Bilaga 2
Stadsdelsförvaltningarnas redogörelser för arbetet med
unga vuxna med psykiska funktionshinder i korthet.
Farsta – anser inte att de har några insatser som på ett
betydande sätt riktar sig till gruppen unga vuxna med
psykiska funktionshinder. Man planerar dock för en
avancerad datautbildning. Vidare anser man att gruppen unga
vuxna bör integreras med andra i samma ålder, därför vill
man att de får arbetsträning i de verksamheter som stadsdelen
har byggt upp för arbetslösa.
Hägersten –har ett pågående Miltonprojekt i samverkan med
Älvsjö, Skärholmen och Liljeholmen. Älvsjö sdf äger
projektet. Man har en så kallad hälsocoach som arbetar i
projektet. Från och med april hoppas man på att ha en
praktiksamordnare igång. Hägersten har tillsammans med
Liljeholmen gjort en kartläggning av behoven hos gruppen
unga vuxna. Kartläggningen visar att unga personer med
psykiatrisk problematik vill träffa andra med samma
bekymmer. Unga vill umgås med andra unga människor och
inte blandas ihop med äldre. De vill på sikt ut i vanligt
arbetet. Man anser att det är viktigt att inte bygga upp stora
kolossala verksamheter – det är stigmatiserande. Bra att
kunna bruka lokaler som även brukas av andra unga vuxna.
Hos Hägerstens sdf minskar användandet av de traditionella
socialpsykiatriska verksamheterna år efter år. Man frågar sig
var finns de unga som är sjukskrivna.
Älvsjö - har förutom ovan nämnda projekt inga speciella
insatser för gruppen . Man har ej några planer på att starta
något för unga vuxna med psykiska funktionshinder. Man ser
behov av en verksamhet som är individuell och riktar sig utåt
i samhället så att det ger ”riktiga” jobb.
Katarina Sofia – har i samarbete med Maria Gamla stan sdf
och Enskede Årsta sdf ett delprojekt som leds av 2 forskare
från socialhögskolan. Projektet vänder sig till 18-30 åringar
och syftar till metodutveckling inom området social rehaboch habilitering. Man planerar vidare för mellanvårdsboende
för 18-30 åringar.
Maria Gamla stan – deltar i ovan nämnda projekt,
”Metodutveckling social rehabilitering”. Kompetensfonden
står bakom projektet vars syfte är att ”testa en metod som
fokuserar på social rehabilitering av klienter med psykiska
funktionshinder”. Målgruppen är 20-30 år. Vidare planerar
stadsdelsförvaltningen att använda ett kommande
stödboende med inflyttning i början av 2007, beläget i

Skytteparken som ett boende för yngre personer. Även detta
kommer att bedrivas i samarbete med sdf 13.
Stadsdelsförvaltningen anser att det skulle vara bra om staden
hade stödboenden för gruppen unga vuxna som
staddelsförvaltningarna kunde köpa platser från. Alternativet
skulle kunna vara att sdf får sådana ekonomiska möjligheter
att de själva skulle starta stödboenden och sedan sälja platser
till övriga sdf. Sdf skulle även vilja ha en
sysselsättningsverksamhet för gruppen unga vuxna men ser
att de är för få och med för specifika behov för att stadsdelen
skulle kunna bygga upp en egen verksamhet. Man konstaterar
även att de unga inte gärna besöker sysselsättningar där
gruppen äldre funktionshindrade dominerar.
Kista – vill framhålla sin ungdomsmottagning då det gäller
arbetet med unga vuxna med psykiska funktionshinder. Man
planerar vidare för utbyggnad av befintlig arbetsträning för
unga inom stadsdelen. Sprutlackeringsverkstad på
Husbygårds teamet, café och secondhandbutik genom
arbetscentrum. Vidare ser man behov av anpassad
sysselsättning samt boende. Man upplever att de befintliga
verksamheterna inte alls passar målgruppen. Man skulle
också önska anpassat rörligt stöd t.ex. i form av en
ungdomspedagog. Stadsdelen söker EU medel för att försöka
genomföra dessa saker inom en snar framtid.
Kungsholmen – samverkar med Norrmalm- och Östermalms
socialpsykiatriska enheter samt Midgårds psykos
öppenvårdsmottagning kring projektet ”sysselsättning för
unga mellan 18-35 år” som kallas ”Fyren”. Projektet är
tvåårigt och avslutas 070831.
Man samverkar med samma stadsdelar och AF-rehab,
Försäkringskassan och Norra Stockholms psykiatri kring
öppenvårdsprojektet ”Vega” för unga mellan 18-35. ”Där den
enskilda skall stärkas vad gäller sociala färdigheter, studier i
basämnen, deltagande i friskvårdsaktiviteter samt ges
möjligheter till sysselsättning som mynnar ut i
arbetsträning/arbetspraktik. Projektet är drygt ett och ett halvt
år och avslutas 060930. Stadsdelen har funnit att det inte är
helt lätt att hitta deltagare till projekten.
Östermalm – har som ovan nämnts tillsammans med
Kungsholmens och Norrmalms sdf, genom Miltonpengar
projektet ”sysselsättning för gruppen unga vuxna med
psykiska funktionshinder”, Midgård. Man skulle önska fler
öppenvårdsinsatser i mer flexibel form. Man anser att det
finns behov av verksamheter som bättre matchar/är
utformade för att passa unga. Många befintliga verksamheter
passar i sin utformning bäst för äldre med mycket långvariga
psykiska problem- Flera unga vuxna som blir aktuella idag

har ingen eller mycket liten erfarenhet från arbetslivet och
behöver verksamheter med inriktning på att de skall ut i
arbetslivet så småningom, inte vara i ”terapiverksamheter”.
Liljeholmen – har inga konkreta verksamheter eller planer på
sådana. Man tror på att inrätta mötesplatser/sysselsättning
med inte så stor uppblandning med äldre långtidssjukskrivna.
Man ser att medelålder hos stadsdelens brukare är betydligt
högre än gruppen som åsyftas i detta sammanhang – det gör
det svårt att fånga upp och erbjuda insatser som den yngre
gruppen har rätt till och efterfrågar. Liljeholmens sdf tror på
att man bör se det hela som en flerstegs raket där man initialt
inrättar en social mötesplats där ”ung möter ung”. Det ger
vinsten att man inte upplever sig ensam i sin situation. Nästa
steg skulle vara att man utifrån gruppdiskussioner och
medbestämmande hittar former och innehåll som är väl
förankrade hos målgruppen. Man borde öppna upp Lava på
kulturhuset till att även möjliggöra för denna grupp att ha det
som arena. Tyngdpunkten på insatser från de respektive
stadsdelarna skulle då läggas på ”ledsagarservice/
boendestöd” som även finns med under besöket på Lava.
Detta skulle även kunna vara värdefullt ur integrations
hänseende.
Rinkeby – har idag inga speciella insatser för gruppen man
har ej några planer på att starta något för unga vuxna med
psykiska funktionshinder. Där i mot ser man behov av
specifika insatser vad det gäller boende och sysselsättning.
Skarpnäck – nämner sin ungdomsmottagning samt
Gullmarsplans beroende mottagning från 18 år samt
Resursenheten 18-20 år som insatser som vänder sig till
gruppen unga vuxna med psykiska funktionshinder. Man
planerar att utveckla verksamheten vid Skrubba Gård så att
den skall kunna ta emot unga vuxna. Det kommer att ske
under 2006. Det man ser behov av är handledd arbetspraktik
och mer arbetsliknande sysselsättning.
Skärholmen – planerar att starta en datakurs för gruppen
unga vuxna i övrigt avvaktar man en kartläggning av
personer med psykiska funktionshinder i stadsdelen. Man
räknar med att ta kontakt även med de unga vuxna i denna
grupp för att se vad de är intresserade av samt försöka
tillgodose deras behov av sysselsättning.
Vantör - har idag inga speciella insatser för gruppen och
man har ej några planer på att starta något för unga vuxna
med psykiska funktionshinder. Det man ser behov av är
träfflokaler och arbetsträning

