Pressmeddelande från Alliansen i Landstinget och i Kalmar kommun:
Det behövs en Unga Vuxna-mottagning i Kalmar!
Allianspartierna i Landstinget i Kalmar län och i Kalmar kommun går nu ut i en
gemensam skrivelse och kräver att landstingsstyrelsen respektive kommunstyrelsen i
Kalmar kommer överens om att starta en Unga Vuxna-mottagning i Kalmar.
De politiska besked som har givits från rödgrönt håll i landstinget är inte acceptabla för oss
och därför vill Alliansen med denna gemensamma skrivelse aktualisera frågan så att det sker
något för gruppen Unga Vuxna även i Kalmar.
Arbetet med att skapa en mottagning har helt avbrutits i Kalmar. Just nu är beskedet att ingen
vet när eller ens om det kommer att bli någon sådan verksamhet i Kalmar. Alliansen tycker
det är beklämmande att det under de senaste två åren helt har gått i stå för att nu ta ett stort
steg bakåt i frågan.
Det finns uppenbara risker att patienter faller mellan stolarna när man lämnar barn- och
ungdomspsykiatrin för att komma in i vuxenpsykiatrin. Därför är det viktigt att det finns en
väl utvecklad verksamhet för gruppen ”unga vuxna” (16-24 år). Det grundläggande
argumentet för att skapa Unga Vuxna-mottagningar har inte minskat utan snarare ökat
eftersom den psykiska ohälsan ökar i just denna grupp och Alliansen anser att det därför är
under all kritik att det i länets största kommun inte skapas en fungerande verksamhet.
Unga människor med depressioner, med ångest och som är i personliga kriser behöver en
mottagning i Kalmar. Det är Alliansens självklara ståndpunkt att denna mottagning redan
borde ha funnits.
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