Utlåtande Rotel VIII (Dnr KS 2020/829)

Överenskommelse mellan kommunerna i
Stockholms län och Region Stockholm om Uppdrag
och samverkan avseende ungdomsmottagningarna
i länet
Rekommendation från Storsthlm

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande.
Överenskommelse mellan kommunerna i Stockholms län och Region
Stockholm om Uppdrag och samverkan avseende ungdomsmottagningarna
i länet enligt bilaga 3 till utlåtandet antas.

Föredragande borgarrådet Jan Jönsson anför följande.
Ärendet
Storsthlms styrelse har den 4 juni 2020 beslutat att rekommendera
kommunerna i länet att anta en överenskommelse mellan kommunerna i
Stockholms län och Region Stockholm om uppdrag och samverkan avseende
ungdomsmottagningarna i länet.
Syftet med överenskommelsen är att tydliggöra ungdomsmottagningens
uppdrag och organisation, samt att skapa förutsättningar för en likvärdig,
jämställd och jämlik verksamhet. Överenskommelsen ämnar ligga till grund
för lokala avtal och överenskommelser samt gynna en god samverkan, både
regionalt och lokalt. Enligt rekommendationen ska överenskommelsen börja
gälla 1 januari 2021.
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Beredning
Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret, socialnämnden,
utbildningsnämnden, Bromma stadsdelsnämnd, Enskede-Årsta-Vantörs
stadsdelsnämnd, Farsta stadsdelsnämnd, Norrmalms stadsdelsnämnd,
Skärholmens stadsdelsnämnd, Spånga-Tensta stadsdelsnämnd och
Södermalms stadsdelsnämnd. Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd har inte
inkommit med svar.
Stadsledningskontoret anser att den föreslagna överenskommelsen med
dess förtydliganden är väl genomarbetad och kan underlätta samverkan mellan
Region Stockholm och kommunerna i länet och leda till en mer jämlik och
likvärdig verksamhet på stadens mottagning.
Socialnämnden anser att överenskommelsen i hög grad rimmar med hur
staden bedriver sin ungdomsmottagningsverksamhet idag.
Utbildningsnämnden ser fördelar med gemensamma riktlinjer för länets
ungdomsmottagningar då det skapar förutsättningar för en jämlik
ungdomsmottagningsverksamhet.
Bromma stadsdelsnämnd välkomnar de process- och specifika riktlinjer för
professionen som ska arbetas fram under 2020/2021.
Farsta stadsdelsnämnd ställer sig positiv till det utarbetade förslaget.
Norrmalms stadsdelsnämnd anser att överenskommelsen bidrar till att
stärka samverkan mellan huvudmännen.
Skärholmens stadsdelsnämnd anser att överenskommelsen innehåller
tydliga åtaganden för Region Stockholm och länets kommuner kring det
dubbla huvudmannaskap som ungdomsmottagningarna utgör.
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd ställer sig positiv till att Stockholms stad
antar rekommendationen.
Södermalms stadsdelsnämnd anser att texten bör vara konsekvent när det
gäller benämningen psykisk, psykosocial, sexuell och reproduktiv hälsa.
Mina synpunkter
Lättillgängliga ungdomsmottagningar spelar en viktig roll för att Stockholms
ungdomar tidigt ska få hjälp och stöd rörande sexuell, reproduktiv och psykisk
hälsa. Inte minst nivåerna av psykisk ohälsa bland unga gör det viktigt att det
är lätt att söka hjälp och lätt att komma vidare vid behov.
Ansvarsfördelningen mellan regionen och kommunerna har varit uppe för
diskussion och jag välkomnar att vi nu i och med denna
samverkansöverenskommelse tydliggör det gemensamma ansvar som
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kommunerna och regionen har för mottagningarna. Jag anser att det stärker
förutsättningarna för en närmare samhandling kring de unga som söker sig till
mottagningarna. Det är viktigt att mottagningarna har kunskap om de olika
insatser som finns att ta del av hos både regionen och i Stockholms stad. Jag
välkomnar också att stadsdelsnämnderna, med sin lokala kunskap, fortsätter att
ansvara för den kommunala delen av huvudmannaskapet.
Jag välkomnar att stadens synpunkter i den inledande remissrundan på
tjänstemannanivå har hörsammats, vad gäller det ansvar som stadens
ungdomsmottagningar har för ungdomar från andra kommuner i länet. Jag
anser därför att staden kan gå vidare och ansluta sig till den föreslagna
överenskommelsen.
Bilagor
1. Reservationer m.m.
2. Rekommendation om att anta överenskommelse mellan kommunerna i
Stockholms län och Region Stockholm om Uppdrag och samverkan
avseende ungdomsmottagningarna i länet
3. Stockholms ungdomsmottagningar – Överenskommelse mellan Region
Stockholm, Storsthlm och kommuner i Stockholms län
Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.
Särskilt uttalande gjordes av borgarråden Jan Valeskog och Kadir Kasirga
(båda S) och borgarrådet Clara Lindblom (V) enligt följande.
Vi har inget att invända mot överenskommelsen. Tvärtom, vi finner det positivt att
man ytterligare tillgängliggör ungdomsmottagningarna för unga. Som det konstateras
rör sig unga över kommungränserna. En gemensam gymnasieregion gör att många
unga studerar i en annan kommun än den de bor i. Att ungdomsmottagningarna öppnas
upp och restriktioner tas bort är bra. I en tid då allt psykisk ohälsa ökar bland unga är
det viktigt att det är enkelt att få stöd.
Att kommunerna endast behöver ansvara för kortsiktiga kuratorsinsatser för de
ungdomar som bor i annan kommun är förståeligt. Samtidigt får det inte innebära att
unga hänvisas vidare när de har precis fått förtroende för kuratorn och är i störst behov
av stöd. Möjligtvis hade ett bättre system varit att kommunerna hade kunnat ersätta
varandra för de kostnader som uppstår när de ”egna” ungdomarna får psykosociala
insatser i en annan kommun.
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Kommunstyrelsen delar borgarrådsberedningens uppfattning och föreslår att
kommunfullmäktige beslutar följande.
Överenskommelse mellan kommunerna i Stockholms län och Region
Stockholm om Uppdrag och samverkan avseende ungdomsmottagningarna
i länet enligt bilaga 3 till utlåtandet antas.

Stockholm den 11 november 2020
På kommunstyrelsens vägnar:
ANNA KÖNIG JERLMYR
Jan Jönsson
Mats Larsson
Särskilt uttalande gjordes av Jan Valeskog, Karin Gustafsson och Catharina
Piazzolla (alla S) och Rashid Mohammed (V) och Lisa Palm (Fi) med
hänvisning till Socialdemokraternas och Vänsterpartiets gemensamma
särskilda uttalande i borgarrådsberedningen.
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Remissammanställning
Ärendet
Storsthlms styrelse har den 4 juni 2020 beslutat att rekommendera
kommunerna i länet att anta en överenskommelse mellan kommunerna i
Stockholms län och Region Stockholm om uppdrag och samverkan avseende
ungdomsmottagningarna i länet.
Syftet med överenskommelsen är att tydliggöra ungdomsmottagningens
uppdrag och organisation, samt att skapa förutsättningar för en likvärdig,
jämställd och jämlik verksamhet. Överenskommelsen ämnar ligga till grund
för lokala avtal och överenskommelser samt gynna en god samverkan, både
regionalt och lokalt. Enligt rekommendationen ska överenskommelsen börja
gälla 1 januari 2021.
Beredning
Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret, socialnämnden,
utbildningsnämnden, Bromma stadsdelsnämnd, Enskede-Årsta-Vantörs
stadsdelsnämnd, Farsta stadsdelsnämnd, Norrmalms stadsdelsnämnd,
Skärholmens stadsdelsnämnd, Spånga-Tensta stadsdelsnämnd och
Södermalms stadsdelsnämnd. Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd har inte
inkommit med svar.
Stadsledningskontoret
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 26 juni 2020 har i
huvudsak följande lydelse.
Stadsledningskontoret anser att överenskommelsen är väl genomarbetad och i hög
grad rimmar med hur staden bedriver sin ungdomsmottagningsverksamhet idag. Den
föreslagna överenskommelsen med dess förtydliganden kan underlätta samverkan
mellan Region Stockholm och kommunerna i länet och leda till en mer jämlik och
likvärdig verksamhet på stadens mottagningar. Överenskommelsen ligger i linje
budget för 2020 med inriktning 2021 och 2022, målen och den politiska viljeinriktning
samt stadens övriga styrdokument.
Verksamheter inom välfärdssektorn har en särskild skyldighet att samverka i frågor
som rör barn som far illa, eller riskerar att fara illa. Ungdomsmottagningen har genom
sin organisation en särskild möjlighet att främja barn och ungdomars hälsa. Genom sitt
dubbla huvudmannaskap har ungdomsmottagningen också en unik möjlighet att
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samverka med andra verksamheter inom såväl hälso- och sjukvård som inom
kommunen. Samverkan och samarbete är därför centralt i ungdomsmottagningens
arbete.
En god samverkan gynnar mottagningarnas möjligheter att arbeta kontinuerligt och
systematiskt med att nå underrepresenterade grupper genom det utåtriktade arbetet,
däribland pojkar och unga män. Statistik för stadens ungdomsmottagningar visar att
det är långt fler personer som identifierar sig som kvinna än som man som besöker
mottagningen, vilket påverkar i vilken grad pojkar och flickor får tillgång till samma
stöd.

Socialnämnden
Socialnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 22 september 2020
följande.
1. Socialnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar till
kommunstyrelsen på remiss om Rekommendation om att anta
överenskommelse mellan kommunerna i Stockholms län och Region
Stockholm om uppdrag och samverkan avseende
ungdomsmottagningarna i Stockholms län.
2. Paragrafen justeras omedelbart.
Särskilt uttalande gjordes av Karin Gustafsson m.fl. (S) och Jackie Nylander
(V), bilaga 1.
Ersättaryttrande gjordes av Anna Rantala Bonnier (Fi), som instämde i det
särskilda uttalandet från Karin Gustafsson m.fl. (S) och Jackie Nylander (V).
Socialförvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 24 augusti 2020 har i
huvudsak följande lydelse.
Socialförvaltningen anser att överenskommelsen är väl genomarbetad och i hög grad
rimmar med hur staden bedriver sin ungdomsmottagningsverksamhet idag. Den
föreslagna överenskommelsen med dess förtydliganden kan sannolikt underlätta
samverkan mellan Region Stockholm och kommunerna i länet och leda till en mer
jämlik och likvärdig verksamhet på stadens mottagningar.
I det kontorsyttrande som besvarade den tjänstemannaremiss som skickades ut i
december 2019 framförde socialförvaltningen
en invändning kring en skrivning som fastslog att ungdomar fritt ska kunna röra sig
mellan mottagningarna i Stockholms län. Formuleringen innebar att det fria vårdval
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som Region Stockholm tillämpar även skulle komma att gälla för de psykosociala
insatser som kommunerna levererar.
Socialförvaltningen framförde att det å ena sidan kan finnas fördelar med en fri
rörlighet. Att få välja fritt vilken mottagning en ska gå till kan anses öka
tillgängligheten eftersom det rent praktiskt kan vara svårt att gå i skolan i staden och
behöva besöka en mottagning i sin hemkommun. Det kan också underlätta för de
ungdomar som av olika anledningar inte vill besöka en närbelägen mottagning.
Socialförvaltningen framförde vidare att det å andra sidan skulle öka risken för att
det på vissa av stadens mottagningar skulle komma att bli ett ökat tryck på
kuratorsinsatser, med tanke på stadens storlek och mottagningarnas belägenhet.
Eftersom det redan idag är långa köer på vissa mottagningar i staden skulle
tillgängligheten kunna försämras och därmed drabba stadens ungdomar med längre
väntetider till kurator.
Ungdomsmottagningarna i Stockholm har alla ett tilldelat geografiskt
upptagningsområde, vilket innebär att mottagningens arbete utförs på uppdrag av den
eller de stadsdelar/kommuner som mottagningen är placerad inom.
Ungdomsmottagningens utåtriktade uppdrag utförs inom det geografiska området,
främst till de skolor som är lokaliserade där. Det geografiska upptagningsområdet är
underlag till Region Stockholms fasta ersättning till mottagningen, som baseras på
SCB:s befolkningsprognos för folkbokförda mellan 12 och 22 år inom just detta
område. Varje besök till medicinsk personal genererar ersättning till utföraren av det
medicinska uppdraget. Något liknande ersättningssystem finns inte för de psykosociala
besöken, varför ett utökat upptagningsområde skulle kunna bli kostnadsdrivande för de
mottagningar som får ta emot en stor andel besökare från andra kommuner.
Lokal samverkan med både interna och externa aktörer är viktig för att
ungdomsmottagningarna ska kunna nå ut till ungdomar i närområdet. Om en alltför
stor del av besökarna kommer från andra kommuner finns en risk för utarmning av den
lokala kännedomen och lokala förankringen och att samverkan därmed försvåras.
Dessutom kan lokala lägesbilder som påtalas i överenskommelsen som önskvärda bli
svårare att skapa om ungdomar kommer från hela länet.
Socialförvaltningen föreslog på grund av ovan nämnda skäl att det i
överenskommelsen bör framgå att en kommun endast behöver ansvara för kortsiktiga
kuratorsinsatser för de ungdomar som bor i annan kommun. Varje kommun bör också
ha möjlighet att prioritera sina egna kommuninvånare, om situationen på en
ungdomsmottagning blir ansträngd. Detta i enlighet med den överenskommelse som
staden har med Region Stockholm idag, som föreslagen överenskommelse vid ett
antagande skulle komma att ersätta.
Föreslagen ändring hörsammades, och formuleringen är åtgärdad i den version av
överenskommelsen som Storsthlms styrelse nu beslutat att rekommendera
kommunerna att anta. Socialförvaltningen anser att överenskommelsen i sin helhet ger
goda förutsättningar för att samverkan mellan Region Stockholm och kommunerna
underlättas. Förvaltningen ser också att överenskommelsen ger incitament till
justeringar av lokala avtal och överenskommelser, som behöver överensstämma med
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den länsövergripande överenskommelsen. Detta kan gynna likställigheten på stadens
ungdomsmottagningar, gällande exempelvis mottagandet av ungdomar boende i
staden, respektive boende i andra kommuner i länet. Socialförvaltningen anser därmed
att ett antagande av överenskommelsen skulle gagna de ungdomar som
mottagningarna är ämnade för.

Utbildningsnämnden
Utbildningsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 24 september 2020
följande.
1. Utbildningsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och
överlämnar det till kommunstyrelsen som svar på remissen.
2. Beslutet justeras omedelbart.
Särskilt uttalande gjordes av Nassir Abdullahi Ali m.fl. (S) och Tina Kratz
m.fl. (V), bilaga 1.
Utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 31 augusti 2020 har i
huvudsak följande lydelse.
Förvaltningen ser fördelar med gemensamma riktlinjer för länets
ungdomsmottagningar då det skapar förutsättningar för en jämlik
ungdomsmottagningsverksamhet och ställer sig positiv till antagande av
överenskommelsen.
Utvecklingen av det hälsofrämjande och förebyggande elevhälsoarbetet har varit
ett prioriterat område under flera år inom utbildningsförvaltningen. Förvaltningen ser
ungdomsmottagningarna som ett viktigt stöd och komplement till skolornas
elevhälsoarbete. Ungdomsmottagningarna är en viktig del i att motverka psykisk
ohälsa. Av den i år genomförda Stockholms-enkäten framgår att det är en fortsatt
negativ utveckling bland unga beträffande psykisk ohälsa, vilket understryker
betydelsen av ungdomsmottagningarnas roll. Förvaltningen anser att det är bra att det
framhålls i överenskommelsen att samtliga skolor inom ungdomsmottagningens
ansvarsområde ska erbjuda klassbesök någon gång under grundskoletiden.
Många ungdomar befinner sig dagtid på skolor som inte ligger i det område där de
är folkbokförda, både inom staden men också inom länet. Detta gäller framförallt
elever i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. En god tillgänglighet till
ungdomsmottagningar bör därför också framöver skapas genom att placeringen och
dimensioneringen av ungdomsmottagningarna tar i beaktan var länets gymnasieskolor
och gymnasiesärskolor är förlagda.
Förvaltningen anser att det är positivt att utgångspunkten i överenskommelsen är
att ungdomarna fritt ska kunna välja vilken ungdomsmottagning de vänder sig till. God
och enkel tillgång gynnar att eleverna uppsöker stöd när de behöver det. Förvaltningen
anser också att det är positivt att det genom ungdomsmottagningarnas
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upptagningsområde finns en tydlighet kring vilken ungdomsmottagning som är
ansvarig för det utåtriktade arbetet till skolorna.
Förvaltningen anser att det utåtriktade arbetet mot gymnasieskolorna och
gymnasiesärskolorna kan utvecklas för att kunna nå elever som tidigare inte fått eller
kunnat ta till sig information om ungdomsmottagningar. Det skulle framför allt gynna
nyanlända ungdomar, pojkar och ungdomar med HBTQ-relaterade frågor.
Förvaltningen bedömer att det är positivt att respektive huvudman har ansvar för
att det ska finnas väl fungerande och för ungdomar anpassad klagomål- och
synpunktshantering. För att ungdomars synpunkter ytterligare ska tas tillvara ser
förvaltningen fördelar med andra strukturerade varianter av att inhämta ungdomars
synpunkter, exempelvis genom fokusgrupper för ökad delaktighet.

Bromma stadsdelsnämnd
Bromma stadsdelsnämnd beslutade vid sitt sammanträde den 27 augusti
2020 följande.
Nämnden godkänner tjänsteutlåtandet som svar på remissen.
Bromma stadsdelsförvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 24 juni 2020 har i
huvudsak följande lydelse.
Bromma stadsdelsförvaltning ställer sig positiva till remissen om att anta
överenskommelsen mellan kommunerna i Stockholms län och Region Stockholm om
Uppdrag och samverkan avseende ungdomsmottagningarna i länet.
Överenskommelsen och det efterföljande arbetet med att arbeta fram gemensamma
riktlinjer innebär en kvalitetssäkring för verksamheten och tydlighet i uppdraget för
ungdomsmottagningarna. Det är även en bra grund för samverkan mellan
ungdomsmottagningarna.
Stadsdelsförvaltningen välkomnar de process- och specifika riktlinjer för
professionen som ska arbetas fram under 2020/2021 som bedöms behövas för att
skapa förutsättningar för en jämlik vård och jämlikt utbud till alla ungdomar som
besöker länets ungdomsmottagningar. Förvaltningen ser behov av förtydliganden som
kan vara till stöd för jämlik vård och stöd kan där preciseras. Exempelvis gällande
omfattningen av det psykosociala stödet som ska kunna erbjudas från kommunerna bör
framkomma.
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Farsta stadsdelsnämnd
Farsta stadsdelsnämnd beslutade vid sitt sammanträde den 27 augusti 2020
följande.
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.
Farsta stadsdelsförvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 4 augusti 2020 har i
huvudsak följande lydelse.
Förvaltningen ställer sig positiv till det utarbetade förslaget.
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Norrmalms stadsdelsnämnd
Norrmalms stadsdelsnämnd beslutade vid sitt sammanträde den 27 augusti
2020 följande.
Remissen besvaras med förvaltningens tjänsteutlåtande.
Norrmalms stadsdelsförvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 13 augusti
2020 har i huvudsak följande lydelse.
Förvaltningen ställer sig positiv till överenskommelsen och anser att den bidrar till att
stärka samverkan mellan huvudmännen som där med möjliggör en god
ungdomsmottagningsverksamhet.
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Skärholmens stadsdelsnämnd
Skärholmens stadsdelsnämnd beslutade vid sitt sammanträde den 27 augusti
2020 följande.
Stadsdelsnämnden beslutar att lämna förvaltningens tjänsteutlåtande som
svar på remissen.
Särskilt uttalande gjordes av Sissela Nordling Blanco (Fi), Salar Rashid m.fl.
(S) och Anna Laine m.fl. (V), bilaga 1.
Skärholmens stadsdelsförvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 17 juni 2020
har i huvudsak följande lydelse.
Överenskommelsen innehåller tydliga åtaganden för region Stockholm och länets
kommuner kring det dubbla huvudmannaskap som ungdomsmottagningarna utgör.
Förvaltningen ser positivt på överenskommelsen och anser att det är viktigt att den
antas eftersom en fungerande samverkan möjliggör arbetet att främja barn och
ungdomars hälsa.

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutade vid sitt sammanträde den 27
augusti 2020 följande.
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att överlämna förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på remissen.
Spånga-Tensta stadsdelsförvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 17 juli
2020 har i huvudsak följande lydelse.
Förvaltningen anser att överenskommelsen är väl formulerad och att den bidrar till att
stärka samarbetet med regionen i skapandet av en likvärdig, jämställd och jämlik
ungdomsmottagningsverksamhet. Förvaltningen ställer sig därför positiv till att
Stockholms stad antar rekommendationen.
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Södermalms stadsdelsnämnd
Södermalms stadsdelsnämnd beslutade vid sitt sammanträde den 27 augusti
2020 följande.
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på
remissen.
Södermalms stadsdelsförvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 14 juli 2020
har i huvudsak följande lydelse.
Förvaltningen ser positivt på överenskommelsen mellan kommunerna i Stockholms
län och Region Stockholm avseende uppdrag och samverkan på
ungdomsmottagningarna i länet. Den ger förutsättningar för en likvärdig, jämställd och
jämlik ungdomsmottagningsverksamhet för länets ungdomar.
Förvaltningen har en synpunkt gällande texten i överenskommelsen. Texten bör
vara konsekvent när det gäller benämningen psykisk, psykosocial, sexuell och
reproduktiv hälsa. På sidan 4 under rubrik ”Övergripande mål och vision” saknas
’psykisk hälsa’.
Förvaltningen föreslår att tjänsteutlåtandet överlämnas till kommunstyrelsen som
svar på remissen.
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Bilaga 1

Reservationer m.m.
Socialnämnden
Särskilt uttalande gjordes av Karin Gustafsson m.fl. (S) och Jackie Nylander
(V) enligt följande.
Vi har inget att invända mot överenskommelsen. Tvärtom, vi finner det positivt att
man tillgängliggör ungdomsmottagningarna mer för unga. Som det konstateras i
förvaltningen tjänsteutlåtande rör sig unga över kommungränserna. En gemensam
gymnasieregion gör att många unga studerar i en annan kommun än den de bor i. Att
ungdomsmottagningarna öppnas upp och restriktioner tas bort är bra. I en tid då
psykisk ohälsa ökar bland unga är det viktigt att det är enkelt att få stöd.
Att kommunerna endast behöver ansvara för kortsiktiga kuratorsinsatser för de
ungdomar som bor i annan kommun är förståeligt. Samtidigt får det inte innebära att
unga hänvisas vidare när de har precis fått förtroende för kuratorn och är i störst behov
av stöd. Möjligtvis hade ett bättre system varit att kommunerna hade kunnat ersätta
varandra för de kostnader som uppstår när de ”egna” ungdomarna får psykosociala
insatser i en annan kommun.

Utbildningsnämnden
Särskilt uttalande gjordes av Nassir Abdullahi Ali m.fl. (S) och Tina Kratz
m.fl. (V) enligt följande.
Vi har inget att invända mot överenskommelsen. Tvärtom, vi finner det positivt att
man ytterligare tillgängliggör ungdomsmottagningarna för unga. Som det konstateras
rör sig unga över kommungränserna. En gemensam gymnasieregion gör att många
unga studerar i en annan kommun än den de bor i. Att ungdomsmottagningarna öppnas
upp och restriktioner tas bort är bra. I en tid då allt psykisk ohälsa ökar bland unga är
det viktigt att det är enkelt att få stöd.
Att kommunerna endast behöver ansvara för kortsiktiga kuratorsinsatser för de
ungdomar som bor i annan kommun är förståeligt. Samtidigt får det inte innebära att
unga hänvisas vidare när de har precis fått förtroende för kuratorn och är i störst behov
av stöd. Möjligtvis hade ett bättre system varit att kommunerna hade kunnat ersätta
varandra för de kostnader som uppstår när de ”egna” ungdomarna får psykosociala
insatser i en annan kommun.
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Skärholmens stadsdelsnämnd
Särskilt uttalande gjordes av Sissela Nordling Blanco (Fi), Salar Rashid m.fl.
(S) och Anna Laine m.fl. (V) enligt följande.
Vi välkomnar en överenskommelse kring regionens och kommunens delade ansvar för
ungdomsmottagningarna. Vi ser att ungdomsmottagningarna fyller en viktig roll för att
främja ungas hälsa och välmående. Vi välkomnar att ungdomsmottagningarna enligt
överenskommelsen ska präglas av ett intersektionellt och normmedvetet
förhållningssätt.
Just därför skulle vi gärna se att ungas frågor kring specifikt könsidentitet,
könsuttryck och sexuell läggning nämndes bland de frågor som radas upp som
exempel på ungdomsmottagningarnas uppdrag. Det är viktigt att mottagningarna har
hbtq-kompetens, ett tydligt uppdrag och en tydlig kommunikation om att unga kan
vända sig dit med dessa frågor. Vi skulle också vilja se ett tydligt uppdrag som rör
frågor om samtycke specifikt, som ett led i att motverka sexuellt våld och ge stöd till
de unga som drabbats av det.
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