
Från: Petter Wrenne <petter.wrenne@vgregion.se>  
Skickat: den 2 maj 2022 08:57 
Till: Munkedals Kommun <Kommun@munkedal.se> 
Ämne: Förlängning av avtal om ungdomsmottagningen 
 

Till berörd inom Munkedals kommun 
 
Munkedals kommun och norra hälso- och sjukvårdsnämnden (Västra Götalandsregionen) har ett 
samverkansavtal 2019-2022 avseende ungdomsmottagningen, som löper ut den 31 december i år. 
Av avtalet framgår att det kan förlängas med ett år, om parterna är överens om det senast den 30 
juni. Det önskar norra hälso- och sjukvårdsnämnden göra. 
 
Som ni säkert har bra koll på är arbetet med ett nytt inriktningsdokument för hela Västra 
Götalandsregionen försenat, och om jag har rätt uppgifter kommer uppdragshandlingen inför en 
revidering att tas upp i Vårdsamverkan Västra Götaland (VVG) och i det politiska samrådsorganet 
(SRO) i juni. När ett inriktningsdokument kan vara klart känns osäkert, men det är solklart att 
parterna ändå behöver ta ställning till gällande avtal nu inför 2023. 
 
Norra hälso- och sjukvårdsnämnden önskar alltså förlänga avtalet med Munkedals kommun 
avseende ungdomsmottagning ytterligare ett år (2023), och planerar att för sin del fatta ett sådant 
beslut i slutet av juni. 
Har kommunen motsvarande ambition? 
 
 
Hälsningar 

 

Petter Wrenne 
Regionutvecklare 

Koncernstab beställning och produktionsstyrning av hälso- och sjukvård 

Koncernkontoret 

Västra Götalandsregionen 

Tel. 0700-82 33 68 

e-post: petter.wrenne@vgregion.se 

 
 

 Du får inte e-post ofta från petter.wrenne@vgregion.se. Se varför det här är viktigt.  
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Diarienummer: 2022-000078 
Datum: 2022-05-18 

TJÄNSTESKRIVELSE 

Niklas Borg 
Avdelningschef IFO 
Välfärdsförvaltningen 

Förlängning av samverkansavtal 
avseende ungdomsmottagning 

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår Välfärdsnämnden att förlänga samverkansavtal 
avseende ungdomsmottagningen, mellan Munkedals kommun och Västra 
Götalandsregionen ytterligare ett år, till och med 2023-12-31.  
 

Sammanfattning 
Ungdomsmottagningen är en basverksamhet som ska ses som ett 
komplement till övrig hälso- och sjukvård och till kommunens hälsofrämjande 
och förebyggande arbete.  

Verksamheten vänder sig till ungdomar och unga vuxna till och med 24 år. 
Ungdomsmottagningen skall genom hälsofrämjande förhållningsätt främja en 
god fysisk och psykisk hälsa samt stärka, stödja och motivera ungdomar i 
övergången mellan ungdom och vuxenliv.  

Ungdomsmottagningen ska vara tillgänglig och det skall vara lätt för 
ungdomar att söka hjälp samt få hjälp med alla slags frågor. Alla ungdomar 
ska uppleva att de bemöts och behandlas på ett likvärdigt sätt och får 
likvärdig tillgång till ungdomsmottagningen oavsett kön, ålder, sexuell 
identitet, funktionsnedsättning, social ställning, etnicitet eller religiös 
tillhörighet.  

Utifrån ovanstående så är bedömningen att samverkansavtal mellan 
Munkedals kommun samt Västra Götalandsregionen gynnar den hållbara 
utvecklingen utifrån en social dimension. 

Munkedals kommun och norra hälso- och sjukvårdsnämnden (Västra 
Götalandsregionen) har ett samverkansavtal 2019-2022 avseende 
ungdomsmottagningen. Avtalet löper ut 2022-12-31. Av avtalet framgår att 
det kan förlängas med ett år, om parterna är överens om det senast  
2022-06-30.  
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Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Hållbar utveckling – Ekonomisk dimension 
Verksamheten Vi ungdomsmottagningen samfinansieras av norra hälso- och 
sjukvårdsnämnden och Munkedals kommun.  

HSN 748 500 kr (2019) 

Munkedals kommun 249 500 kr (2019) 

Kommunens finansiering är budgeterad hos IFO inom ram.   

Hållbar utveckling – Social dimension 
Se sammanfattning. 

Hållbar utveckling – Miljömässig dimension 
Möjlighet att ha en ungdomsmottagning i Munkedal bidrar till närhetsprincipen 
och minskat resande.  

 

 

    
 

 

 
Beslutet skickas till: 

Förvaltningschef, Avdelningschef IFO 

Johanna Eklöf 

 

 

 

Förvaltningschef 
Välfärdsförvaltningen  
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