätta arbetet tillsammans med
Utbildningsförvaltningen inom det förebyggande arbetet avseende
psykisk ohälsa. Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner
redovisning av årsrapport Stockholmsenkäten 2018.
Socialförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande
daterat den 10 maj 2019.
Beslutsordning

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
Särskilt uttalande

Ordföranden Jan Jönsson (L), Ole-Jörgen Persson m.fl. (M),
Mariana Moreira Duarte (MP), Michaela Hollis (KD)
”2018 års Stockholmsenkät visar på en stabil utveckling inom de
flesta parametrarna jämfört med 2016 års undersökning. Det är
positivt att användningen av tobak och alkohol bland unga ligger på
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en fortsatt låg nivå och att debutåldern ökar. Det är dock angeläget
att det drogförebyggande arbetet fortsätter, inte minst mot bakgrund
av att andelen ungdomar som använder narkotika ökar något. I
synnerhet i vissa stadsdelar är narkotikaanvändningen i såväl
årskurs 9 som årskurs 2 oroväckande hög.
Det är oroväckande att så många pojkar i årskurs 9 upplever
problem med sitt spelande, och att andelen har stigit märkbart de
senaste åren. Denna problematik bör studeras närmare. Att i ung
ålder dras in i ett spelberoende riskerar att föra med sig problem
längre fram.
Det finns fortsatt stora könsskillnader i psykisk ohälsa mellan
flickor och pojkar. Även om det inte rör sig om några stora
förändringar över tid så har flickor på gymnasiet i årets mätning det
lägsta värdet av psykosomatisk hälsa som har uppmätts. Detta är en
utveckling som är värd att uppmärksamma för såväl staden som
Region Stockholm.
För att möta alla barns och elevers behov behövs insatser från flera
olika verksamheter. Staden ska ha en stark elevhälsa som kan hjälpa
de elever som mår dåligt. Det är tydligt att ett välfungerande
elevhälsoarbete kan förebygga psykisk ohälsa. Kompetensen ska
finnas på alla skolor samt vara en del av skolans organisation. Ett
välfungerande samarbete mellan skola och socialtjänst är avgörande
för att fånga upp elever i behov av hjälp och stöd.
Även områdena brottslighet och trygghet uppvisar en stabil
utveckling. Samtidigt är det i vissa stadsdelar alltför många unga
som begår egendomsbrott, bär vapen eller använder hot eller våld.
Samhället måste agera för att föra dessa ungdomar bort från ett liv i
kriminalitet. Vi hoppas att den kommande strategin för att minska
risken att barn, unga och unga vuxna dras in i kriminalitet blir ett
viktigt verktyg i detta arbete.
Ungdomars, inte minst flickors, trygghet i närmiljön varierar
mycket mellan stadsdelarna. Staden måste fortsätta arbetet med att
skapa trygga stadsdelar och utemiljöer och i samverkan med polis,
civilsamhälle och andra intressenter fortsätta det lokala
brottsförebyggande arbetet”.
Särskilt uttalande

Vice ordföranden Alexandra Mattsson Åkerström m.fl. (V),
ledamoten Karin Gustafsson m.fl. (S)
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”Vi tackar för rapporten som utgör ett viktigt underlag för

nämndens framtida arbete. Att resultaten för tobak- och
alkoholanvändning fortsätter gå ner visar att den positiva trenden
som rått de senaste åren håller sig.
Däremot är det oroväckande 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. Det är viktigt att tidiga
åtgärder sätts in, att elevhälsan förstärks och att skolorna arbetar
förebyggande för att stärka ungas hälsa. ”

Ersättaryttrande

Ersättaren Anna Bonnier Rantala (Fi) instämde i det särskilda
uttalandet från (V),(S).

