	
  Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
Ärende 146:

	
  
	
  

Yrkande	
  
2012-09-03	
  

Svar på motion – Även Södra Botkyrka bör ha en
ungdomsmottagning (M) (KS/2011:159)

Ungdomsmottagningar fyller en viktig funktion och bidrar till att förbättra ungas hälsa genom
att göra det lättare för unga att hitta relevant och aktuell information om sex, hälsa och
relationer mm. Sådan verksamhet måste utformas så att tillgängligheten är god, oavsett vilken
kommundel man bor i. Det är positivt att kommunen söker rationella och kostnadseffektiva
lösningar. Men Botkyrka är dock en stor och spretig kommun där kommundelarna inte hänger
ihop. Tyvärr har ungdomar väldigt olika förutsättningar i olika delar av kommunen. Det är
otroligt omständligt för ungdomar, som inte har körkort, att åka från Tullinge till Norra
Botkyrka.
Om man vill kontakta ungdomsmottagningen är det ofta något som trycker en, problemen kan
vara av känslig karaktär. Då kan det vara en kraftsamling bara att ringa. Därför måste
mottagningen vara en plats som ungdomar lätt hittar till och gärna går till då behov uppstår.
Det blir så klart ett bakslag om man upplever det som omständig och dyrt att åka till själva
mottagningen.
Vår samlade bedömning är att mottagningen inte behöver ha öppet varje dag. Exempelvis kan
man gå halva vägen och låta mottagningen ha öppet tre dagar i Alby och två dagar i Tumba
(öppettider anpassade efter målgruppen). Ungdomsmottagningarna ska då utformas med ett
gott samarbete mellan varandra. Möjlighet att boka tid via e-tjänst bör finnas.
Det är synd att nuvarande avtal inte tillåter flexibla öppettider i linje med vårt förslag. För att
kunna garantera ungdomarna i hela Botkyrka en likvärdig tjänst anser vi dock att det måste
finns en enhet i både Södra och Norra Botkyrka. Det ska finnas ungdomsmottagningar inom
rimligt avstånd för människor i hela kommunen.
Vi föreslår kommunstyrelsen besluta
att
bifalla motionen
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Tullingepartiet - med målet Tullinge egen kommun - blev största partiet i Tullinge och 3:e största partiet i
Botkyrka kommun i valet 2010.

