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Kungsholmens stadsdelsnämnd
Sammanträde 2005-05-19

Förutsättningar för att inrätta en ungdomscentral
Remiss från Kommunstyrelsen
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande som svar på remiss
från Kommunstyrelsen angående motion om inrättande av
ungdomscentral.

Göran Månsson
Stadsdelsdirektör

Elisabet Andersson
verksamhetschef IoF

Ärendets beredning
Ärendet är berett inom Individ och familjeomsorgen
Bakgrund
Motion är inlämnad av Abit Dundar m.fl, folkpartiet liberalerna, angående
inrättande av en Ungdomscentral på försök efter Umeåmodellen.
Utgångspunkten är att ungdomar som behöver stöd får hjälp för sent samt
att hjälpen är splittrad och därmed mindre effektiv.
Umeå har sedan ett drygt år en samlokaliserad verksamhet,
Ungdomshälsan, som vänder sig till alla ungdomar mellan 16 och 25 år.
Samverkan sker mellan Ungdomsmottagning, Socialtjänst,
Vuxenpsykiatrin, BUP, Primärvården, Gymnasie- och vuxenutbildningen,
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FK och AF. Syftet är en effektivisering och kvalitetsförbättring av stödet
till ungdomar.
Organisatoriskt har man löst det genom omfördelning av resurser från
berörda verksamheter samt tillskapande av en gemensam samordnare.
Samtlig personal har kvar sin tillhörighet i respektive organisation. Den
unge ska söka själv och kan inte remitteras av andra instanser.
De insatser som erbjuds är:
• Stöd att komma in i arbetslivet
• Stöd med studieproblem
• Stöd att lösa relationsproblem (partner, föräldrar, kamrater)
• Behandling för psykiska problem (ångest, nedstämdhet,
identitetsproblem)
• Behandling vid psykosomatisk problematik
• ”vart vänder jag mig?” – behov av samhällsinformation och allmänna
råd
• stöd att lösa försörjningsfrågor
• stöd och behandling vid drogproblem (experimenterande med
narkotika, konsumtion/överkonsumtion av alkohol)
Inom Individ och Familjeomsorgen på Kungsholmen ser vi ett ökat antal
ungdomar och unga vuxna med psykisk ohälsa.
Fler ungdomar än tidigare uppbär försörjningsstöd och saknar en
förankring på arbetsmarknaden. Många av de aktuella ungdomarna bor på
Stiftelsen Hotellhems ungdomsboende i Stadshagen. De flesta har utländsk
bakgrund och många har stora behov av stöd i arbetssökande, studier och
tex samhällsinformation.
För närvarande pågår en satsning på ungdomar med försörjningsstöd.
I samarbete med Östermalm och Norrmalms stadsdelsförvaltningar finns
sedan ett år en ungdomsmottagning på Norrtullsgatan. Mottagningen tar
emot unga kvinnor upp till 23 år och unga män upp till 25 år.
Kärnverksamheten omfattar preventivmedelsrådgivning, utredning och
behandling av sexuellt överförbara sjukdomar samt psykosocial
rådgivning och behandling. De bedriver också en omfattande
förebyggande verksamhet på skolor mm. Antalet besök på mottagningen
var de 9 första månaderna 2004 cirka 3.500 för samtliga stadsdelar
tillsammans. För 2005 är tendensen hittills att besöken ökar eftersom
mottagningen blivit mer välkänd bland ungdomarna. Drygt 30 % av
besökarna är unga män och den andelen ökar.
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Förvaltningens förslag
En ungdomscentral som i likhet med Umeås modell har god tillgänglighet,
flexibilitet och ett ungdomsperspektiv kan bidra till att ungdomar söker
hjälp tidigare än vad som sker idag. En samlad kompetens kan ge snabbare
och effektivare hjälp med mindre insats. Nuvarande ungdomsmottagning
tillgodoser flera av de behov som påtalas men skulle med en
samlokalisering med övriga myndigheter/instanser kunna ge ett ännu
bättre stöd till ungdomar och unga vuxna.

