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Förslag till beslut
Socialtjänstnämnden godkänner uppdragsplanen för kartläggning av personer
med psykiska funktionshinder.
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Socialtjänstnämnden uppdrog 2005-09-20 åt socialtjänstförvaltningen att göra
en kartläggning av personer med psykiska funktionshinder och deras behov av
insatser. Kartläggningen bör enligt uppdraget innehålla uppgifter om social
funktionsförmåga, bostad, sysselsättning, familj, försörjning, eventuellt
missbruk samt pågående insatser av socialtjänst/psykiatri/beroendevård.
Betoningen bör ligga på behovet av kommunala insatser men även landstingets
psykiatri och primärvård skall tillfrågas. Kartläggningen skall göras i
samverkan med brukarorganisationerna och socialtjänstnämndens
handikappråd. Skrivelsen bifogas, bilaga 1.
Ärendets beredning
Detta tjänsteutlåtande har beretts av socialtjänstförvaltningens stab. Förslag till
hur uppdraget skall genomföras redovisas som en del i offerten från USK –
bilaga 2. Uppdragsplanen är framtagen i samarbete mellan USK och
socialtjänstförvaltningen och i nära samråd med brukarorganisationerna.
Uppdragsplanen/offerten
Uppdraget föreslås genomföras i följande urskiljbara delar:
1. uttag ur stadens register av målgruppen och beviljade insatser
2. webb-enkät till stadsdelarnas handläggare avseende kompletterade
uppgifter för aktuella klienter angående familjeförhållanden, bostad, icketillgodosedda behov etc.
3. samkörning av stadens och SLL register över insatser till målgruppen
4. generell enkät till ledningen för socialpsykiatri och missbruk på
stadsdelarna med frågor angående kännedom om målgruppens storlek,
genomförda informationsinsatser, kontakter från bostadsföretag, polis,
primärvård/allmän psykiatri m.fl.
5. enkät till brukarorganisationerna angående bl.a. kontakter med SLL och
stadsdelar samt om organisationernas inflytande i planeringen.
6. enkät till några primärvårdsenheter och enheter för allmän psykiatri
angående kanaler till och samarbete med stadsdelsförvaltningarna.
7. enkät till några bostadsföretag - allmännyttan och privata – angående
förekomsten av fungerande kanaler till/ samarbete med stadsdelsförvaltning
och SLLs psykiatri.
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Enkätformulären kommer att utarbetas i samarbete mellan USK och
socialtjänstförvaltningen. I den mån redan prövade enkätfrågor finns i tidigare
enkäter kommer dessa att användas. Detta bidrar till en högre kvalitet i
enkäterna liksom också till bättre möjligheter att göra jämförelser över tiden.
Enkäterna i punkterna 4-7 genomförs under våren 2006. Datakörningarna och
webb-enkäten till handläggarna genomförs under hösten 2006.
De sammanlagda kostnaderna för kartläggningen beräknar USK till 384 800 kr.
Därtill kommer kostnader för TietoEnator och för tryckning av slutrapporten.
Socialtjänstförvaltningens synpunkter
Förvaltningen bedömer att det pris som USK offererar är rimligt.
Till USKs pris om 384 800 kr skall läggas kostnader för TietoEnator för
behandling av personuppgifter om uppskattningsvis 50-70 000 kr samt för
tryckning av slutrapporten en kostnad om ca 25 000 kr. Till oförutsedda
utgifter bör avsättas ca 10 % . De sammanlagda kostnaderna uppgår således till
ca 500 000 kronor. Detta förutsätter att s.k. ”tillkommande arbete”, som inte
identifierats i offerten, inte tillkommer annat än möjligtvis mycket marginellt.
Socialtjänstförvaltningen föreslår således att USKs offert med inkluderande
arbetsplan och kostnader godkänns i enlighet med detta tjänsteutlåtande.
Bilagor:
1. Skrivelse till socialtjänstnämnden om kartläggning av personer med
psykiska funktionshinder
2. Offert angående inventering av psykiskt funktionshindrade och deras behov
av insatser
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