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Nyhetsbrev SPINK 

Nr 2 2018  

Om SPINK - en samlad placerings- och 

inköpsfunktion inom IFO-FH i Göteborgs Stad 

Nu har Spink varit igång en månad 

Det har varit en intensiv, spännande och lärorik tid. Den sista februari 

lades det elektroniska placeringsformuläret ut på intranätet och den  

1 mars tog vi emot 42 ärenden. Informationen om Spink hade alltså nått  

ut till socialtjänsten, men vi fick fler ärenden än beräknat. Nu har det 

lugnat sig något men under den första månaden har vi tagit emot 613 

ärenden. Alla stadsdelar har använt oss, vilket vi är glada för. 

Vad är på gång just nu? 

Placeringsformuläret tycks ha mottagits väl. Det uppfattas som enkelt att fylla i. 

Efter att ha fått in synpunkter från både socialtjänsten, Link-samordnare och 

våra placeringshandläggare gör vi nu smärre justeringar. 

Under veckan får chefer en sammanfattning av enkäten som genomfördes i 

februari. Syftet var att få en bild av tidsåtgång för att leta boenden och andra 

insatser för personal, före Spinks start. Enkäten besvarades av 354 personer, en 

svarsfrekvens på 40%. Personal inom vuxenenhet bedömer att de lägger 1-2 

tim/ärende eller mindre för att hitta plats. De flesta inom enheter som jobbar för 

barn och unga, ensamkommande samt funktionshinder, har uppgett att de 

lägger 2-5 tim/ärende, men många uppgav att de lade 5-8 tim/ärende. Svaren 

har gett oss många tankar om vilket stöd personalen i stadsdelarna behöver i 

inköpsprocessen.   

Vi fortsätter arbetet med att bygga upp ett IT-stöd för ärendehantering. Med det 

får vi en enhetlig arbetsprocess som hjälper oss att kvalitetssäkra våra rekom-

mendationer på boenden. Att bygga upp en ingående kunskap om leverantörs-

marknaden kommer att ta tid. Det är en snårig marknad, med 25 olika ramavtal, 

som ändå inte täcker stadens behov av platser.  

Vi har regelbundna träffar med stadsdelarnas Link-samordnare, nämnden för 

Inköp och upphandling, Social resursförvaltning, boendesamordningen för 

funktionshinder med flera. Om ni önskar mer information om Spink kommer vi gärna ut till olika nätverk. 

Vad händer framöver? 

Massor av leverantörer ringer till oss och vill presentera sin verksamhet. Det känns svårt att tacka nej, men 

vi har ingen möjlighet att besöka alla. I maj planerar vi istället fyra målgruppsinriktade halvdagar för 

leverantörer. Spink håller också på med en aktivitetsplan för systematisk leverantörsuppföljning ihop med 

nämnden för Inköp och upphandling och stadsdelarna. Mer om det kommer in nästa nyhetsbrev.  

 

Vad är Spink? 
Spink står för samlad placerings- 

och inköpsfunktion. Vi arbetar 

med IFO-FH:s samlade externa 

och interna köp av vård och 

boende. Målet med Spink är att 

minska kostnaderna, öka kvali-

teten samt se till att staden 

endast använder seriösa ut-

förare. Spink ligger organisa-

toriskt i Askim-Frölunda-Högsbo 

men arbetar för hela Göteborgs 

Stad. 

Om nyhetsbrevet 
Du får detta nyhetsbrev efter-

som du på ett eller annat sätt 

berörs av Spink. Vidarebefordra 

gärna brevet till medarbetare.   

Om du har några frågor om 

Spink kan du vända dig till 

områdeschef Dag Eliasson 031-

366 02 40. 

Vill du att en kollega ska få 

brevet, eller om du inte vill ha 

brevet längre mejlar du till Linn 

Hansson på Spink. 
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