STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING
Folkpartiet liberalerna

Motion av Birgitta Rydberg (fp) om att inrätta en ungdomscentral på
försök i Stockholms Stad
En rad olika undersökningar visar att ungdomar som utvecklar psykosocial ohälsa får hjälp
alldeles för sent. Ibland har problemen utvecklats så långt att det trots stora insatser är mycket
svårt att hjälpa ungdomarna. De hjälpinsatser som i dag finns är splittrade mellan olika
myndigheter och organisationer. Det leder ofta till en ineffektiv användning av samhällets
resurser, och den enskilde får inte den hjälp och det stöd han eller hon behöver.
Forskning visar att integrerade insatser för ungas hälsa är mer effektiva och ger ett betydligt
bättre resultat. Precis som det i dag finns familjevårdscentraler och framväxande
äldrevårdscentraler, skulle en eller flera ungdomscentraler i Stockholm kunna vara en effektiv
form av vård.
I Umeå har man samlat all hjälp till unga mellan 16 och 25 år under ett tak. På
Ungdomshälsan samlas personal från bland annat barn- och ungdomspsykiatri, primärvården,
socialtjänsten, ungdomsmottagningen, utbildningsförvaltningen och arbetsförmedlingen.
Förutom en heltidsanställd samordnare jobbar 19 personer deltid på Ungdomshälsan, men har
kvar anställningen på sin vanliga arbetsplats.
Personalen i Umeå vittnar om att med så många kompetenser och professioner på ett och
samma ställe blir besluten snabbare, handläggningen effektivare och den enskilde får bättre
hjälp. Genom att tillgängligheten ökar kan ungdomar söka hjälp i tidigt skede. Många
ungdomar med sociala eller psykiska problem har i dag svårt att veta vart de ska vända sig,
och utan ett mer samlat stöd är risken stor att de vandrar runt mellan olika instanser eller faller
mellan stolarna.
Föreslås att en ungdomscentral inrättas på försök tillsammans med Stockholms Stad. Den bör
samarbeta med primärvård, socialförvaltning, skolans ungdomsmottagning, barn- och
ungdomspsykiatri, beroendevården m m. Det handlar om mycket mer än sjukvård. En viktig
del är att hantera identitet och sexualitet i vuxenblivandet. En möjlighet är också att utvidga
verksamheten vid en befintlig ungdomsmottagning med andra kompetenser

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi landstingsfullmäktige besluta

att

uppdra åt landstingsstyrelsen att utreda möjligheterna att inrätta en
Ungdomscentral tillsammans med Stockholms Stad på försök enligt
Umeåmodellen.
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