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§ 13
Rapport - översyn av stadens ungdomsmottagningar
Dnr 3.1.1-619/2019
Socialnämndens beslut
1 Socialnämnden godkänner förvaltningens rapport om
översyn av stadens ungdomsmottagningar
2. Ärendet överlämnas till stadsdelsnämnderna och
utbildningsnämnden för kännedom
Ärendet
I budget 2019 fick socialnämnden 1 uppdrag att i samarbete med
stadsdelsnämnderna och utbildningsförvaltningen göra en översyn
av stadens ungdomsmottagningar, gällande bland annat
huvudmannaskap och organisation. Förvaltningen har genomfört
översynen i samarbete med chefer och medarbetare från
stadsdelsnämnderna och från utbildnmgsnämnden. I rapporten
redogörs för hur mottagningarna idag är organiserade och vilka
juridiska förutsättningar som gäller för huvudmannaskap och
dokumentation. Ungdomsmottagnmgarnas uppdragsbeskrivning
framställes utifrån det arbete som pågår med att formulera en
länsövergripande samverkansöverenskommelse. Rapporten belyser
också skillnader och likheter i den praktiska verksamheten samt
utvecklingsområden som bör hanteras lokalt eller delregionalt för
att nå en så likställd och god verksamhet för stadens unga som
möjligt. Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner rapporten.
Socialförvaltningen hade redovisat ärendet 1 ett tjänsteutlåtande
daterat den 5 december 2019.
Beslutsordning
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.
Särskilt uttalande
Ordföranden Jan Jönsson (L), Ole-Jörgen Persson m.fl. (M), ledamöterna
Mariana Moreira Duarte (MP)Michaela Hollis (KD) med biträde av
ledamoten Karin Gustafsson m.fl. (S)
" V 1 tackar förvaltningen för denna översyn av
ungdomsmottagningarnas organisation och huvudmannaskap, som
bland annat belyser frågor om mtern och extern samverkan, uppdrag
och uppföljning. Vi konstaterar att den juridiska gransknmgen av de
rättsliga förutsättningarna för ungdomsmottagnmgarnas verksamhet
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landar i den tydliga slutsatsen att huvudmannaskapet bör delas av
staden och regionen.
Det pågår ett fortsatt utredningsarbete där två alternativ till dagens
organisering av ungdomsmottagnmgarna kommer att studeras
närmare. Det första alternativet är att chefskapet för de psykosociala
insatserna skulle ligga centralt. Det andra alternativet är att
stadsdelarna skulle samarbeta kring ungdomsmottagningarna i en
regional struktur Ett ytterligare alternativ är givetvis att
ungdomsmottagnmgarna fortsätter vara organiserade som idag.
Den politiska inriktningen är att det kommunala huvudmannaskapet
för ungdomsmottagningarna även framgent bör ligga på
stadsdelsnämnderna. Den lokalkännedom och förmåga till
samverkan med lokala aktörer såsom skolor, vårdcentraler och
stadsdelsnämndernas övriga verksamheter, utifrån de lokala
förutsättningarna, som ungdomsmottagnmgarna har är värdefull och
viktig att bevara. Utifrån denna utgångspunkt välkomnar vi alla
förslag som syftar till förbättrad likställighet och utökad
tillgänglighet för de ungdomar som mottagningarna är till för."

