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Interpellation av Inger Ros (s) om förstärkta anslag till
ungdomsmottagningarna
Ungdomstiden är för många unga en tid med drömmar om framtiden. Men för väldigt många
innehåller ungdomsåren också problem av olika slag. Här är stödet från föräldrar och vänner
viktigt. Också ungdomsmottagningarna har en betydelsefull roll i att ge stöd och rådgivning till
de unga som behöver.
Ungdomsmottagningarna har också en central roll i det förebyggande folkhälsoarbetet. Deras
insatser är viktiga för att möta den omfattande psykiska ohälsan hos unga. Samtidigt har
ungdomsmottagningarna en central roll i arbetet att stoppa spridning av sexuellt överförbara
sjukdomar. Ungdomsmottagningarnas roll betydelse påvisades bland annat i den nationella
Ungdomsbarometern 2006. Där ställdes exempelvis frågor om skolans sex- och
samlevnadsundervisning. Här svarade cirka hälften av ungdomarna att de var missnöjda med
den undervisning de fått i skolan. De uttalade samtidigt att den bästa informationen om
preventivmedel och sexuellt överförbara sjukdomar hade gess av ungdomsmottagningen
Ett allvarligt folkhälsoproblem är att vi tyvärr ser hur klamydian i vårt landsting får ökad
spridning. I den nyligen framlagda översynen av STI-verksamheten (sexuellt överförbara
infektioner) redovisas vilken stor betydelse ungdomsmottagningarna har i att upptäcka och
förebygga spridning av STI. Länets ungdomsmottagningar rapporterade 2007 ca 43 procent av
de positiva prover som lämnats.
Det är mot den bakgrunden allvarligt att resurserna till ungdomsmottagningarna i dag inte är
tillräckliga. Översynen har föreslagit att 10 miljoner kronor skjuts till för att kunna förstärka
arbetet med att förebygga sexuellt överförbara infektioner, som exempelvis klamydia. Något
konkret förslag från den politiska majoritetens sida förefaller inte läggas, utan frågan hänskjuts
till budgetarbetet.
Med anledning av ovanstående vill jag fråga?:
- Kommer den borgerliga majoriteten i landstinget lägga förslag om förstärkta resurser till
ungdomsmottagningarna?
Stockholm den 3 april 2008

Inger Ros (s)
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