Stockholms läns landsting

MOTION
2008-10-02

Motion av Dag Larsson m.fl. (s) om rätt till personlig coach för
unga människor med psykisk sjukdom/funktionshinder
Unga människor som insjuknat i svår psykisk sjukdom måste ges möjligheter att leva ett
självständigt liv och inte ett fullständigt vårdberoende. Samtidigt vet vi att människor med
psykiskt funktionshinder har en svag förankring på arbetsmarknaden.
Alla behöver arbetskamrater och att känna sig behövda. Att inte ta vara på allas förmåga och
vilja att delta i arbetslivet är katastrofalt för den enskilde och ett slöseri för samhället.
Förmågan och viljan att bidra måste tas till vara i arbetslivet och i samhället i stort.
Vi föreslår att varje ung människa upp till 30 år med psykisk sjukdom/funktionshinder ska få
rätt till en personlig coach/handledare, samordnade resurser och en individuellt anpassad
handlingsplan för delaktighet i arbetslivet. Även unga människor med neuropsykiatriska
funktionshinder bör omfattas.
Idag finns relativt goda strukturer och rutiner för unga fram till 18-års ålder. Sedan är det väl
känt att överföringen från barn- och ungdomspsykiatrin till vuxenpsykiatrin kan bli mycket
svår. Många drabbas av ensamhet och en känsla av övergivenhet som kan förvärra deras
tillstånd.
Coachen ska stödja den enskilde, samordna kontakter och ombesörja att åtgärder finns för
rehabilitering, utbildning eller arbetsträning. På några års sikt bör en sådan modell kunna
utvidgas till att omfatta alla med psykiskt funktionshinder som behöver stöd för att få arbete.
Många myndigheter och instanser behöver vara involverade. Ofta finns pengar för att stödja
med rehabilitering, utbildning eller arbetsträning, men samordning och koordination saknas.
Landstinget, med ansvar för psykiatrin på olika nivåer, framstår som en lämplig huvudman för
utvecklandet av en coachfunktion för unga med psykisk sjukdom/funktionshinder.
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Med anledning av ovanstående föreslår vi landstingsfullmäktige besluta
att

landstinget ska ta ansvar för att utveckla och etablera en coachfunktion för unga
psykiskt sjuka/funktionshindrade i länet.

Stockholm den 2 oktober 2008
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