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Överenskommelse mellan kommunerna i
Stockholms län och Region Stockholm om
Uppdrag och samverkan avseende
ungdomsmottagningarna i länet
Svar på remiss från kommunstyrelsen KS dnr 2020/829
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden beslutar att lämna förvaltningens tjänsteutlåtande
som svar på remissen.
Sammanfattning
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm och
Storsthlm har tagit fram ett förslag på överenskommelse om
uppdrag och samverkan mellan Region Stockholm och
kommunerna för länets ungdomsmottagningar.
Överenskommelsen fokuserar på att tydliggöra det
tvärprofessionella uppdraget som det delade huvudmannaskapet
mellan region och kommun innebär. Storsthlm rekommenderar
kommunerna i länet att anta överenskommelsen.
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.

Skärholmens stadsdelsförvaltning
Avdelning för socialtjänst och fritid
Bodholmsplan 2, 127 26 Skärholmen
Box 503
127 26 Skärholmen
Växel 08-508 24 000
Fax
skarholmen@stockholm.se
stockholm.se

Bakgrund
Kommunstyrelsen har remitterat ärendet ”Rekommendation om att
anta överenskommelse mellan kommunerna i Stockholms län och
Region Stockholm om Uppdrag och samverkan avseende
ungdomsmottagningarna i länet” till stadsdelsnämnderna i Bromma,
Farsta, Norrmalm, Skärholmen, Spånga-Tensta, Södermalm och
Enskede-Årsta-Vantör, facknämnderna (utbildningsnämnden och
socialnämnden) samt Stadsledningskontoret (SLK). Remisstiden
sträcker sig till den 21 september 2020.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen för socialtjänst och fritid.
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Ärendet
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm och
Storsthlm har tagit fram ett förslag på överenskommelse om
samverkan mellan ungdomsmottagningarna i länet. I dokumentet
formuleras ungdomsmottagningarnas grundläggande och
övergripande uppdrag och ansvarsområden. Verksamheterna
bedrivs i samverkan mellan kommun och region på en
organisatorisk nivå och karaktäriseras av ett praktiskt
tvärprofessionellt arbete mellan medicinska och psykosociala
insatser. Regionerna ansvarar för barnmorske- och läkarinsatser och
kommunerna för kuratorsinsatser. Respektive huvudman ansvarar
för personalens utbildning och kompetensutveckling kring
målgruppen.
I Stockholms län finns 32 ungdomsmottagningar som riktar sig till
ungdomar mellan 12-22 år som bor eller vistas i länet. Uppdraget
avser att främja en god psykosocial och sexuell hälsa bland
ungdomar samt att stärka identitets- och personlighetsutvecklingen.
I uppdraget ingår att förebygga och tidigt upptäcka psykisk ohälsa
och sociala problem samt att bedriva utåtriktat hälsofrämjande
arbete. Ungdomsmottagningarna ska arbeta med systematisk
uppföljning och utvärdering av sin verksamhet samt ungdomarnas
upplevelser kring mottagningarnas arbete. Varje verksamhet
ansvarar för att upprätta och tillgängliggöra statistik som möjliggör
jämförelser över länet.
Överenskommelsens giltighetstid
Den aktuella samverkansöverenskommelsen gäller tillsvidare med 6
månaders uppsägningstid. Överenskommelsen omförhandlas om
någon part begär det.
Synpunkter och förslag
Överenskommelsen innehåller tydliga åtaganden för region
Stockholm och länets kommuner kring det dubbla huvudmannaskap
som ungdomsmottagningarna utgör.
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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.
Jämställdhetsanalys
Förvaltningen ser positivt på att det i överenskommelsen
framkommer att mottagningarna ska arbeta för att både pojkar och
flickor vänder sig till mottagningarna. Detta görs genom god
tillgänglighet och möjlighet för ungdomarna att vända sig till den
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mottagning i länet de själva önskar. Utöver detta ska
mottagningarna arbeta för att erbjuda olika kontaktvägar in i
verksamheten exempelvis genom digitala tillgänglighetslösningar,
telefonrådgivning samt, helg- och kvällsöppen verksamhet.
Det är fler flickor än pojkar som besöker Ungdomsmottagningarna.
Samma trend finns i stadsdelsnämndsområdet. Under år 2019 var 25
% av besökare pojkar. En framgångsfaktor när det gäller att nå
pojkar har bestått i Ungdomsmottagningens utåtriktade arbete som
har bedrivits i samarbete med skolor, fritidsgårdar och
civilsamhälle.
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