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STABEN

Till
Socialtjänstnämnden

Angående upphandling av sysselsättning för döva
med psykisk funktionsnedsättning

Förslag till beslut
1. Socialtjänstnämnden beslutar i enlighet med vad som anges i detta
tjänsteutlåtande att upphandling sker under 2009 av sysselsättning för döva
med psykisk funktionsnedsättning.
2. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen.

Dag Helin
Fredrik Jurdell

Sammanfattning
Socialtjänstnämnden beslutade 2007-02-15, att socialtjänstförvaltningen i samråd med
stadsdelsförvaltningarna skulle utarbeta förslag till utveckling av verksamheter för
målgruppen döva med psykisk funktionsnedsättning utifrån tidigare gjord kartläggning.

Resultatet från uppdraget visade att kunskapen om målgruppen och dess specifika
behov var bristfällig inom Stockholms stad. Det råder också en akut brist på
sysselsättnings- och arbetsträningsverksamheter för målgruppen där stödet ges
med hjälp av teckenspråkskunnig personal.
Förvaltningen föreslog mot bakgrund av ovanstående att en central upphandling
av sysselsättningsverksamhet för döva psykiskt funktionshindrade skulle
genomföras samt att utbildning av stadens personal skulle anordnas. Beslut om
ovanstående fattades av socialtjänstnämnden i februari 2008.
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Under våren 2008 anordnade förvaltningen en heldagsutbildning och tog fram
informationsmaterial. Kommunstyrelsen beslutade om upphandling den 3
november 2008. Av beslutet framgår det att socialtjänstnämnden ska genomföra en
central upphandling för döva med psykiska funktionsnedsättningar under 2008. Då
det inte är möjligt att genomföra upphandlingen under återstående tiden av 2008
föreslår förvaltningen att upphandlingen genomförs under 2009.
Ärendets beredning
Tjänsteutlåtandet har utarbetats vid socialtjänstförvaltningens stab för utredning
och projekt. Socialtjänstnämndens handikappråd har behandlat ärendet om central
upphandling av sysselsättning för döva med psykisk funktionsnedsättning den 11
februari 2008. Handikapprådet informeras i ärendet den 8 december 2008.
Förvaltningens förslag
Med stöd av statliga stimulansbidrag från nationella psykiatrisamordningen
genomfördes under hösten 2007 en kartläggning av målgruppen döva med
psykiska funktionsnedsättningar. Kartläggningen visade att det inom Stockholms
stad fanns 13 aktuella personer. Arbetsträning/sysselsättning för målgruppen var
den insats som oftast avbrutits i förtid och där handläggarna hade störst problem
med att hitta lämpliga platser. En samordning behövs i staden för att lösa frågan.
Vidare framkom att kunskapen om behov av och tillgång till sociala insatser för
döva psykiskt funktionsnedsatta personer var bristfällig hos personalen inom
Stockholms stad. Socialtjänstnämnden beslutade den 15 februari 2007 att
förvaltningen skulle ta fram förslag på utveckling av verksamheter för döva med
psykisk funktionsnedsättning.
Förvaltningen föreslog mot bakgrund av ovanstående att en central upphandling
av sysselsättningsverksamhet för döva psykiskt funktionshindrade skulle
genomföras samt att utbildning av stadens personal skulle anordnas. Beslut om
detta fattades vid socialtjänstnämndens sammanträde i februari 2008.
Förvaltningen anordnade en heldagsutbildning den 3 april 2008 för handläggare
och chefer inom socialpsykiatrin i Stockholms stad kring döva med psykisk
funktionsnedsättning. I samband med utbildningen sammanställdes även ett
informationsmaterial som stöd för handläggningen vid stadsdelsförvaltningarna.
Socialtjänstförvaltningen har under 2008 avvaktat kommunfullmäktiges beslut i
frågan kring central upphandling av sysselsättning för döva med psykiska
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funktionshinder. Beslut om upphandling fattades av kommunfullmäktige den 3
november 2008. Då det inte är möjligt att genomföra upphandlingen under
återstående tiden av 2008 föreslår förvaltningen att upphandlingen genomförs
under 2009.
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