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Utökat åtagande för Checkpoint Söder AB i entreprenadöverenskommelse
avseende alkohol- och narkotikarådgivning
Förslag till beslut
1. Socialtjänstnämnden godkänner en utökning av Checkpoint Söder AB:s åtagande med 40 samtal/aktiviteter/månad under september – december 2004,
dock till en högsta kostnad om 100 tkr.
2. Socialtjänstnämnden ger förvaltningen i uppdrag att teckna ett tilläggsavtal enligt ovan.

Eddie Friberg

Rita Kahn

Sammanfattning
Socialtjänstnämnden (SotN) har avtal med Checkpoint Söder AB om att verksamheten ska erbjuda 1.500 samtal avseende alkohol- och narkotikarådgivning per år
som ett alternativ till den kommunala rådgivnings- och behandlingsverksamheten
som bedrivs inom Behandlingsenheten för alkohol- och narkotikaberoende. För
närvarande ringer fler sökande än verksamheten kan ta emot om prestationsvolymen inte ska överskridas.
Bakgrund
SotN har genomfört en upphandling av handlat alkohol- och narkotikarådgivning.
Rådgivningen ska utgöra ett alternativ till den kommunala rådgivningsverksamhet
som bedrivs inom Behandlingsenheten för alkohol- och narkotikaberoende som
har en psykodynamisk och systemteoretisk inriktning. Rådgivningen ska erbjuda
insatser i ett tidigt skede och därmed fungera som komplement till övrig miss-
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bruksvård och till stadsdelsförvaltningarnas egen öppenvård. Avtal har träffats
med Checkpoint Söder AB som ska utföra 1.500 samtal /aktiviteter per år till en
kostnad om 545 tkr. Avtalet gäller 2004-01-02-2007-01-01 med möjlighet till två
års förlängning.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom Individorienterade verksamheter.
Avtal om alkohol- och narkotikarådgivning
Checkpoint Söder AB har spridit information om sin verksamhet till landstinget,
stadsdelsförvaltningar, annonserat i Metro etc. Detta har inneburit att de redan
från start har haft en bra tillströmning av sökande till verksamheten. Vid halvårsskiftet hade 768 samtal/aktiviteter utförts.
Många sökande hör nu av sig till verksamheten efter sommaren och Checkpoint
Söder AB kan för närvarande inte ta emot alla sökande om prestationskravet om
1.500 samtal/aktiviteter inte får överskridas under året. Det gör att verksamheten
inte längre kan hålla utlovad garanti om högst en dags väntetid för samtal. Checkpoint Söder AB har kapacitet och möjlighet att erbjuda 40 samtal/månad utöver
avtalade prestationer under perioden september - december 2004.
Enlig gällande avtal är priset per samtal/aktivitet vid prestationer utöver avtalad
volym beräknat som priset dividerat med offererad volym. Priset för 1.500 samtal
är 545.000 kr och priset för ett samtal är 363 kronor. 160 samtal kostar 58.080
kronor.
Förvaltningens förslag och synpunkter
För att kunna ta emot fler sökande till alkohol- och narkotikarådgivning och
minska nuvarande väntetid föreslår förvaltningen att en tilläggsbeställning om ca
40 samtal/aktiviteter/månad under september – december 2004 godkänns av SotN,
dock till en högsta kostnad om 100 tkr.

