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Aktiviteter knutna till delkategorier i långsiktig inköpsstrategi 

Delkategori Målbild Aktivitet Ansvar: förslag 

HVB barn och 
unga

Målbilden är ett differentierat utbud inom 
ramavtalen, som svarar mot målgruppens varierande 
behov. 

Öka ramavtalstroheten för att få fler leverantörer att 
lägga anbud Spink och stadsdelar

Med tanke på det höga antalet barn och ungdomar 
som omplaceras inom kategorin bör stort fokus 
läggas på leverantörernas metoder, insatser, kvalitet 
och resultat.

Marknadsaktivteter för att få fler leverantörer inom vissa 
delområden i ramavtalsområdet för Barn, unga och 
familjer Spink och INK

Öka kunskapen om olika leverantörers insatser, kvalitet 
och resultat Spink och INK

Inleda arbetet med en ny prismodell som fångar 
relationten mellan pris, den unges behov och resultatet Spink och INK

För att minska beroendet av den privata marknaden bör 
övervägas om Göteborgs stad ska bedriva vissa 
nyckelverksamheter i egen regi eller genom andra 
driftformer såsom IOP eller entreprenader Spink 

Familjehemsvård Målbild ramavtal: Ramavtal: Förberedelser för ny upphandling Spink och INK
Nuvarande ramavtal sägs upp efter två år. Omarbetas 
i grunden Egen regi:
Målbild för familjehemsvård i egen regi: Bli mer attraktiva för presumtiva familjehem Uppdrag i linjen
Lösa 80% av jourplaceringar Ökad tillgänglighet kvällar och helger Uppdrag i linjen

Lösa 90% av placeringar 0-12 år Ökad effektivitet vid utredningar av familjehem Uppdrag i linjen

Lösa 75% av placeringar 13-15 år
Förbättrad styrning och samordning av stadens 
familjehemsvård

Sektorschefer tar fram 
uppdrag

Lösa 75% av placeringar av barn med komplexa 
behov

BmSS Barn
Ökad utbud i egen regi med geografisk närhet till 
familjen Stärk samverkan mellan IFO, FH och skolan

Sektorschefer ger ett 
uppdrag

Boende i BmSS för barn ska undvikas om det ytterst 
handlar om skolproblem Utred expansion av barnboenden i egen regi Boendeplanering FH

Marknadsaktiviteter  för att intressera marknaden  att 
skapa barnboenden i geografisk närhet till Göteborg Spink och INK
Ökade möjligheter att verkställa kortttidsvistelse LSS för 
att undvika placeringar i barnboende 

Se strategi LSS 
korttidsvistelse

Öppenvård barn, 
unga och familjer

Målbilden är en differentierad öppenvård, som 
spänner över olika vårdtyngd, erbjuder olika metodik 
och även riktas till funktionsnedsatta. Öppenvård ska 
både kunna vara ett förstahandsval och en 
kvalificerad behandlingsinsats.

Satsa på kunskapsutveckling rörande funktionshinder 
inom stadens öppenvård

Sektorschefer ger ett 
uppdrag

Vanligtvis är den geografiska närheten och 
möjligheten till nära samverkan i den egna stadsdelen 
en fördel.
För ärenden med stor vårdtyngd, eller där 
specialiserad eller utomstående kompetens är 
värdefull, ska tillgång till extern öppenvård 
säkerställas genom befintliga ramavtal.

Ta fram förslag rörande vilka metoder i öppenvård, som 
ska säkerställas i upphandingar.

Spink, INK och 
plattformledare

Stödboende och 
ungdomsboende

Nuvarande ramavtal ska användas för ungdomar som 
klarar ett självständigt boende.

Utreda möjligheterna att upphandla stödboende med 
extra stöd alternativt ”HVB light” inom nuvarande 
tillståndslagstiftning. Alteranativt starta verksamhet i 
egen regi. Spink och INK

Tillgång till ett mellanting mellan HVB och 
stödboende för ungdomar som inte klarar ett 
självständigt boende men inte bedöms vara i behov 
av HVB.  



Korttidsvistelse 
LSS

Korttidsvistelse LSS i stadens egen regi skall fortsatt 
vara ett förstahandsval i de fall insatsen är likvärdig 
med extern regi. Den ska bedrivas kostnadseffektivt, 
med hög tillgänglighet och med ett mer varierat 
utbud än idag. 

Ett fortsatt utvecklingsarbete inom stadens egen regi med 
tydligt formulerat uppdrag från beställare.

Sektorschefer ger ett 
uppdrag

Antalet externa leverantörer ska öka, vilket ger bättre 
förutsättningar att verkställa beslut och att ett mer 
varierat utbud finns att tillgå för brukare och deras 
anhöriga.

Marknadspåverkan i syfte att få ett större och mer 
differentierat utbud Spink och Ink

BmSS Vuxna 
Orsaken till den kraftiga volymökningen inom BmSS 
ska vara klarlagd. 

Ökad fokus på komplexa behov vid expansion för att 
minska beroendet av marknadslösningar Boendeplanering FH

Utbudet i egen regi för personer med 
komplex/utmanande problematik ska öka

Ökad beredskap och kunskap i stadsdelarnas BmSS för 
att ta emot komplex problematik Uppdrag i linjen

Kostnadsläget för BmSS ska ligga närmare 
snittpriset för riket

Utred effekterna av det nya ramavtalets prismodell, 
särskilt effekterna av de s k undantagsklausulerna Spink och INK
Ökad ramavtalstrohet Spink och stadsdelar

Boende med stöd

Genomströmningen mellan olika boendeformer ska 
förkortas för den andel i målgruppen som inte är i 
behov av en långsvarig insats

Processkartläggning av flödet inom Social resurs med 
fokus på att förkorta vårdtider 

Social resurs ger ett 
uppdrag

Ökade möjligheter att jämföra insatser i egen regi 
med privata leverantörer

Kartläggningsarbete avseende pris, insatsens innehåll, 
vårdtider mm

SRF och Spink, arbetet 
pågår

Konceptet Bostad först, som skapats för att förkorta 
vårdkedjan, ska vara ett valbart alternativ för 
placeringar som går genom Spink

Utreda förutsättningarna att förmedla konceptet Bostad 
först genom Spink SRF och Spink

Möjligheterna att sänka priserna ska vara klarlagda
Utreda möjligheterna till 2% sänkning av priserna inom 
SRF från 2018

Uppdrag från SDD, 
arbetet pågår

Boende utan stöd Implementera ny rutin för myndighetsutövning
Plattformsledare, 
arbetet pågår

Fortsatt samverkan med andra samhällsaktörer runt 
bostadsfrågan 

Ansvar enligt 
hemlöshetsplan 

HVB behandling  
vuxna med 
missbruk

Ett kvalificerat utbud för unga vuxna som behöver 
behandling för missbruk ska finnas.

Marknadspåverkan i syfte att få leverantörer intresserade 
av målgruppen unga vuxna Spink och INK

Brukare som behöver vård för sitt missbruk och är 
motiverade till insatser, ska erbjudas rätt insats och 
inte hänvisas till sociala boendelösningar. Utveckla matchningsmetodik vid val av leverantör Spink
Utvecklingspotentialen inom delkategorin finns i 
ökad kunskap om nyttan av insatserna genom 
utvärdering av leverantörer

Öka kunskapen om olika leverantörers insatser, kvalitet 
och resultat Spink och INK

Korttidsboende 
SOL

Korttidsboende ska vara en adekvat insats för 
brukaren, inte en lösning för att andra insatsformer, t 
ex BmSS eller anpassad egen bostad saknas, 

Verka för egna bostadslösningar/snabbare 
bostadsanpassningar

Ansvar enligt 
hemlöshetsplan

Korttidsboende ska pågå under kort tid, inte under 
flera år, vilket händer idag.

Utveckla former för stod i hemmet för personer som inte 
behöver korttidsboende  eller där boendetiden kan kortas 
ner

Uppdrag i linjen i 
stadsdelar

Skyddat boende 

Ett ramavtal ska finnas med ett varierat och 
tillgängligt utbud, som är anpassat utifrån den 
mångfacetterade målgruppens olika behov. Förarbetet inför en ramavtalsupphandling bör inledas 

Uppdrag från strategisk 
köpgrupp 

Utbudet ska vara geografiskt spritt för att säkerställa 
skydd och anonymitet.

Behovet av att sekretessbelägga adressuppgifter ska 
säkerställas i upphandlingen.

Juridiska enheten inom 
INK

Tillgång till bostäder behöver säkerställas för de 
målgrupper som inte har behov av  stöd. Arbetet med 
Göteborgs stads hemlöshetsplan bör ha fortsatt hög 
prioriet. Den nya rutinen innebär att målgruppen som 
erhåller bistånd till någon boendeform ska bli tydlig 
avgränsad
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