
 

 

 
 
 

Information till dig som ska inventera 

 

 

Inventeringar av personer med psykisk funktionsnedsättning 

Enligt 5 kap. 8 § socialtjänstlagen SoL ska socialnämnden göra sig väl förtrogen med 

levnadsförhållandena för människor med psykisk funktionsnedsättning. I inventerings-

formuläret bedöms målgruppens livssituation och behov av insatser. De insamlade 

uppgifterna sammanställs på gruppnivå. Genom att inventera målgruppens livssituation kan 

kommunen få ett underlag för sin planering och verksamhetsutveckling.  

 

Personer som omfattas av inventeringen 

Aktuella för inventeringen är personer över 18 år med en psykisk funktionsnedsättning, som 

är boende/mantalsskrivna/vistas i kommun. Definition av målgruppen är: 

”En person har ett psykiskt funktionshinder om han eller hon har väsentliga svårigheter med 

att utföra aktiviteter på viktiga livsområden och dessa begränsningar har funnits eller kan 

antas komma att bestå under en längre tid (årslång eller förutsedd årslång 

aktivitetsbegränsning). Svårigheterna ska vara en konsekvens av en psykisk störning (alla 

tillstånd som diagnostiserats eller kunde ha diagnostiserats som psykisk 

sjukdom/störning).”1 

 

Följande personer ingår inte i målgruppen: personer med missbruk/beroende utan samtidig 

psykisk sjukdom, personer med utvecklingsstörning utan samtidig annan psykisk sjukdom, 

personer med demenssjukdomar utan annan samtidig psykisk sjukdom, psykiatriska tillstånd 

av kortvarig natur t ex akut stressyndrom/anpassningsstörning  

 

För varje person du känner till som tillhör målgruppen enligt beskrivningen ovan, ber vi dig 

fylla i ett formulär. Personen kan ha varit aktuell för stöd, behandling eller insats under det 

senaste året, med eller utan biståndsbeslut. Personen kan också vara känd som tillhörande 

målgruppen men frånsagt sig kontakt och/eller aldrig ha haft kontakt. Det är även viktigt att 

få med dem som för tillfället vårdas inom psykiatrisk heldygnsvård, kriminalvård eller på 

andra institutioner. 
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Instruktioner från aktuell kommun om ifyllandet av formuläret  

 

I och med att du fyller i enkäten godkänner du att dina kontaktuppgifter i denna enkät 

sparas och hanteras hos XX i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204). 

 

Egna instruktioner XX  

 

Svaren ska vara XX tillhanda senast XX.  

 

Har du frågor om inventeringen kan du kontakta XX  


