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Svar på medborgarförslag angående fler och
längre öppettider på ungdomsmottagningen

Förvaltningens förslag till beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som
svar på medborgarförslaget.

Lisa Kinnari
t f stadsdelsdirektör
Sammanfattning
Vid sammanträdet den 25 augusti 2016 uppdrog stadsdelsnämnden
åt stadsdelsförvaltningen att bereda medborgarförslaget om fler och
längre öppettider på ungdomsmottagningen. Förslagsställarna
skriver att tiderna inte är optimala. Ett förslag skulle vara att ha
kvällsöppet istället för morgonöppet, så att besök på mottagningen
kunde bokas till efter skoltid.
Ungdomsmottagningen vänder sig till ungdomar upp till 23 år för
att erbjuda hjälp med frågor som berör både kropp och själ. Där
arbetar personal både från stadsdelsförvaltningen och landstinget.
Stadsdelsförvaltningen anser liksom förslagsställarna att god
tillgänglighet på ungdomsmottagningen är viktig. Mottagningens
öppettider svarar i möjligaste mån mot det behov som ungdomarna
själva har uttryckt. Ytterligare öppettider skulle kräva utökning av
resurser utifrån de båda huvudmännen.
Södermalms stadsdelförvaltning
Stadsdelsdirektörens stab
Medborgarplatsen 25
Box 4270
102 66 Stockholm
Telefon 08-508 12196
Växel 08-508 12000
christina.koistinen@stockholm.se
stockholm.se

Förvaltningen har beviljats statliga stimulansmedel och kommer att
stärka verksamheten med ytterligare kuratorstid för att öka
tillgängligheten.
Med hänvisning till ovanstående föreslår stadsdelsförvaltningen att
stadsdelsnämnden avslår medborgarförslaget.
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Bakgrund
Stadsdelsnämnden har erhållit ett medborgarförslag med önskemål
om fler och längre öppettider på ungdomsmottagningen på
Södermalm. Stadsdelsnämnden beslutade vid sammanträde den
25 augusti 2016 att ge förvaltningen i uppdrag att bereda
medborgarförslaget. Medborgarförslaget bifogas ärendet.
Ärendet
Förslagsställarna skriver att ungdomsmottagningarna på Södermalm
har begränsade öppettider. Tiderna är inte optimala eftersom
ungdomar går i skolan dagtid. Ett förslag skulle vara att ha
kvällsöppet istället för morgonöppet, så att besök på mottagningen
går att boka till efter skoltid.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts i stadsdelsdirektörens stab i samråd med sociala
avdelningen. Ärendet har behandlats i förvaltningsgruppen den
8 november, i pensionärsrådet den 7 november och i rådet för
funktionshindersfrågor den 8 november 2016.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Stadsdelsförvaltningen anser liksom förslagsställarna att god
tillgänglighet på ungdomsmottagningen är viktig.
Förvaltningens ungdomsmottagning vänder sig till ungdomar upp
till 23 år för att erbjuda hjälp med frågor som berör både kropp och
själ, till exempel frågor om sex och samlevnad, psykisk hälsa,
preventivmedelsrådgivning, graviditetstest och allmän rådgivning.
Där arbetar kuratorer som är anställda av stadsdelsförvaltningen
samt barnmorskor och läkare, som är anställda av landstinget.
Kuratorerna tar emot ungdomar på bokade tider. Till barnmorska
kan ungdomen komma på så kallade drop-in-tider och på bokade
tider.
För närvarande är drop-in-tiderna enligt följande:
Drop-in för alla: måndag kl. 13–14.30, onsdag kl. 12-13 och fredag
kl. 08.30-10. Drop-in för killar: måndag kl. 16-18.
Tidsbokade besök bokas via webben till barnmorskorna och det är
ofta korta väntetider till dem än till kuratorerna. En besökstid går
oftast att boka till dagen efter. Kuratorerna kan ha viss väntetid.
Den sista bokningsbara besökstiden är kl. 18.30.
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Till ungdomsmottagningen kommer unga som går i grund- och
gymnasieskola, universitet och högskola. De ungdomar som arbetar
har ofta flexibel arbetstid. Mottagningens öppettider svarar i
möjligaste mån mot det behov som ungdomarna själva har uttryckt.
Ytterligare öppettider skulle kräva utökning av resurser utifrån de
båda huvudmännen.
Förvaltningen har beviljats statliga stimulansmedel med inriktning
psykisk hälsa och kommer att stärka verksamheten med ytterligare
kuratorstid för att öka tillgängligheten.
Med hänvisning till ovanstående föreslår stadsdelsförvaltningen att
stadsdelsnämnden avslår medborgarförslaget.
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