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Yttrande över - Motion om att förebygga psykisk
ohälsa hos barn och ungdomar - inför metoden
Triple P i Eskilstuna kommun
Förslag till beslut
Yttrandet antas och skickas till kommunstyrelsen.

Förslag till kommunfullmäktige
Motionen avslås.

Sammanfattning
Magnus Arreflod (MP) samt Marielle Lahti (MP) har den 19 september 2017 lämnat in
en motion om att förebygga psykisk ohälsa hos barn och ungdomar – inför metoden
Triple P i Eskilstuna kommun. Motionärerna yrkar på följande:
 Att Eskilstuna kommun i ett första steg inför metoden Triple P på en av de
kommunala grundskolorna 2018.
 Att Eskilstuna kommun inför metoden Triple P i samtliga grundskolor i
Eskilstuna kommun.
Kommunstyrelsen har remitterat ärendet till Barn- och utbildningsnämnden för
yttrande.

Yttrande
Att förebygga psykisk ohälsa hos barn och ungdomar är ett prioriterat område inom
ramen för Eskilstuna kommuns främjande och förebyggande elevhälsoinsatser. Detta
sker idag på med en rad olika metoder inom ramen för varje skolenhets systematiska
kvalitetsarbete för elevhälsan.
Beroende på identifierade behov anpassas förebyggande, främjande och åtgärdande
insatser lokalt och metoder identifieras, implementeras och utvärderas av respektive
elevhälsoteam. Flera skolenheter är idag involverade i forskningsbaserade projekt som
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följer elevers psykiska hälsa över tid och där metoder för att arbeta hälsofrämjande
ingår. Exempel på detta är KUPOL-studien via Karolinska Institutet och PHUKstudien via Mälardalens Högskola.
Arbetet med att identifiera metoder för att arbeta förebyggande och främjande utifrån
vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet pågår ständigt i dialog mellan
skolenheternas elevhälsoteam och utvecklingsenheten på barn- och
utbildningsförvaltningen. Skolorna och utvecklingsenheten är överens om vikten av
att varje metod är lokalt initierad och anpassad utifrån skolans kontext och behov.
Grundskolans ledning ser det inte som önskvärt att centralt besluta om vilka metoder
enskilda skolenheter skall använda utan att dessa beslut skall tas på enhetsnivå utav
ansvarig rektor.
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