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Sammanfattning
Andreas Löwenhöök (M) har till regionfullmäktige anmält motionen "En väg inmottagning för missbrukande ungdomar".
Motionen tar upp att den negativa trenden med ett ökat drogmissbruk hos unga
fortsätter och att frågan om drogscreening flera gånger diskuterats mellan kommuner
och regionen, bland annat vid samrådsmöten utan att det lett till en lösning som sätter
de unga i centrum. Motionären framhåller behovet av att samla regionens och
kommunens kompetens kring missbruksvård av unga under samma tak i syfte att
stärka vården och tillgängligheten.
Motionären yrkar på att Skellefteå kommun och regionen tillsammans bygger upp en
mottagning för unga missbrukare där parterna samlokaliseras med målet att unga ska
ha en väg in.
Ett motionssvar har upprättats och av svaret framgår bland annat att hösten 2019
antogs en länsrutin ”Handläggningsrutiner vid risk och missbruk hos barn och
ungdomar Västerbotten” som är ett steg framåt i rätt riktning. Den tydliggör ansvar och
handläggningsrutiner i samverkan mellan berörda verksamheter primärvård, elevhälsa
och socialtjänst vid misstanke om risk- och missbruk hos barn och ungdomar under 18
år. Det ska vara lätt att komma i kontakt med professioner för tidig upptäckt av
riskeller missbruk samt att tidiga insatser sätts in efter att risk -och missbruk
identifierats och så fort som möjligt innan det blir en medicinsk angelägenhet.
Hälso- och sjukvårdsnämnden har vid sammanträdet den 9 december 2020, § 141,
föreslagit att motionen ska avslås.
Förslag till beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår att regionfullmäktige beslutar:
Motionen avslås.
Förslag till beslut på sammanträdet
Nicklas Sandström (M) och Åsa Ågren Wikström (M) föreslår att motionen ska
bifallas.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att motionen ska avslås.
Beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Utdragsbestyrkande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2021-01-26

Motionen avslås.
Reservation
Nicklas Sandström (M) och Åsa Ågren Wikström (M) reserverar sig till förmån
för eget förslag.
Beslutsunderlag

 Hälso- och sjukvårdsnämnden § 141, Motion nr 9-2020 En väg in - mottagning
för missbrukande ungdomar
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