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§ 10

Stockholmsenkäten 2022
Stadsövergripande resultat
Beslut

1. Utbildningsnämnden godkänner redovisningen av
Stockholmsenkäten 2022 – urval av stadsövergripande
resultat.
Ärendet

Utbildningsförvaltningen anmälde ärendet i ett tjänsteutlåtande
från den 2 augusti 2022, dnr 2.5.3–2858/2022.
Stockholmsenkäten genomförs vartannat år och är en
enkätundersökning som besvaras av ungdomar i årskurs 9 och i
år 2 på gymnasiet i Stockholms stad. Socialförvaltningen har
sammanställt ett urval av Stockholmsenkätens
stadsövergripande resultat 2022. Resultaten bör användas för att
bidra till kunskap om hur stadens förebyggande arbete med unga
kan utvecklas, särskilt inom ramen för det omfattande arbete
som pågår. Förvaltningarna föreslår att nämnderna¬ godkänner
redovisningen av Stockholmsenkäten 2022 - urval av
stadsövergripande resultat samt att redovisningen delges
samtliga stadsdelsnämnder.
Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom avdelningen för utveckling och
samordning i samverkan med grundskoleavdelningen och
gymnasieavdelningen. Samverkan har även skett med
socialförvaltningen.
Ärendet har behandlats i samverkan med den fackliga
samverkansgruppen den 16 augusti 2022.
Förvaltningens förslag till beslut

Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden att
godkänna redovisningen av Stockholmsenkäten 2022 – urval av
stadsövergripande resultat.
Beslutsgång
Utbildningsnämnden
stockholm.se

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut
och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med
detta.
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Särskilt uttalande

Vice ordföranden Kadir Kasirga m.fl. (S) anmälde ett särskilt
uttalande enligt nedan:
Enligt årets Stockholmsenkät uppgav nästan hälften av flickorna
i årskurs nio att de är deppiga utan att veta varför. Den psykiska
ohälsan blir för varje år som går allt sämre bland eleverna i
Stockholms stad och har bland flickor i nian ökat markant sedan
2018.
Det är dessvärre ingen överraskning. Majoritetens två stora
satsningar på elevhälsan den här mandatperioden har varit en
informationskampanj samt nya riktlinjer. Samtidigt som styrets
nedskärningar även lett till att bemanningen för elevhälsan
försämrats. Idag finns det färre skolpsykologer,
specialpedagoger och speciallärare anställda jämfört med 2018.
Därför vill vi investera 30 miljoner kronor för att alla skolor ska
ha fullständiga elevhälsoteam med en bemanning anpassad efter
antalet elever. Målsättningen är max 500 elever per
skolpsykolog och max 300 elever per skolkurator.
Avslutningsvis noterar vi att ett antal partier föreslagit åtskilliga
förslag för att komma till rätta med elevers psykiska ohälsa i
skolan. Förhoppningsvis kan partier som vill göra något åt
problemet under nästkommande mandatperiod samarbeta kring
denna fråga för att tillsammans vända den negativa utvecklingen
som just nu drabbar våra unga i skolan.

Tina Kratz m.fl. (V) anmälde ett särskilt uttalande enligt nedan:
Vi tackar för rapporten som utgör ett viktigt underlag för
stadens framtida arbete med att stärka barn och ungas hälsa i
staden. Stockholmsenkäten 2022 visar flera allvarliga trender
som kräver insatser från hela staden.

Utbildningsnämnden
stockholm.se

I årets undersökning, liksom tidigare år, rapporterar flickor i
mycket större utsträckning än pojkar att de upplever psykisk
ohälsa. Det är allvarligt att den negativa trenden med utbredd
psykisk ohälsa hos unga tjejer fortsätter att hålla i sig. I årets
enkät uppger 47 % av de tillfrågade tjejerna att de mår dåligt
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vilket är en ökning med 5 procentenheter sedan mätningen av
Stockholmsenkäten 2020.
Vi kräver att unga tjejers psykiska ohälsa inte viftas bort som
något som kommer att gå över av sig självt. Det är viktigt att
tidiga åtgärder sätts in och att skolorna arbetar förebyggande för
att stärka ungas mående. Vi vill ha elevhälsoteam som har
förutsättningar att hinna med även det främjande och
förebyggande arbetet. De ska även finnas på alla skolor så att
alla elever har tillgång till det stöd och hjälp de har rätt till
Vi har även föreslagit rejäla satsningar på
ungdomsmottagningarna med minst en kurator till i varje
stadsdel. Vi har också föreslagit att staden ska öppna ett
stödcenter dit unga tjejer och kvinnor som råkat ut för sexuella
övergrepp kan vända sig.
Enkätresultatet tyder på en oroväckande utveckling och vi måste
se till att bryta trenderna med ökad otrygghet och psykisk
ohälsa. Staden måste arbeta för att alla stockholmare oavsett
ålder ska känna sig trygga.

Utbildningsnämnden
stockholm.se

