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1 Bakgrund 
Enligt kommunallagen, 5 kap 3 §, ska fullmäktige för varje mandatperiod anta 

ett program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som 

utförs av privata utförare. Göteborgs Stads riktlinje för styrning, uppföljning 

och kontroll, antagen av kommunfullmäktige 2019-09-12 §28 uppfyller 

lagkravet i kommunallagen. Enligt riktlinjen ska varje nämnd årligen besluta 

om en tid- och arbetsplan för sitt eget planerings- och uppföljningsarbete i 

enlighet med stadens gemensamma anvisningar. Nämnden ska på eget initiativ 

ange hur uppföljningen ska kompletteras och fördjupas för att säkerställa 

nämndsansvaret för verksamheten. Detta inkluderar även verksamhet som utförs 

av privata utförare där nämnden är huvudman. 

2 Uppföljning inom de olika 
verksamhetsområdena 

2.1 Äldreomsorg samt hälso- och sjukvård  

Hemtjänsten omfattas av lag om valfrihet (LOV) och det finns privata utförare 

inom stadsdelen. Kontroll och uppföljning av privata utförare inom hemtjänst 

utförs huvudsakligen av enheten kontrakt och uppföljning (EKU) på 

stadsledningskontoret. Det innebär uppföljning av utföraren och tjänsten på 

enhetsnivå utifrån förfrågningsunderlag och kravspecifikation.  

Respektive stadsdelsnämnd ansvarar för den övergripande uppföljningen av 

verksamhetsområdet utifrån ett befolkningsansvar samt uppföljningen på 

individnivå.  

2.2 Individ- och familjeomsorg samt 
funktionshinder 
Daglig verksamhet omfattas av lagen om valfrihet (LOV). Utförarna inom 

denna verksamhet följs upp på samma sätt som hemtjänsten.  

För övrig verksamhet som utförs av privata utförare inom sektor IFO-FH har 

Spink, samlad placerings- och inköpsfunktion, ett uppdrag för samtliga 

stadsdelar att systematisera och samordna leverantörsuppföljning. I några 

avseenden omfattar uppföljningen även verksamheter i kommunens egen regi. 

Uppföljningen omfattar bara tjänster riktade till brukare, så kallad 

huvudverksamhet, och inte inköp av varor eller andra tjänster. 

Huvudsakligen kan tre uppföljningsnivåer urskiljas: 

• Individuppföljning – placerande socialsekreterare ansvarar 

• Avtalsuppföljning – inköps- och upphandlingsnämnden ansvarar 
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• Leverantörsuppföljning – samlad placerings- och inköpsfunktion 

ansvarar 

2.2.1 Spinks uppföljning 

När det gäller leverantörsuppföljning har Spink i uppdrag för samtliga 

stadsdelar att systematisera och samordna uppföljning av leverantörer. 

Uppföljningen omfattar nedanstående delar. 

Basuppföljning - alla leverantörer som ingår i Spinks 

utförarsammanställning 

Huvudsyftet med sammanställningen av leverantörer är att 

placeringshandläggare på Spink ska kunna hitta och förmedla en plats som 

passar brukarens behov i en verksamhet som har ledig plats, rätt inriktning, är 

kvalitetssäkrad och har ett rimligt pris. Sammanställningen blir samtidigt en 

basuppföljning av tänkbara leverantörer.  

Synpunktshantering - leverantörer där synpunkter uppkommer 

Socialsekreterare som har synpunkter på leverantör kan rapportera dessa till 

Spink. Spink tar emot synpunkter både på egen regi och externa leverantörer. 

Utökad uppföljning genom besök  

I samverkan med medarbetare från stadsdelarna genomför Spinks medarbetare 

årligen cirka 70 uppföljningsbesök hos leverantörer. Besök görs hos både 

ramavtalsupphandlade och direktupphandlade leverantörer samt i verksamheter 

som drivs i egen regi. Besöken ger kunskap om de leverantörer som staden 

använder och ökar förutsättningarna för att klienter och brukare får rätt insats 

till rätt pris.  

Rating - alla leverantörer som blivit rekommenderade och använts av 

socialtjänsten 

För att få ett samlat omdöme av de leverantörer och verksamheter socialtjänsten 

använder ska ett system med rating tas fram. Systemet bygger på att 

socialsekreteraren efter en tid efter verkställd placering svarar på några frågor 

som ger omdöme om leverantören och hur väl denne utfört det uppdrag 

socialsekreteraren beställt. Rating planeras införas brett under andra halvan av 

2020.  

 


