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Henrik Larsson, Alingsås 
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Susanne Grabe, Härryda 

Per Åkerman, Tjörn 

Clarie Engström, Tjörn 

Kristina Wranå, Tjörn 

Birgitta Strandin, Alingsås 

Eva Klang Vänerklint, Mölndals Stad 

Ebba Gierow, Ale 
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FRÅN GR 

Lena Holmlund 

Rasim Avdic 

Cecilia Axelsson 

1. Information om förstudiernas resultat 

I förstudie, som genomfördes på uppdrag av Göteborgsregionens (GR) 

styrgrupp för social välfärd och socialchefsnätverk, om gemensamt 

utförarregister för köpt vård och boende inom sektor individ- och 

familjeomsorg samt funktionsstöd (IFO/FH) konstaterades 2021-03-31 stora 

samordningsvinster och utvecklingsmöjligheter för kommunerna inom 

Göteborgsregionen. För ett leverantörsregister krävs ett it-stöd. Förstudien 

rekommenderade utredning av tekniska och juridiska förutsättningar för ett it- 

stöd för gemensamt utförarregister inom GR.  

 

GR:s socialchefsnätverk fattade därefter beslut 2021-04-16 att inleda förstudie 

för att utreda tekniska och juridiska förutsättningar för att skapa ett GR 

gemensamt it-stöd i samverkan med Skånes Kommuner. Den tekniska 

förstudien är nu genomförd och en slutsats är att samverkan med Skånes 

kommuner är möjlig.  

 

Bakgrund  

Kommunerna har ansvar för att säkra att den person som behöver insats i form 

av köpt vård eller boende erbjuds stöd med hög kvalitet och till ett rimligt pris. 

För det krävs ett systematiskt arbete, både när det gäller ramavtal och 

direktupphandling. Varje kommun behöver därmed en uppbyggd kompetens 

runt upphandling och uppföljning av leverantörer.  

I Göteborg finns SPINK, samlad planerings- och inköpsfunktion för sektor 

IFO-FH, som ett svar på denna utmaning. SPINK har byggt upp en 

sammanställning av leverantörer, ett utförarregister, och erbjuder stöd till 

Göteborgs Stads stadsdelar vid placering. De är ett nav i utvecklingen av 

inköpskompetens inom IFO-FH. Tillsammans med nämnden för inköp och 

upphandling och stadsdelarna sker en samordnad och systematiserad 

leverantörsuppföljning.  
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En möjlig väg för gemensamt utförarregister är ett samarbete mellan SPINK 

och GR-kommunerna för att gemensamt kunna påverka och driva utvecklingen 

framåt inom området.  

Det finns inte förutsättningar för utbyggnad av SPINKs nuvarande it-stöd på 

det sätt som är önskvärt för att framåt stödja utvecklingen av arbetet med ett 

GR gemensamt utförarregister.  

 

Samverkan med Skånes kommuner  

Skånes Kommuner utvecklar ett it-stöd för gemensamt utförarregister. 

Den tekniska förstudien som nu har genomförts visar att samverkan med 

Skånes kommuner är möjlig. Utifrån den workshop som gjordes i samband 

med förstudien med representanter från kommunerna våren 2021  

konstaterades dock att GR kommunerna till viss del har behov som skiljer sig 

från Skånes kommuner. Systemet behöver därför utvecklas för att motsvara GR 

kommunernas förväntningar. 

2. Redogörelse för förslag på projektorganisation och kostnad 

GR presenterar på mötet förslag på projektorganisation samt 

kostnadsberäkning för utveckling av ett GR-gemensamt utförarregister köpt 

vård och boende IFO/FH. Förslaget med kostnadsberäkning skickas även 

separat till mötesdeltagarna.  

3. Dialog 

Dialog utifrån framtaget förslag i grupp, och därefter återsamling i helgrupp. 

4. Tidsplan och frågeställning 

Den övergripande frågeställningen är om kommunen önskar delta i samverkan 

för utveckling och förvaltning av ett gemensamt utförarregister för köpt vård 

och boende inom individ och familjeomsorg samt funktionsstöd? 

• Dialog på mötet idag, 21 januari 

• Information till kommuncheferna 4 februari 

• Dialog på hemmaplan i ledningsgrupper under februari månad 

• Beslut på socialchefsnätverket den 4:e mars: 

1. Ja eller nej till projekt för gemensamt it-system 

2. Meddelande av intresse för fortsatt dialog med Spink om 

placeringsstöd mm. Ja eller nej? 

Svaren skickas till GR senast 1/3 för sammanställning inför beslut den 4 mars.  

5. Mötet avslutas 

Antecknat av: 

Cecilia Axelsson 

Planeringsledare GR 


