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Arbetsmarknads- och socialnämnden föreslås besluta att lämna följande yttrande:

Yttrande

Konkurrensverket har begärt kompletterande uppgifter från arbetsmarknads- och socialnämnden
avseende avtal rörande ”boende med stöd” 2019-05-14. De kompletterande uppgifterna ska enligt
begäran lämnas i en förteckning per e-post samtidigt som fakturor och skriftliga avtal ska skickas
postalt.
Arbetsmarknads- och socialnämnden lämnar härmed begärda uppgifter i bifogad förteckning.
Förteckningen innehåller uppgifter över såväl skriftliga som muntliga avtal som nämnden har
beslutat om under 2018 och 2019, vilka leverantörer som avtal ingåtts med, när beslut fattades om
avtalen, tidsperioden som avtalen omfattas av samt avtalens värde. Förteckningen innehåller
uppgifter om det finns skriftliga avtal. Vidare redovisas vilka de olika tjänsterna är och vilka inköp
som gjorts av respektive tjänst. Arbetsmarknad- och socialnämnden har även skickat alla skriftliga
avtal som finns samt alla fakturor som styrker vad de muntliga avtalen avser per post.
I förteckningen saknas i några fall uppgifter om när beslut om avtal fattades samt uppgifter om
avtalens totala värde. Uppgifterna har inte kunnat hittas i den dokumentation som finns i dessa
ärenden. Det finns även ett visst bortfall gällande fakturor då dessa inte har gått att härleda i det
ekonomiska redovisningssystemet. Uppgifter om enskilda beslut gällande boenden med stöd går att
hitta i nämndens verksamhetssystem men de faktiska fakturorna går inte att återfinna i ekonomi/redovisningssystemet. Utlämnandet till Konkurrensverket avser 1197 placeringar (4440 fakturor
har lämnats ut). För 82 placeringar saknas det helt fakturor och för 32 placeringar saknas det delvis
fakturor. De försök som gjorts för att utreda orsaken till detta har inte gett något svar.
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Förteckningen innehåller alla avtal som kan anses falla in under beteckningen ”boende med stöd”.
Det bör här dock noteras att beteckningen ”boende med stöd” innefattar en mängd olika
kategorier vilket beskrivits i tidigare yttrande. Enligt begäran redovisas i förteckningen vilka olika
tjänster inköpen rör. Kategorierna är: missbruk och psykisk ohälsa, missbruk, psykisk ohälsa, skydd
- våld i nära relationer (VINR), våld utom nära relation (VUR), frigiven anstalt, barnfamiljstöd,
ungdom stöd och övrigt.
Dessa olika kategorier av ”boende med stöd” uppvisar stora skillnader och variationer och utförs
ofta inte av samma typer av leverantörer. Detta medför bland annat att de olika kategorierna inte är
av samma slag utan att de måste kravställas på skilda sätt varför de kommande upphandlingarna av
”boende med stöd” kommer att ske genom olika kategoriserade upphandlingar.
Arbetsmarknads- och socialnämnden använder utöver de leverantörer som anges i redovisningen
leverantörer som ingår i det ramavtal om upphandlad vård som Kommunförbundet Skåne har i
uppdrag av bland annat Malmö stad att upphandla och förvalta. Leverantörer som har ramavtal
med Kommunförbundet Skåne är inte med i bifogad förteckning. De avtal som har ingåtts efter
upphandlingar som förvaltningen har gjort själv är inte heller med i den bifogade förteckningen.
Utöver ovan nämnda boenden har arbetsmarknads- och socialnämnden egna boenden med stöd
samt upphandlade härbärgesplatser för hemlösa kvinnor och män.
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