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Nu lanserar SSIL den första upplagan av SSIL Inköpsindex. Inköpsindex är en årlig riks-
täckande kartläggning av efterfrågan av boendeinsatser på den svenska omsorgmarknaden. 
Kartläggningen baseras på 1700 djupintervjuer med beslutfattare inom respektive boende-
insats i majoriteten av Sveriges kommuner. Inköpsindex erbjuder en unik insyn i Sveriges 
kommuner och Socialtjänstens nuvarande och framtida behov av samtliga boendeinsatser. 

En kartläggning av Socialtjänstens nuvarande och framtida inköpsbehov:  

En riksrapport - 21 län - all vår rådata:   
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Våra erfarna kommunikatörer genomför årligen ca 10 000 telefonintervjuer och kvalitetsuppföljningar och har 
över 25 års erfarenhet och nära relationer med representanter inom Socialtjänst och Kriminalvård. SSILs unika 
relationer och nätverk inom Socialtjänst och Kriminalvård är ett resultat av daglig kontakt med en stor majoritet av 
av beslutsfattarna inom området, som en del i vår nationella Placeringsservice. 

                 ·    Kommunernas behov av boendeplatser
                 ·    Kommunernas planer för att bygga ut sina verksamheter 
                 ·    Kommunernas uppskattade behov av privata aktörer idag och de kommande tre åren 

Kartläggningen hjälper er att utveckla och dimensionera er verksamheter för att möta behovet på 
marknaden. Samtidigt erbjudes en samlad och jämförande bild över omsorgsbehovet inom boendeforerna 
HVB, LSS, Stödboende, Konsulentstödd familjeverksamhet, Skyddat boende och äldreboende. 

En unik chans att utforska nya investeringsmöjligheter: 

Med hjälp av telefonintervjuer med över 1700 beslutsfattare från majoriteten av Sveriges kommuner 
genomför SSIL en omfattande kartläggning av det nuvarande och framtida behovet av samtliga boendeinsatser. 

Om vårt undersökningsteam

Med SSIL Inköpsindex får ni tillgång till en utförlig Riksrapport och trendanalys för samtliga boendeinsatser i samt-
liga Sveriges län och kommuner. Därtill ger vi er all vår rådata för möjligheten att på kommunnivå studera utbud, 
efterfrågan och trendutveckling för de olika insatserna, samt hur kommunerna möter behovet idag.  


