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Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2010-10-06

Handläggare:
Håkan Wramner

Yttrande över motion av Lena-Maj Anding m fl (MP)
om ungdomsmottagningarna och uppsökande
verksamhet
Ärendebeskrivning
Landstingsstyrelsen har begärt att Hälso- och sjukvårdsnämnden ska yttra
sig över motionen.
I motionen föreslår Lena-Maj Anding (MP) att ungdomsmottagningarnas
uppdrag bör utökas för att bättre kunna förebygga ungdomar som utsätts
för hedersförtryck och att kompetensen bland personalen ska säkerställas.

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteutlåtande 2010-09-27
Motion av Lena-Maj Anding m fl (MP) om ungdomsmottagningarna och
uppsökande verksamhet
Ärendets beredning
Ärendet informeras i Programberedningen för Barn, unga och
kvinnosjukvård.
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att

överlämna förvaltningens förslag

att

omedelbart justera beslutet.

Förvaltningens motivering till förslaget
Ungdomsmottagningarna kommer i kontakt med både unga flickor och
pojkar vars fri- och rättigheter inskränks med hänvisning till närståendes
heder på ett sådant sätt som inte är förenligt med lagen. Även om alla länets
ungdomsmottagningar kommer i kontakt med hedersförtryck så är
bedömningen den att ett fåtal av mottagningarna ofta kommer i kontakt
med dessa ungdomar.
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Till ungdomsmottagningen söker sig ungdomar med väldigt olika bakgrund
och med olika problematik eller önskemål. Ungdomar söker sig ofta till en
annan ungdomsmottagning än den som ligger närmast där ungdomen bor.
Personalen är van att möta ungdomar på deras villkor och verksamheten
ställer därför stora krav på ett flexibelt arbetssätt. Ungdomsmottagningen
ska kunna erbjuda ungdomen att träffa personalen på annan plats, t.ex. på
skolan under skoltid.
Förvaltningen har lagt särskilt fokus på och följt upp ungdomsmottagningarnas arbete med och möjligheter att tillgodose behoven hos de
ungdomar som utsätts för hedersförtryck som mottagningen kommer i
kontakt med. Särskilt gäller detta de mottagningar som mer sällan kommer
i kontakt med hedersförtryck.
Verksamheterna svarar själva för personalens kompetensförsörjning. Det är
dessutom kommunerna som svarar för kuratorsinsatserna på ungdomsmottagningarna. För verksamheter inom Stockholms läns landsting finns
idag möjligheter till kompetensutveckling kring hedersförtryck.
I ungdomsmottagningarnas uppdrag ingår en utåtriktad verksamhet och
besök på skolor eller av skolgrupper. Det står ungdomsmottagningen fritt
att själva utforma detta utåtriktade arbete. Innehållet och omfattningen på
det utåtriktade arbetet följs upp och rapporteras av mottagningarna.
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