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Sammanslagning av ungdomsmottagningarna i
Kista och i Spånga-Tensta/ Rinkeby

Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden beslutar att uppdra åt förvaltningen att i samarbete med Stockholms läns landsting slå samman ungdomsmottagningarna i Kista och i SpångaTensta/Rinkeby till en mottagning med gemensam lokal i Kista.

Olle Johnselius
stadsdelsdirektör

Sakir Demirel
verksamhetsområdeschef

Sammanfattning
Förvaltningen föreslår att de båda ungdomsmottagningarna i SpångaTensta/Rinkeby (TRUM) samt i Kista (KUM) slås samman till en enhet med
gemensam lokal i närheten av Kista centrum. En gemensam ungdomsmottagning,
där resurserna samlas är mindre sårbar än de nuvarande två mindre ungdomsmottagningarna. De lokaler som föreslås är vidare mer ändamålsenliga än de lokaler
där de nuvarande ungdomsmottagningarna ligger. Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden beslutar ge förvaltningen i uppdrag att tillsammans med Stockholms
läns landsting genomföra den föreslagna sammanslagningen.
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts av staben vid social omsorg. Förslag om att uppdra åt landstingsförvaltningen att slå samman ungdomsmottagningarna behandlades i sjukvårdsstyrelsen för Stockholms stad och Ekerö den 29 augusti 2007. Sjukvårdsstyrelsen beslutade att bifalla landstingsförvaltningens förslag.

Förvaltningens överväganden
Ungdomsmottagningarnas verksamhet
Ungdomsmottagningar är ett komplement till primärvården och socialtjänsten med
uppdrag att bistå med insatser till ungdomar avseende frågor om sexualitet, samlevnad och identitetsutveckling. Målgruppen är ungdomar i åldern 12-23 år.
Det övergripande målet för ungdomsmottagningar är att främja ungdomars hälsa
inom ovan nämnda områden. Ungdomsmottagningarna ska förebygga samt arbeta
för tidig upptäckt av fysisk och psykisk ohälsa och sociala problem hos ungdomar.
Vid ungdomsmottagningarna samverkar Stockholms stad med Stockholms läns
landsting. Staden finansierar kuratorsverksamheten medan landstinget finansierar
den del av verksamheten som är av medicinsk karaktär, det vill säga barnmorskor
och läkare.

Nulägesbeskrivning
Idag finns det två ungdomsmottagningar i Järva-området dels SpångaTensta/Rinkeby ungdomsmottagning (TRUM), dels Kista ungdomsmottagning
(KUM). TRUM är belägen på Tenstagången 24 i centrala Tensta och KUM är belägen på Bergensgatan 3 centralt i Husby.
Lokalerna har länge varit föremål för diskussion, då huvudmännen bedömer att de
nuvarande lokalerna i både Tensta och Husby inte är ändamålsenliga för verksamheten. Båda mottagningarna är små och inte handikappanpassade. Särskilt KUM
har haft svårt att ta emot studiebesök och större grupper och där saknas även personalrum. Båda lokalerna har ett mindre lämpligt läge med tanke på att ungdomarna ska kunna besöka mottagningarna anonymt.

Sammanslagning av verksamheterna
Parterna har funnit lämpliga lokaler i närheten av Kista centrum. Ytan på den aktuella lokalen är lite större än de sammantagna ytorna för dagens två mottagningar.
Endast en mindre ombyggnad krävs för att anpassa de nya lokalerna för verksamheten. Kostnaden för ombyggnaden är inräknad i hyran. En eventuell inflyttning
kan ske våren 2008.
Sammanslagningen medför endast marginellt ökade kostnader för förvaltningen.
Landstinget bemannar och ansvarar för sin personal. Landstinget svarar vidare för
53 % av de totala lokalkostnaderna. Resterande kostnader inklusive lönekostnad
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för kuratorerna delas mellan de två stadsdelarna utifrån målgruppens storlek i respektive stadsdel.
Under förutsättning att berörda stadsdelsnämnder beslutar att genomföra sammanslagningen, kommer parternas ansvar för drift, uppföljning och utveckling av verksamheten att regleras i en separat överenskommelse.
Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning kommer att föreslå sin stadsdelsnämnd att
förvaltningen i fortsättningen köper de tjänster den behöver av ungdomsmottagningen. Därmed skulle den nya mottagningen omfatta två huvudmän – RinkebyKista stadsdelsnämnd och Stockholms läns landsting. Den nya organisationen
kommer tidigast att träda i kraft från och med den 1 november 2007 och innebär
att hela verksamheten kommer att bedrivas i nuvarande lokaler i Husby (KUM) i
avvaktan av inflyttning i nya lokaler i Kista.
Den planerade lokaliseringen är bättre än de nuvarande, eftersom den underlättar
för de ungdomar som vill känna större anonymitet när de besöker mottagningen.
Ungdomar besöker redan idag Kista centrum i andra ärenden och det finns goda
kommunikationer med både bussar och tunnelbana. Restiden kommer att variera
mellan 10-30 minuter beroende på var ungdomen bor. Mest kommer avståndet att
öka för ungdomar i Spånga. Den nya planerade ungdomsmottagningen i Vällingby
kan dock utgöra ett attraktivt alternativ för en del av dem.
Utöver de lokalmässiga fördelarna bedömer verksamheterna att en gemensam mottagning också ger bättre möjligheter till samordning av aktiviteter. Större personalgrupp skapar större flexibilitet för ett ökat och varierat öppethållande, högre
kontinuitet för vården och gör verksamheten mindre sårbar. Möjligheterna till
gruppverksamhet och studiebesök ökar också.

Förvaltningens förslag
Sammantaget anser förvaltningen att fördelarna med en sammanslagning av ungdomsmottagningarna Spånga-Tensta/Rinkeby (TRUM) och Kista (KUM) i nya
lokaler i närheten av Kista centrum överväger de eventuella nackdelar som längre
resväg kan medföra för en del ungdomar.
Förvaltningen föreslår därför att stadsdelsnämnden beslutar att uppdra åt förvaltningen att i samarbete med Stockholms läns landsting slå samman ungdomsmottagningarna TRUM och KUM till en mottagning med gemensamma lokaler i Kista.
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