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Inledning  
I mars 2020 har Spink funnits i två år. Inför starten fick Spink sex uppdrag:   

• Spink ska erbjuda placeringsstöd i individärenden för alla målgrupper.  

• Spink ska erbjuda stöd till stadsdelarnas i komplicerade inköpsärenden. 

• Spink ska vara ett nav i utvecklingen av inköpskompetens inom IFO-FH 

• Spink ska ihop med INK och stadsdelarna systematisera och samordna 

leverantörsuppföljning vad gäller kvalitet, ekonomi, resultat och leverans 

• Spink ska ta initiativ till nya ramavtal och förändringar av egenregi och kunna föreslå 

entreprenader och abonnemangsavtal 

• Spink ska ihop med INK upprätta en långsiktig inköpsstrategi för IFO-FH 

Spinks arbete beräknades leda till; 

• att kostnaderna för köp av huvudverksamhet från externa leverantörer i genomsnitt 

skulle sänkas med 2 procent under inköpsorganisationens andra verksamhetsår och 5 

procent det fjärde året 

• att den sammanlagda tidsåtgången för att hitta en godkänd och lämplig leverantör 

skulle minska med i snitt 2 - 3 timmar per ärende.  
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Erbjuda placeringsstöd 
 

Utveckling placeringsförfrågningar till Spink 
Under perioden januari-december 2019 tog Spink emot 5796 placeringsförfrågningar. Flest 

placeringsförfrågningar har rört socialt boende (boende med stöd samt boende utan 

stöd/nödbistånd) vilket med sammanlagt 3346 förfrågningar motsvarar 58 % av samtliga 

placeringsförfrågningar.  

Antal ärenden 

inskickade till 

Spink 2019 - per 

SDF och kategori  
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Angered 112 14 84 15 95 32 405 148 41 20 4 968 898 

AFH 47 12 48 19 25 7 277 96 53 23 2 608 667 

Centrum 26 1 26 13 10 1 150 53 43 8 1 332 313 

Lundby 57 5 32 13 23 3 181 25 46 19 4 406 376 

Majorna-Linné 14 25 32 9 12 14 339 52 56 7 4 562 574 

Norra Hisingen 38 3 32 13 12 7 194 25 59 24 1 409 394 

Socialresursförv. 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 7 0 

Västra Göteborg 65 0 54 24 6 2 113 33 42 31 4 374 383 

Västra Hisingen 97 5 34 13 80 49 379 85 49 27 1 819 820 

Örgryte Härlanda 27 16 14 7 14 5 176 32 34 19 17 372 420 

Östra Göteborg 83 9 89 14 40 47 447 129 58 20 3 939 940 

Summa 2019 566 90 445 140 317 167 2661 685 481 198 41 5 796 5 785 

Summa 2018 
mars-dec 

583 45 444 218 316 139 2413 861 379 212 175 5 785  
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Antal placeringsförfrågningar per månad följer en liknande trend under 2018 och 2019, med 

en tydlig uppgång under hösten. Det beror på en ökning av boendeärenden vid den tiden på 

året.  

Spink startade sin verksamhet i mars 2018 vilket innebär att helår 2018 inte är jämförbart med 

helår 2019. Tabellen nedan redovisar antal inskickade ärenden i genomsnitt per månad under 

2018 och 2019, uppdelat per insatskategori. 

Antal inskickade 

ärenden i 

genomsnitt per 

månad  
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2018  58 5 44 22 32 14 241 86 38 21 18 579 

2019 47 8 37 12 26 14 222 57 40 17 4 483 

Differens * 3 -7 -10 -5 0 -20 -29 2 -5 * -96 

*Ej jämförbart 2018/2019 

Mellan 2018 och 2019 har antalet inskickade ärenden i genomsnitt per månad sjunkit från 579 

till 483. Till en liten del beror minskningen på nya rutiner för familjehemsärenden och BmSS-

ärenden då samtliga dessa ärenden skickades in till Spink under 2018 men under 2019 bara de 

ärenden som boendesamordningen (BmSS) och familjehemsenheterna inte själva kan placera. 

Den största minskningen mellan åren är dock inom sociala boenden där inflödet av ärenden 

har minskat både inom boende med stöd (-20 per månad) samt boende utan stöd/nödbistånd (-
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29 per månad). Under våren 2019 avvecklades insatsen ”boende utan stöd” och en ny rutin för 

nödbistånd implementerades. Detta innebar att antalet boendeärenden minskade. 

Tabellen nedan visar antalet inskickade ärenden i genomsnitt per månad och stadsdel. Bostad 

med särskild service (BmSS) är exkluderat då ärendestatistiken för denna insats inte är 

jämförbar mellan 2018 och 2019 (se förklaring i tidigare stycke).  

Antal inskickade ärenden 

i genomsnitt per månad 

(exkl BmSS) 2018 2019 
Procentuell 
förändring 

Angered 87 81 -8% 

AFH 65 51 -22% 

Centrum 30 28 -7% 

Lundby 37 34 -9% 

Majorna-Linné 56 47 -17% 

Norra Hisingen 39 34 -13% 

Västra Göteborg 38 31 -18% 

Västra Hisingen 81 68 -16% 

Örgryte-Härlanda 39 29 -27% 

Östra Göteborg 90 78 -13% 

Summa 561 479 -15% 

 

Under 2019 skickades i genomsnitt 479 ärenden in till Spink varje månad. Mellan 

stadsdelarna skiftar det från 28 ärenden i Centrum till 81 ärenden i Angered. I genomsnitt har 

antalet inskickade ärenden minskat med 15 % under 2019 jämfört med 2018. Centrum har 

minskat minst (-7%) och Örgryte-Härlanda har minskat mest (-27%).  

Enligt gällande rutiner ska socialtjänsten skicka alla placeringsärenden på remiss till Spink, 

det finns dock inget tekniskt hinder från att kringgå Spink och själva kontakta en utförare. I 

vilken utsträckning stadsdelarna rundar Spink finns i dagsläget inget entydigt sätt att mäta 

men utifrån placeringshandläggarnas uppfattning så har dessa rundningar inte ökat under 

2019. Snarare har följsamheten till de nya rutinerna blivit bättre i takt med att det nya 

arbetssättet har satt sig. Ärendeminskningen borde därför inte ha med det att göra. Till största 

delen är det minskningen inom socialt boende som avspeglar sig i den generella nedgången. 

Att det är färre ärenden 2019 bekräftas även av en generell kostnadsminskning mellan åren. 
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Finansieringen av Spink följer stadens fördelningsnyckel för IFO-FH. Antal förfrågningar 

från respektive stadsdel avviker till viss del. Störst procentuell avvikelse har Västra Hisingen 

som ligger nästan 200 förfrågningar över det förväntade (+32%), medan Västra Göteborg 

ligger över 100 förfrågningar under det förväntade (-24%).   

SDF Antal förväntade 

förfrågningar enligt 

fördelningsnyckel 

Antal faktiska 

förfrågningar 

Avvikelse 

mot 

förväntning 

Angered 961 968 +1% 

AFH 625 608 -3% 

Centrum 352 332 -6% 

Lundby 430 406 -6% 

Majorna-Linné 479 562 +17% 

Norra Hisingen 515 409 -21% 

Västra Göteborg 489 374 -24% 

Västra Hisingen 621 819 +32% 

Örgryte-Härlanda 459 372 -19% 

Östra Göteborg 858 939 +9% 

 

Dialogmöten 
För att säkerställa att Spink har aktuell information om stadens egenregiverksamhet inom 

Social resursförvaltning har Spink och SRF regelbundna dialogmöten. Dialogmötena syftar 

även till att identifiera brister i placeringsprocessen. Under året har ”Platsformen” införts. 

Platsformen är en gemensam digital yta där SRF:s olika verksamheter löpande uppdaterar 

platstillgång.  
 

Juridiskt stöd till stadsdelarna 
För att göra korrekta rekommendationer till Socialtjänsten och Familjehemsenheterna behöver 

Spinks placeringshandläggare ofta juridiskt stöd för att kunna tolka diverse avtalsvillkor inom 

ramavtalen, kombinera eller ersätta en insatstyp med en annan, tolka och rekommendera 

insatserna i enlighet med IVO:s beslut gällande leverantörernas verksamheter och enligt 

Socialstyrelsens föreskrifter för varje insatstyp. Detta stöd får de av juristen på Spink. 

Spinks jurist har under året 2019 tillhandahållit kvalificerat juridisk rådgivning om offentliga 

upphandlingar, direktupphandlingar, diverse inköpsfrågor eller tvister som kunde uppstå 

mellan kommunen och externa leverantörer, mellan socialtjänsten och 

Socialresursförvaltning. Frågor som berör både inköp på ramavtal, direktupphandlingar samt 

placeringar inom egen regi har tagits emot från chefer på familjehemsenheter, 

funktionshinderenheter, enskilda socialsekreterare, Link-samordnare från samtliga stadsdelar.  

Juristen har vidare medverkat i diverse möten med avtalscontrollers/Link-samordnare och 

andra aktörer för att öka stadsdelarnas inköpskompetens men även tagit emot 

förbättringsförslag från stadsdelarna gällande ramavtal, direktupphandlingar och 

inköpsprocess.  

Många inom socialtjänsten har fått kvalificerat juridiskt stöd med att tolka diverse ramavtal, 

skriva på direktupphandlingsavtal, hitta och använda rätt avtalsmall inom direktupphandling, 
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tolka leverantörernas IVO - tillstånd, tolka diverse tillsynsrapporter, beslut och föreläggande 

från IVO, svara på komplexa juridiska frågor som rör Socialtjänsten. 

Juristen samverkar även med nämnden för Inköp och upphandling med anledning av inkomna 

synpunkter på ramavtalsleverantörer, då synpunkterna på dessa leverantörer alltid bedöms 

initialt på Spink innan de skickas vidare till Inköp och upphandling (INK). Det har även 

spridits information till samtliga stadsdelarna (oftast genom Link-samordnarna) när INK har 

hävt ett ramavtal med en leverantör eller infört ett tillfälligt rekommendationsstopp gällande 

en viss leverantör.   

I de fall när Spink har infört ett tillfälligt rekommendationsstopp har det varit juristens uppgift 

att sprida informationen till samtliga stadsdelar.  

Det har även tillhandahållits juridiskt stöd när socialtjänsten har påträffat komplexa juridiska 

frågor som rör socialförsäkringsrätt där mycket har handlat om bl.a. SoL, LVU, LSS, osv.  

 

Genomförda aktiviteter för att höja inköpskompetensen inom IFO-FH 
Möten med lokala inköpssamordnare (Link) och Spink. Varje månad genomförs 

halvdagsmöten där LINKar och Spink träffas. Vid flera tillfällen har även Inköp och 

upphandling varit inbjudna för dialog och information. Dessa möten är viktiga för att få 

stadsdelarnas information och synpunkter på vårt gemensamma arbete och process för 

placeringar.  

Möten i SDF. Spink har under året genomfört 24 enhetsbesök i stadsdelarna. Syftet med 

besöken har dels varit att informera om placeringsprocessen och identifiera 

förbättringsområden, dels att informera om utbud och avtal inom respektive kategori.  

Samarbete med Inköp och upphandlingsförvaltningen. Sedan starten av Spink har vi haft 

ett nära gott samarbete med Inköp och upphandling. Regelbundna träffar mellan ansvariga 

upphandlare och Spinks personal har genomförts i syfte att skapa förståelse för befintliga 

ramavtal och villkor i ramavtalen för Spinks personal. Dessutom har träffarna givit möjlighet 

att ge input på den praktiska användningen av ramavtalen och möjlighet för diskussion för 

båda parter.  

Kompetensutveckling på Spink. Under 2019 har flera av medarbetarna på Spink genomgått 

utbildningar i syfte att höja inköpskompetensen. Där kan bla nämnas grundutbildning i 

offentlig upphandling av extern anordnare och utbildning samt en utbildningsdag om IVO:s 

nya regler och krav för tillståndsgivning. Under 2020 planeras för ytterligare 

kompetenshöjande utbildningar bla inom lagen om offentlig upphandling för samtliga inom 

Spink och Linkar.  
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Systematisk leverantörsuppföljning 
Ett av Spinks uppdrag är att systematisera och samordna uppföljning av leverantörer. Den 

modell för systematisk leverantörsuppföljning Spink tagit fram och som beskrivs i ”Plan för 

uppföljning av privata leverantörer” omfattar fyra delar: 

- Basuppföljning av alla leverantörer i Spinks utförarsammanställning 

- Rating 

- Synpunktshantering  

- Uppföljningsbesök 

 

Basuppföljning 
Huvudsyftet med Spinks utförarsammanställning 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. En rutin för hur befintliga och 

nya leverantörer ska kontrolleras har tagits fram.  

Vad gäller uppgifter om ramavtalsleverantörer är utförarsammanställningen en spegling av 

uppgifterna i Proceedo. Ink ansvarar för att alla ramavtalsleverantörer dagligen kontrolleras 

utifrån kreditvärdighet, ekonomiska situation, tillgångar, antal anställda, ev skulder. Sker 

förändringar som innebär att en ramavtalsleverantör inte uppnår de krav som ställs informeras 

Spink och utförarsammanställningen uppdateras. Andra uppgifter kontrolleras inte 

regelbundet av Ink. Den kunskap Spink har om leverantörer har därför inneburit att Spink vid 

flera tillfällen informerat Ink om leverantörsförändringar eller att uppgifter i Proceedo är 

felaktiga. Detta har inneburit en kvalitetssäkring av uppgifterna i Proceedo. Kvalitetssäkrade 

uppgifter i Proceedo är viktigt eftersom underlag om antal leverantörer, verksamheter, priser 

etc i hög utsträckning bygger på uppgifter från Proceedo. Spink har även identifierat brister i 

verksamheter som lett till att Ink kunnat vidta åtgärder mot leverantörer. Sedan starten av 

Spink har Ink, efter information från Spink, sagt upp ramavtalet med fem leverantörer.   

Leverantörer som saknar ramavtal med staden kontrolleras alltid av Spink innan leverantören 

läggs till i utförarsammanställningen. Leverantörens ekonomiska situation, bolagsstruktur, 

IVO-tillstånd, tillsynsrapporter kontrolleras och Spink inhämtar uppgifter om 

organisationsnummer, kontaktuppgifter och vilka olika verksamheter leverantören erbjuder. 

Dessa uppgifter kontrolleras och uppdateras sedan regelbundet för alla leverantörer i 

utförarsammanställningen.  

Utförarsammanställningen innefattar även uppgifter om stadens egen-regiverksamheter. 

Merparten av stadens egen-regiverksamheter som omfattas av Spinks uppdrag finns inom 

Social resursförvaltning. För att säkerställa att Spink har aktuella uppgifter och identifiera 

brister i placeringsprocessen möts placeringshandläggare och representanter från SRF:s 

verksamheter regelbundet genom dialogmöten.  

Spinks utförarsammanställning uppdateras därför löpande. När Spink startade i mars 2018 

omfattade sammanställningen 301 unika organisationsnummer. I slutet av 2019 omfattade 

sammanställningen 388 unika organisationsnummer. Av dessa har 153 ett eller flera ramavtal 

med staden, 235 saknar helt ramavtal med staden. Merparten av leverantörerna har flera olika 
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verksamheter. Totalt omfattar utförarsammanställningen 824 verksamheter; 53 i egen regi, 

273 med ramavtal samt 498 utan ramavtal. 

Arbetet med basuppföljning innebär att de placeringsrekommendationer Spink lämnar alltid är 

kontrollerade, vilket minskat risken för att socialtjänsten använder oseriösa leverantörer eller 

leverantörer som saknar tillstånd för att bedriva tillståndspliktig verksamhet. 

 

Rating 
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 och svaren genererar ett omdöme om leverantören 

och hur väl denne utfört det uppdrag socialsekreteraren beställt.  

Under Spinks första år togs frågor och svarskonstruktion fram. Frågorna handlar om insatsen 

motsvarat förväntningarna, bedömning av leverantörens kompetens, bedömning av 

leverantörens metoder, förtroendet för leverantören och i vilken utsträckning målet har 

uppnåtts för insatsen. Svaren ger en siffra mellan 1och 5 och alla svar rörande en verksamhet 

aggregeras till ett samlat omdöme. 

Därefter har två piloter genomförts. Piloterna visade att socialsekreterarna som deltog hade en 

positiv inställning till idén med rating och att frågorna var adekvata, men att det krävs ett IT-

stöd som automatiserar utskicket av ratingfrågorna och säkerställer att bakgrundsinformation 

om placeringen som ska ratas är förifyllt. En hög svarsfrekvens är avgörande för att syftet 

med rating ska uppnås. Spinks bedömning är att ett IT-stöd samt tydligt beslut om att rating 

ska genomföras är avgörande för att nå en hög svarsfrekvens. Piloterna har identifierat några 

frågeställningar som fortsatt behöver utredas, tex hur ratingresultaten ska användas vid val av 

leverantör och att enstaka ratingbedömningar får mycket stort genomslag då en verksamhet 

har få bedömningar. Dessa frågor har även lyfts av flera leverantörer och något som behöver 

beaktas inför kommande upphandlingar. Av piloterna har vi även sett att synpunkter ibland 

genereras utifrån ett lågt ratingresultat.  

 

Synpunktshantering 
Spink har sedan sin uppstart tagit emot synpunkter från stadsdelarna gällande placeringar med 

leverantörer på ramavtal, inom stadens egen regi och även genom direktupphandling. 

Synpunkterna har kommit via en särskild synpunktsblankett (som finns att ladda ner från 

intranätet) via telefon eller mejl till placeringshandläggarna samt juristen på Spink. 

Synpunkter har fångats även genom erfarenhetsutbyte mellan INK, LOV-enheten och Spink 

genom vård- och omsorgsnätverket. 

Alla inkomna synpunktsblanketter har sparats. Synpunkter som har kommit i form av eller 

utan en blankett har dokumenterats även i en Excell fil som alla Link-samordnare har tillgång 

till. Där finns det information om synpunkten, synpunktslämnaren och medföljande åtgärder. 

Det är juristens ansvar på Spink att dokumentera och hantera inkomna synpunkter, samt 

återkoppla om de vidtagna åtgärder, gjorda bedömningar av synpunkten till 

synpunktslämnaren.  
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I de fall synpunkten har handlat om ramavtalsleverantör har INK alltid kontaktats och INK 

har hanterat synpunkten. Synpunkter som inkommit via Spink har varit en del i 

beslutsunderlaget vid uppsägning av fem ramavtalsleverantörer. 

Spink har kontaktat de flesta berörda leverantörer (oftast direktupphandlade eller i egen regi) 

när en synpunkt inkommit. Undantag har gjorts när någon från Göteborgs Stad redan har 

hanterat/diskuterat problematiken med leverantören och Spinks medverkan har ansetts vara 

onödig eller om INK har tagit kontakt med leverantören. Synpunkter har lett till olika 

åtgärder, tex tillfälligt/permanent rekommendationsstopp, bevakning eller uppföljning.  

Bevakning innebär att vissa leverantörer läggs på bevakningslista hos Spink och 

rekommenderas inte i första hand eftersom det har uppstått frågetecken gällande 

verksamheten. Uppföljning kan innebära att Spink inför ett tillfälligt rekommendationsstopp 

med anledning av en eller flera synpunkter på en leverantör. Under bevakningstiden följer 

Spink upp ärendet som synpunkten berör, t.ex. en Lex Sarah anmälan hos IVO, ett 

tillsynsärende hos IVO, ett ärende hos byggnadsnämnden angående lokaler hos leverantören, 

osv.  

I många fall när Spink har hanterat synpunkt angående en leverantör och kontaktat 

leverantören har Spink fått höra synpunkter/åsikter från leverantörens sida angående 

socialtjänstens hantering av placeringen. Dessa synpunkter/åsikter har Spink tagit upp i 

samband med återkoppling till berörd synpunktslämnare i aktuell stadsdel. De vanligaste 

synpunkter/åsikter som har handlat om socialtjänsten är att socialtjänsten inte skickar 

placeringsavtalet och/eller uppdraget till utföraren i tid och att socialsekreteraren är 

otillgänglig. Både ramavtals- och direktupphandlade leverantörer har efterfrågat likadan 

synpunktshantering på Spink som skulle ta emot synpunkter från leverantörer gällande 

socialtjänsten. Denna efterfrågan har lyfts av leverantörer på samtliga leverantörsträffarna 

under hösten 2019 som Spink har anordnat. 

Första synpunkten på Spink registrerades den 28 maj 2018. Det har till och med den 31 

december 2019 kommit 128 synpunkter. Under 2019-01-01—2019-12-31 har det inkommit 

64 synpunkter. 25 av de handlar om på ramavtalsleverantörer, 14 st om utförare inom stadens 

egen regi (SRF och en synpunkt på Spink), 25 st. handlar om direktupphandlade leverantörer. 

Vissa synpunkter handlar om allvarliga brister i uppdragets utförande, leverantörens agerande 

medan vissa är beskrivningar av mindre händelser eller information från socialtjänstens sida 

som har skickats för Spinks kännedom. 

 

Leverantörsbesök 
Spink har åtagit sig att årligen genomföra 70 uppföljningsbesök hos leverantörer. Syftet med 

uppföljningsbesöken är att öka kunskapen om de leverantörer och verksamheter staden 

använder så att klienter och brukare får rätt insats till rätt pris. Uppföljningsbesök har 

genomförts både hos externa och egenregi-verksamheter. 

Spink började med uppföljningsbesök i september 2018. Till och med 2019 har 166 

uppföljningsbesök genomförts enligt tabellen. Urvalet av vilka leverantörer och verksamheter 

som hittills besökts ha gjorts utifrån risk, stadens tidigare erfarenhet och kunskap om 

leverantörer, omfattning av stadens köp samt särskilda händelser.  
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Kategori Antal 

uppföljnings-

besök i egen 

regi 

Antal 

uppföljnings-

besök hos 

extern 

leverantör 

med 

ramavtal 

Antal 

uppföljnings-

besök hos 

extern 

leverantör 

utan 

ramavtal 

Totalt antal 

uppföljningsbesök 

HVB barn och 

unga 

4 25 27 56 

Socialt boende 6 18 0 24 

Korttidsboende 0 18 0 18 

Skyddat boende 2 0 14 16 

Konsulentstödd 

familjehemsvård 

0 15 0 15 

HVB vuxen 

(behandlingshem) 

0 7 2 9 

Stödboende 3 5 0 8 

Öppenvård 0 7 0 7 

Korttidsvistelse 2 5 0 7 

Bostad med 

särskild service 

0 1 5 6 

Totalt 17 101 48 166 

 

Inför ett uppföljningsbesök inhämtas uppgifter om leverantören och den specifika 

verksamheten. Uppgifter som inhämtas rör leverantörens bolagsform, ekonomiska situation, 

tillståndsbevis, tillsynsrapporter samt eventuella synpunkter som inkommit till Spink eller 

Ink.  

Besöken genomförs av placeringshandläggare på Spink och ibland deltar Link-samordnare 

från stadsdelarna. Under besöken går man igenom lokalernas utformning och representanter 

från verksamheten svarar på frågor som rör målgrupp, bemanning, personalens kompetens, 

arbetssätt och metoder, verksamhetens kvalitetsarbete, eventuell uppföljning verksamheten 

har tex kund- och klientenkäter, placeringstider, andel avbrutna placeringar. Det som 

framkommer under besöken dokumenteras och redovisas på Spinks veckomöten så att alla 

placeringshandläggare får del av informationen. 

Vid några uppföljningsbesök har Spink fått information som krävt vidare hantering, tex har 

Spink fått information som avviker mot vad som regleras i ramavtal. Spink har då informerat 

Ink som hanterat frågan.  

Initialt användes en generell frågemall för alla uppföljningsbesök, men under 2019 har 

kategorispecifika frågemallar tagits fram. Detta gör att den information som nu inhämtas vid 

besöken är än mer adekvat.  

Uppföljningsbesöken har gett placeringshandläggare god kunskap om de leverantörer och 

verksamheter som besökts. Att kunna beskriva lokalerna, hur verksamheten ligger 

geografiskt, bemanningstäthet och arbetssätt är viktig kunskap för placeringshandläggarna 

och uppföljningsbesöken har därför prioriterats att genomföras. Uppdraget att genomföra 70 

uppföljningsbesök har därför för de två första åren uppnåtts. Den övergripande analysen visar 
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att det finns stora skillnader mellan leverantörer trots att de enligt verksamhetsbeskrivningar 

och anbud vid upphandling uppges arbeta med samma målgrupper och med liknande 

arbetssätt. Detaljerade regleringar om bemanning, kompetens etc görs sällan i ramavtal. 

”Bemanning, kompetens och arbetssätt ska anpassas efter målgruppens behov” är en vanlig 

formulering i ramavtal. Uppföljningsbesöken har därför identifierat väsentliga skillnader i 

bemanning, kompetens och arbetssätt, vilket möjliggjort mer adekvata prisjämförelser och 

skapat förutsättningar för att nå målet rätt insats till rätt klient till rätt pris. De uppföljningar 

som hittills gjorts och de signaler Spink fått av leverantörer visar att socialtjänstens 

köpmönster har förändrats. En fördjupad analys per kategori har gjorts inom fyra av de 

kategorier där många uppföljningsbesök har genomförts.  

HVB barn och unga 

På grund av att upphandlingen av HVB barn och unga överklagades blev upphandlingen 

fördröjd och staden saknade därför ramavtal för kategorin under en stor del av 2018. När det 

nya ramavtalet tecknades var det också relativt få leverantörer som fick ramavtal och då 

staden har få platser i egen regi innebär detta att staden köper en stor andel utanför ramavtal. 

Spink har därför prioriterat att göra uppföljningsbesök både hos ramavtalsleverantörer och 

direktupphandlade leverantörer. Genomförd analys visar att verksamheterna kan delas upp i 

flera insatsnivåer utifrån skillnader vad gäller bemanning dag/natt/helg, kompetens, 

kringresurser, stöd i skolgång/sysselsättning och vilket omsorgsstöd personalen kan ge. 

Generellt överensstämmer priset med insatsnivåerna, men analysen har identifierat 

leverantörer där priset avviker från insatsnivån.  

  

Socialt boende 

Kategorin står för en stor del av socialtjänstens kostnader för köpt vård och boende. Totalt 

köpte socialtjänsten sociala boendelösningar för ca 565 mkr under 2019 varav ca 350 mkr 

från externa leverantörer. Att bedriva socialt boende kräver inte tillstånd från IVO, men 

merparten av köpen görs inom ramavtal. Ramavtalen reglerar vissa krav rörande lokaler och 

måltider och det står att metoder och arbetssätt ska vara anpassade efter målgruppens behov. 

Uppföljningsbesöken har identifierat flera avvikelser från ramavtalen. Spink har informerat 

Ink om dessa och fyra av de fem ramavtal som Ink sagt upp sedan Spink startade är 

leverantörer inom denna kategori. Uppföljningsbesöken har även identifierat skillnader vad 
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gäller bemanning och vilket stöd som ges till klienterna så utifrån den kvalitetsfaktorn har 

prisvärda och mindre prisvärda leverantörer identifierats.  

Staden har många sociala boenden i egen regi därför har en fjärdedel av uppföljningsbesöken 

gjorts i egenregiverksamheter. För att säkerställa att Spink har aktuell information om stadens 

verksamheter har information om insatsinnehåll etc även inhämtats via 

verksamhetsbeskrivningar och dialogmöten. Detta har gjort Spink uppmärksammade på 

skillnader mellan externa och interna verksamheter. För att möjliggöra prisjämförelser har 

Spink därför tagit fram ett förslag till ny överenskommelse mellan SDF och SRF. 

Skyddat boende 

Att bedriva skyddat boende kräver i dagsläget inte tillstånd från IVO och Göteborg i likhet 

med flertalet kommuner i landet saknar ramavtal för insatsen. Detta gör att 

leverantörsmarknaden snabbt förändras och den kontroll som ett tillstånd från IVO eller ett 

ramavtal innebär saknas. Detta i kombination med att många barn tillsammans med förälder 

placeras i skyddat boende gör att Spink har prioriterat uppföljning av skyddade boenden.    

Antal och kostnader för placeringar i skyddade boenden är svårt att följa då skyddat boende 

inte är en egen beslutstyp och specifik verksamhetskod för skyddat boende saknas. I 

placeringsunderlaget till Spink är skyddat boende en specifik efterfrågad insats. Av totalt 

5796 placeringsförfrågningar 2019 rörde 317 skyddat boende.   

Frågemallen Spink tagit fram för uppföljning av skyddade boenden bygger på Länsstyrelsens 

checklista för skyddade boenden och för att få en bild av vilka skyddade boenden som 

erbjuder vad har Spink tagit fram en matris över insatsinnehåll. Spink har identifierat att 

externa leverantörer i högre utsträckning än ideella kvinnojourer tar emot akuta placeringar 

och har bemanning dygnet runt. Detta innebär att Spink i ca hälften av ärendena 

rekommenderar extern leverantör och i ca hälften av ärendena rekommenderar egen regi eller 

ideell kvinnojour.  
 

  

SKALSKYDD Högt Har säkerhetsdörrar, kameraövervakning, larm 

 Mellan Har antingen säkerhetsdörrar, kameraövervakning eller 
larm 

  Lågt Saknar säkerhetsdörrar, kameraövervakning och larm 
      
  Högt Riskbedömning görs inledningsvis, information och 

begränsningar kring hantering av mobiltelefon och 
platstjänster samt sociala medier,  
Löpande samtal kring hur klienten ska agera för att 
undvika att röja sig. 
  

SÄKERHETSPLANERING Mellan Någon eller några av ovan nämnda punkter, men ej 
samtliga. 

  Lågt Stort eget ansvar läggs på individen. Endast mycket 
begränsad säkerhetsplanering. 

      
  Högt Personal dygnet runt 

BEMANNING Mellan Personal på dagtid samt tillgänglig via jourtelefon övrig 
tid 

  Lågt Personal tillgänglig vissa tider och vid behov 
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  Högt Stöd i kontakt med tex myndigheter och sjukvård stor 

omfattning. Fokus på utsluss 

YTTRE STÖDINSATSER Mellan Stöd i kontakt med tex myndigheter och sjukvård i viss 
omfattning. Visst fokus på utsluss 

  Lågt Stöd i kontakt med myndigheter och sjukvård i liten 
omfattning. Litet eller inget fokus på utsluss 

      

  Högt Hög omfattning av psykosocialt stöd 

SAMTALSSTÖD Mellan Medelnivå på omfattning av psykosocialt stöd 

  Lågt Lägre nivå på omfattning av psykosocialt stöd 

   

 Högt Anställd barnansvarig vars huvudsakliga uppdrag är att 
ge stöd samt leda aktiviteter/lek för barn i boendet. 

BARNFOKUS Mellan En pedagog kommer vissa dagar till boendet för att ge 
stöd och leda aktiviteter/lek för barnen.  

 Lågt Inga särskilda, eller mycket få insatser ges för 
medföljande barn. 

 

 

Konsulentstödd familjehemsvård 

Under flyktingkrisen ökade antal leverantörer som erbjöd konsulentstöd till familjehem och 

jourhem kraftigt. Det krävdes då inte tillstånd för att bedriva sådan verksamhet och Göteborgs 

stad med flera kommuner saknade ramavtal, vilket gjorde att företag snabbt kunde etablera 

verksamhet. Situationen innebar en ökad risk för användning av oseriösa leverantörer och att 

kommunerna inte följde LOU. Riksdagen fattade därför beslut om att införa tillståndsplikt och 

Göteborgs stad upphandlade konsulentstödd familjehemsvård. Från juni 2018 har därmed 

staden ramavtal med ett tjugotal leverantörer som erbjuder konsulentstöd till familjehem och 

jourhem. Flera av leverantörerna som fick ramavtal var för staden nya leverantörer. 

Uppföljningsbesök hos leverantörer som erbjuder konsulentstödd familjehemsvård har därför 

prioriterats av Spink. Samtliga ramavtalsleverantörer har kontaktats av Spink i syfte att få till 

stånd ett uppföljningsbesök. En leverantör har Spink inte fått kontakt med trots upprepade 

försök och en leverantör har meddelat att de i dagsläget inte har verksamhet i Göteborg. 

Denna information har Spink informerat Ink om. Två leverantörer har tillkommit under 2019 

och uppföljningsbesök kommer genomföras under 2020. 

Det har varit värdefullt att träffa ramavtalsleverantörerna. Alla har varit angelägna om att ge 

ett gott intryck. Ramavtal är nytt inom området och leverantörerna har fokuserat mycket på att 

beskriva hur de lever upp till kraven som ställs i ramavtalet.  

En svårighet vad gäller uppföljning av leverantörer som erbjuder konsulentstödd 

familjehemsvård är att Spink möter representanter från företagen, inte de familjer som 

företagen anlitar. Vid uppföljningsbesöken får Spink en uppfattning av företaget, dess 

konsulenter och hur de arbetar med att ge stöd till familjerna. När Spink får en 

placeringsförfrågan från en stadsdel rörande konsulentstödd familjehemsvård bygger Spinks 

rekommendation därför i hög utsträckning på leverantörernas beskrivning av familjerna. 

Spink har inte i uppdrag att utreda och följa upp de enskilda familjerna utan det ansvaret 
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åligger respektive stadsdel, men genom att systematisera stadsdelarnas synpunkter kan Spink 

bidra i arbetet med att säkerställa att olämpliga familjehem inte anlitas.  

Samverkan 

Alla ramavtal följs upp av INK efter 12 och 36 månader. Under 2019 har samarbetet mellan 

Ink och Spink utvecklats så att Spink numera medverkar i planeringen av hur respektive 

uppföljning ska genomföras. Spink bidrar med verksamhetskunskap och medverkar vid behov 

i genomförandet.  

Under 2019 följde Ink i samarbete med Spink och Boendeplanering FH, upp ramavtalet för 

Bostad med särskild service. Ett mål med ramavtalet var att det skulle leda till en 

kostnadssänkning på ca 10 %. Uppföljningen kunde konstatera att målet inte nåtts utan 

kostnaderna hade istället ökat. Prisökningen berodde dels på automatisk indexreglering enligt 

Omsorgsprisindex (OPI), dels flertalet begärda omförhandlingar på grund av varaktigt 

förändrade behov hos brukare. Uppföljningen visade även att skriftligt uppdrag saknades för 

40% av brukarna. 

Spink deltar i det vård- och omsorgsnätverk som bildades 2018. Ink är sammankallande och 

syftet med nätverket är att dela erfarenheter om leverantörer som används av flera 

förvaltningar/enheter inom staden. Nätverketsarbetet säkerställer att väsentlig information om 

leverantörer delas till berörda inom staden.  

Fortsatt utveckling av arbetet 

Under året har Spink vid några tillfällen följt upp vilka leverantörer socialtjänsten köpt vård 

och boende från. Uppföljning har framförallt gjorts för att säkerställa att staden inte fortsätter 

att köpa tjänster av en leverantör som tagits bort från utförarsammanställningen. Under 2020 

kommer Spink arbeta mer systematiskt med att följa upp stadens köp. 

 

Uppdraget att ta initiativ till nya ramavtal och förändringar av egenregi 

och kunna föreslå entreprenader och abonnemangsavtal 
Spink har identifierat kostnadsdrivande villkor som föranlett utredning och beslut i strategisk 

köpgrupp. Tre abonnemangsavtal har därmed sagts upp och ett ramavtal kommer sägas upp i 

förtid. Spink har under året samordnat arbetet i strategisk köpgrupp. 

Att optimera beläggningen i stadens egenregiverksamheter är viktigt för att minska 

kostnaderna för vård och boende. Spink har därför tillsammans med Social resursförvaltning 

tagit fram en rutin för beslut om verksamhetsförändring inom SRF vid låg beläggning och 

efterfrågan. Spink har även haft regelbundna avstämningar med ledningsfunktioner inom SRF 

i syfte att följa behov och utbud inom olika områden.  

Uppdraget att ta fram en långsiktig inköpsstrategi 
Inför starten av Spink 2018 fick Spink i uppdrag att ta fram en långsiktig inköpsstrategi för 

sektor Individ- och familjeomsorg samt funktionshinder 2019-2021 (Inköpsstrategin). Detta 

då staden har saknat en strategi för vad vi ska handla, från vem, till vilket pris och med vilken 

kvalitet.  
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Inköpsstrategin har arbetats fram i samverkan med stadsdelar, Social resursförvaltning, 

leverantörer och Nämnden för inköp och upphandling. 

Under 2019 har arbetet med den långsiktiga inköpsstrategin färdigställts. Arbetet bedrevs 

under hösten 2018 fram till mars 2019, med bred delaktighet från stadsdelarna, 

stadsledningskontoret, inköp och upphandling, Spink mfl. Strategin nämndbehandlades i 

Askim-Frölunda-Högsbo i maj och skickades därefter ut på remiss till samtliga stadsdelar, 

social resursförvaltning samt inköp och upphandling. Under hösten bearbetades remissvaren 

och den omarbetade strategin, behandlades återigen i AFH,s nämnd i december. Innan slutligt 

fastställande ska samtliga nämnder åter behandla strategin. Detta beräknas kunna vara klart 

under januari-februari 2020. 

Kategoristyrning 
Staden har fattat ett beslut om att införa kategoristyrning som styrmodell för stadens inköp av 

varor och tjänster.  

Då kategoriarbetet inom IFO-FH kräver stor involvering och kompetens av kärnverksamheten 

förutsetts att kategoriarbetet leds av verksamhetsföreträdare.  

Inköpsstrategin visar att de identifierade delkategorierna inom IFO-FH innehåller stora 

utvecklings- och besparingsmöjligheter.  

Den 11 januari 2019 beslutade därför förvaltningsdirektörerna att tillföra Spink medel för att 

anställa en kategoriledare. 

 

En av delkategorierna inom kategorifamiljen IFO-FH är Socialt boende med stöd (tidigare 

kallat Boende med stöd). Denna delkategori har under hösten 2019 varit den delkategori som 

varit först ut i kategoriarbetet. 

Socialt boende med stöd riktar sig till personer, från 21 år, som lever i hemlöshet med sociala 

problem, medicinska-/psykosociala problem, missbruksproblem eller samsjuklighet och som 

har särskilda svårigheter att få en bostad på den öppna bostadsmarknaden. Stödet utformas så 

att det stärker personens resurser att leva ett självständigt liv med ett eget, eller mer 

självständigt, boende.  

Det stöd som erbjuds genom Socialt boende med stöd har inte betydande vårdinslag vilket 

medför att tjänsten inte är tillståndspliktig.  

Arbetet med denna delkategori är i utvecklingsskedet och ska enligt planeringen utmynna i en 

kategoriplan i början av 2020.  

Arbetet har bedrivits av ett tvärfunktionellt kategoriteam och kategoriråd under ledning av 

Spink.  

Kategorirådet består av representanter från Askim-Frölunda-Högsbo, Norra Hisingen, 

Majorna-Linné, Angered, Inköp och upphandling, Social resursförvaltning och Spink. 

Kategoriteamet består av representanter från Lundby, Östra Göteborg, Fastighetskontoret, 

Angered, Inköp och upphandling, Social resursförvaltning och Spink. 

Arbetet har följt INKs framtagna process för kategoristyrning. 
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Målsättningar med kategoriarbetet 

Kategoriarbetet inom Socialt boende med stöd har varit ett pilotarbete med ett övergripande 

syfte att visa på gott samarbete mellan stadens olika verksamheter och samla erfarenhet inför 

framtida kategoriarbeten. 

Utöver detta är målsättningen med kategoriarbetet att nå en kostnadsbesparing om 5 % genom 

uppfyllande av följande effektmål: 

Utbud / Flöde / Jämförelser  

- Differentierat utbud (delområden) som kvalitetsmässigt bättre matchar verksamheternas 

behov  

- Ta bort krav på onödiga boendeformer för målgrupper som inte är i behov av en långvarig 

insats  

- Möjliggör pris- och tjänstjämförelser mellan egen regi och externt  

- Utred beslutstyper och hur de matchar efterfrågade insatser 

Egen regi / externt  

- Utred och ta fram beslutsunderlag för vilka tjänster inom Socialt boende med stöd som ska 

finnas i egen regi, vilka som ska upphandlas och vilka som ska finnas i kombination 

Kvalitet  

- Rätt kvalitet i utförda tjänster och rätt utbud  

- Betala endast för de tjänster som verksamheterna har behov av 

Ekonomi  

- Se över möjligheter till differentierad prissättning som möjliggör rätt insatser till rätt pris  

- Sänk produktionskostnaden/vårddygnsavgifterna per boendedygn i egen regi 

Hållbarhet  

- Säkerställ sunda villkor och konkurrens samt likabehandling internt/externt 

Vilka effekter har uppnåtts under 2019 

Kategoriarbetet inom IFO-FH är i utvecklingsskedet och utvärdering avseende effekterna sker 

tidigast under 2020. Positiva effekter som redan nu kan identifieras är den samlade kunskapen 

i det tvärfunktionella kategoriteamet och kategorirådet. Den samordning som metoden för 

kategoristyrning bidrar med sätter fingret på det behov som finns i staden att samordna frågor 

och hitta forum för att diskutera dessa. Kategoristyrningen bidrar även med tydlighet inom 

beslutsfrågor och detta kommer att förtydligas ytterligare under 2020. 

Förändrad styrning och ledning, arbetsutskott 

I samband med kategoriarbetet har en hel del operativa frågor dykt upp som inte omfattas av 

kategoriarbetet. Dels inom kategorin som är föremål för kategoriplansarbete men även inom 

andra delkategorier. Med anledning av detta beslutade kategorirådet att ett arbetsutskott 

inrättas från och med januari 2020 där dessa operativa frågor omhändertas. 

Leverantörsmöten 
Under 2019 fortsatte Spink anordna leverantörsträffar i formen av frukostmöten. Det 

genomfördes totalt 7 träffar och vid varje tillfälle var det ca 20 leverantörer som deltog. Totalt 

ca 140 unika leverantörer. Det var i vissa fall flera personer från varje leverantör som deltog. 
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Agenda för träffarna har sett lite olika ut beroende på insats men stående punkter har varit, 

aktuellt i staden, utredning ny organisation, stadens ekonomiska situation, reflektioner från 

placeringshandläggarna, kategoristyrning och långsiktig inköpsstrategi, inkomna synpunkter, 

nyheter i IT-stödet hur man anmäler lediga platser och möjlighet till dialog. 

Intresse för Spink 
SKR, Sveriges Kommuner och Regioner. Spink var inbjudna som föreläsare på ett seminarie 

med rubriken ”Socialtjänstens utmaningar och möjligheter”. Spink fick möjlighet att beskriva 

vårt arbetssätt under rubriken ”Systematiserad uppföljning av institutionsvården – 

Göteborg först i landet” 

SKR har också tillfrågat Spink om vi vill delta i ett ev kommande utvecklingsarbete på 

nationell nivå.  

GR, Göteborgsregionen. Spink har varit inbjudna vid 2 tillfällen under året. Det första 

tillfället träffade vi socialchefsnätverket och vi fick möjlighet att berätta om Spink och vårt 

arbetssätt samt arbetet med långsiktig inköpsstrategi. Vid tillfälle nr 2 var vi inbjudna till 

styrgruppen för social välfärd, politiker från GR. Styrgruppen gav ett uppdrag att utreda ett 

GR-gemensamt utförarregister av leverantörer inom IFO FH inklusive möjligheterna att 

Spink-konceptet skulle vara en modell även för GR-kommunerna. 

Stockholm, representanter från Stockholms stad har besökt Spink under våren 2019 och fått 

en föredragning om Spinks arbetssätt. Intresset av modellen är mycket stort och man tittar på 

att införa något liknande i Stockholm stad.   

Malmö och Stockholm, Spink deltog i november på storstadsmöte om hemlöshet. Utbudet av 

olika boendesociala lösningar var en punkt på agendan och Spink fick värdefulla kontakter 

och kunskaper om arbetet i Stockholm och Malmö.  

 

Uppföljning av effektmålen 

Målet om tidsbesparing 
Inför starten av Spink genomfördes en enkät för att ge ett basläge avseende stödet till 

stadsdelarna, tidsåtgång för att leta platser m.m. Viss variation mellan insatser förekom men 

ca 4-5 timmar/ärende uppgav man lägga på att leta plats. Under Spinks första år hanterades ca 

6 800 ärenden, vilket motsvarar drygt 20 heltidstjänster. 

En uppföljande enkät genomfördes under vår/sommar 2019 för att jämföra enkätresultaten.  

Antal svar i årets enkät var 102 st. 95% av de som svarat var socialsekreterare. 

95 % tycker att stödet vid köp av platser har ökat 

90 % tycker att de idag har högre kunskap om köp och upphandling 

Ur fritextkommentarerna: 

Lättare att göra rätt 

Jag slipper ringa och reka platser 
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Bra att kunna lägga min tid på annat 

Jag får förslag på leverantörer jag inte kände till 

Saker att fortsätta utveckla baserat på enkätsvaren, Link-samordnarens roll, prisindikationer i 

samband med direktupphandling och bättre anpassade ramavtal för verksamhetens behov. 

Målet 5% kostnadsbesparing  
Ett syfte med inrättandet av Spink är att det ska leda till sänkta kostnader för köpt vård, 

boende och omsorg, med i genomsnitt 2 procent under Spinks andra verksamhetsår och 5 

procent det fjärde året, 2021. För att kunna följa effekten av Spink har vi brutit ner sektorn i 

13 insatskategorier. Under början av 2020 ska en analysmodell utarbetas som innehåller 

relevanta nyckeltal baserade på volymmått från Treserva och kostnadsutfallet för köp av 

huvudverksamhet inom respektive insatskategori. Syftet med analysmodellen är att synliggöra 

hur volymer och styckkostnader påverkar totalkostnadsutfallet och hur dessa variabler 

utvecklas över tid.  

Insatsernas volymutveckling, dvs antal brukare/beslut/dygn etc. har Spink ett väldigt 

begränsat inflytande över – möjligen kan man argumentera för att Spinks arbete avlastar 

socialsekreterarna och frigör mer tid till klientarbete, som i sin tur kan leda till kortare 

placeringstider. I huvudsak är det dock insatsernas styckkostnader som kan påverkas genom 

Spinks arbete.  

Exempel på hur Spinks arbete kan bidra till sänkta kostnader för köp av IFO/FH-insatser: 

• Kostnadseffektiva matchningar av brukare och insatsleverantörer 

– Rationell och faktabaserad matchningsprocess utifrån kvalitet och kostnad 

• Delta i ramavtalsupphandlingar 

– Säkerställa rimliga priser och villkor 

– Medverka i implementering och uppföljning 

• Stöd till verksamheterna vid direktupphandlingar för att säkerställa rimliga priser 

• Effektivitet i egen regi 

– Kort sikt - tillse att egen regin har hög beläggning  

– Lång sikt - ökad kunskap och jämförbarhet kring insatsernas pris och innehåll i 

egen och extern regi. 

Kostnadsutveckling av interna och externa köp inom IFO/FH 2018–2019 

Tabellen nedan visar de insatskategorier samt tillhörande verksamhetskoder inom sektor IFO-

FH där Spink är involverad i ärendehanteringen. Med utgångspunkt i dessa kategorier så 

uppgick stadsdelarnas köp, externt och internt, till 2,8 mdkr under 2017. Under 2018 

minskade kostnaderna för köp till 2,7 mdkr och under 2019 minskade köpen ytterligare till 2,4 

mdkr. Minskningen under 2019 gäller nästan alla insatskategorier, både inom barn&unga och 

vuxna. 
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Diagrammen nedan visar kostnadsutvecklingen i samtliga SDN av köpt vård (konto 4630) 

mellan 2018-2019, per insatskategori. Hur stor andel av köpen som är i extern respektive egen 

regi framgår inne i staplarna. De interna köpen avser både köp av SRF och mellan SDF men 

även förvaltningsinterna köp. 

 

Insti tutions-

vård: SIS 

och HVB

Fami l je-

hemsvård

Öppen-

vård

Stödboen

de, 

ungdomsb

oende och 

boende 

för EKB

BmSS 

barn

Korttids -

vis telse 

LSS

HVB vuxen 

(behandl i

ngshem)

Boende 

med stöd 

(inkl  

skyddat 

boende)

BuS/Nöd-

bis tånd

BmSS 

Vuxen

Korttids -

boende 

vuxna

Öppen-

vård 

vuxna 

Fami l je-

hemsvård 

vuxna

I401; I402; 

I501; I502; 

I431; 

I432; 

I531; 

I532; 

O510; 

I441; 

I442; 

I490; 

I541; 

I590; 

I411; 

I412; 

I512; O520; 

O340; 

P340; 

I201; 

I202; 

I212; 

I213; 

I214; 

I215; I211; 

O540; 

O550; 

P540; 

P550; 

O551; 

P551; 

I241; 

I242; 

I290; 

I231; 

I232; 

Barn, unga och familjer Vuxna 
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Avvecklingen av boende utan stöd och införandet av nödbistånd i början av 2019 har 

inneburit en minskning av köpta boenden under året. På grund av otillförlitlig kontering i 

denna övergångsfas är samtliga sociala boenden (boende med stöd och boende utan 

stöd/nödbistånd) redovisade i samma stapel. Totalt sett minskade stadsdelarnas köp av sociala 

boenden från 641 mnkr till 566 mnkr mellan 2018 och 2019. Det var de externa köpen som 

minskade och andelen köp i egen regi ökade därmed från 33 % till 38 %. Till kostnaderna 

under 2019 ska även läggas till de utbetalningar av ekonomiskt bistånd som 

nödbiståndsrutinen medförde. Stadsdelarnas utbetalningar uppgick dock bara till ca 3,5 mnkr 

under året.  

 


