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Överenskommelse mellan Region Stockholm och
kommunerna i Stockholms län om uppdrag och
samverkan om ungdomsmottagningarna i länet
Svar på remiss från kommunstyrelsen
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som
svar på remissen av rekommendation om överenskommelse mellan
Region Stockholm och kommunerna i Stockholms län om uppdrag
och samverkan om ungdomsmottagningarna i länet.
Sammanfattning
Ett förslag till länsövergripande överenskommelse om
ungdomsmottagningens uppdrag och samverkan har tagits fram
med syfte att skapa förutsättningar för en likvärdig, jämställd och
jämlik verksamhet. Överenskommelsen kommer även att vara ett
stöd för ungdomsmottagningarna i organisering och utförandet av
verksamheten.
Förvaltningen har under tidigare arbete med framtagandet av
överenskommelsen varit delaktig i att bearbeta förslaget och
bidragit med synpunkter genom en tjänstemannaremiss. Vi ställer
oss positiva till det slutliga förslaget.
Bakgrund
Den 27 september 2018 beslöt samarbetsorganet Storsthlm att vara
kommunerna behjälplig i processen att arbeta fram ett nytt
länsövergripande vård- och samverkansavtal med Region
Stockholm. Arbetet inleddes hösten 2018 gällande uppdrag och
samverkan om ungdomsmottagningar i länet.
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Genom en tidigare genomförd tjänstemannaremiss har samtliga
kommuner i länet haft möjlighet att lämna synpunkter på förslag till
överenskommelse.
Kommunstyrelsen har nu remitterat det färdiga förslaget till ett antal
instanser, bland annat Farsta stadsdelsnämnd, för yttrande senast
den 25 september.
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen för individ- och
familjeomsorg.
Remissen i sammanfattning
I Stockholms län finns 32 ungdomsmottagningar som
tillhandahåller stöd och vård till unga mellan 12 och 22 år. För
ungdomsmottagningsverksamheten finns inga nationella riktlinjer,
vilket har lett till att verksamheten utvecklats på olika sätt i olika
delar av landet, liksom i olika delar av Stockholms län.
En juridisk granskning under 2019 av Kommunakuten AB, på
uppdrag av Storsthlms styrelse, har visat att driften av en
ungdomsmottagning bör ske i samverkan mellan kommunen och
regionen. En gemensam överenskommelse bidrar till samsyn om
uppdraget vilket i sin tur skapar goda förutsättningar för gott
samarbete i en verksamhet som bedrivs i samverkan mellan region
och kommun.
Den föreslagna överenskommelsen är en övergripande beskrivning
av uppdraget och samverkan om ungdomsmottagningens
verksamhet i Stockholms län. Mer detaljerade
uppdragsbeskrivningar för mottagningarnas medicinska del
återfinns i vårdavtalen och för samverkan mellan region och
kommun i lokala samverkansavtal.
Överenskommelsen bidrar till en övergripande beskrivning av
ungdomsmottagningens verksamhet i Stockholms län, och arbetet
kommer att fortsätta under 2020–2021 med att ta fram ytterligare
specifika riktlinjer för att skapa förutsättningar för en likvärdig och
jämlik vård och ett jämlikt utbud till alla ungdomar inom länet.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Förvaltningen ställer sig positiv till det utarbetade förslaget.
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden överlämnar
förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.
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