1 (2)
Landstingsstyrelsens förvaltning

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2009-11-03

LS 0810-0902

Landstingsstyrelsen

Yttrande över motion av Dag Larsson m.fl (s) om rätt till personlig
coach för unga människor med psykisk sjukdom/funktionshinder
Ärendet
Dag Larsson m.fl. (s) har lämnat in en motion till landstingsfullmäktige med
förslag som syftar till att landstinget ska ta ansvar för att utveckla och etablera en
coachfunktion för unga psykiskt sjuka/funktionshindrade i länet.
Hälso- och sjukvårdsnämnden har som yttrande överlämnat HSN-förvaltningens
förslag, HSN 0810-1180.
Förslag till beslut
Landstingstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta
att avslå motionen
Förvaltningens synpunkter
Motionären lyfter fram de problem människor med psykiskt funktionshinder har i
relation till arbetsmarknaden och behovet av stöd som särskilt unga människor med
psykisk sjukdom/funktionshinder har för att kunna leva ett självständigt liv.
Samordning av insatser för den aktuella patientgruppen är mycket viktig och det finns
stöd för att samordning ökar effektiviteten av insatta behandlings- och
rehabiliteringsinsatser i rapporten ”Det lönar sig – ekonomiska effekter av
verksamheter med personligt ombud”(Socialstyrelsen 2006). Sysselsättning har i
förlängningen ofta en gynnsam påverkan på psykisk sjukdom och funktionshinder.
Det finns en komplexitet kring samverkan kring personer/funktioner med stödjande
och samordnande uppgifter för den aktuella patientgruppen.
Landstinget saknar en samlad bild av vilka insatser som görs av samhällets olika
instanser idag för unga psykiskt sjuka/funktionshindrade i länet, vilka brister i stödet
som finns och vad som är på gång såväl nationellt, regionalt och lokalt hos de olika
huvudmännen. Hälso- och sjukvårdsnämnden ansvarar för planeringen av insatser till
olika patientgrupper och kan inom sina ramar prioritera en utredning om insatser
kring de unga psykiskt sjuka/funktionshindrade. En sådan utredning behöver göras
tillsammans med KSL (Kommunförbundet i Stockholms län), företrädare för
vårdproduktionen och övriga myndigheter. Med en gemensam bild kan man också

Bl

Bilaga
Motion 2008:34

2009-11-02

LS 0810-0902

klargöra hur landstinget och övriga aktörer ska samarbeta och förbättra sina insatser
kring de unga psykiskt sjuka/funktionshindrade.
Innan ställning kan tas till behovet av kompletterande stöd och ett eventuellt
inrättande av en ny coachfunktion behöver därför en utredning om detta göras.
I avvaktan på detta föreslås att motionen avslås.
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