
Sida 1 (2) 

 

Postadress: Uppsala kommun, vård- och omsorgsförvaltningen, 753 75 Uppsala  

Besöksadress: Stadshusgatan 2 

Telefon: 018-727 00 00 (Kontaktcenter) 

E-post: vard-ochomsorgsforvaltningen@uppsala.se 

www.uppsala.se  
Click or tap here to enter text.Click or tap here to enter text. 

Upphandling av korttidstillsyn till skolungdom 
över 12 år enligt 9 § 7 LSS  

Förslag till beslut 

Omsorgsnämnden beslutar 

1. att göra en ramupphandling enligt lagen om offentlig upphandling för 

korttidstillsyn till skolungdom över 12 år. 

Ärendet 

Tidigare ramupphandling av insatsen korttidstillsyn till skolungdom över 12 år enligt 
9 § 7 LSS löper ut den 31 december 2023. Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår till 

nämnden att upphandla på nytt enligt lagen om offentlig upphandling (LOU). 

Beredning 

Ärendet har beretts av tjänstepersoner från Vård- och omsorgsförvaltningens enhet 

Avtal och marknad och avdelning Myndighet OSN, i samverkan med avdelning 
Upphandling samt ekonom från Uppsala kommuns kommunledningskontor. 

Ärendet kan medföra en geografisk spridning av utförare vilket gynnar den enskilde 
och deras familjer då transporter mellan skola och korttidstillsyn minimeras. 

Ärendet om att gå vidare till upphandling bedöms inte medföra några negativa 
konsekvenser sett ur perspektiven för barn, jämställdhet eller näringsliv. 

Vård- och omsorgsförvaltningen  Datum: Diarienummer: 
Tjänsteskrivelse till omsorgsnämnden 2023-02-20 OSN-2022-00500 

  
Handläggare:  

Malin Anger 
Carita Öhman 
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Föredragning 

Insatsen korttidstillsyn är en insats enligt lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade, LSS. Korttidstillsyn ges till skolungdom över 12 år med 
funktionsnedsättning, som har studerande eller förvärvsarbetande vårdnadshavare. 
Insatsen ska erbjudas utanför det egna hemmet före och efter skolans slut samt under 

skollov. 

Insatsen korttidstillsyn ska ge fysisk och psykisk stimulans, behovet av ungdomarnas 
tillsyn kan variera och insatsen måste därför kunna utformas på ett flexibelt sätt. 
Verksamhet som driver korttidstillsyn ska ha tillstånd från Inspektionen för vård och 
omsorg (IVO). För verksamheter som vänder sig till barn finns det lagstadgat krav på 

registerkontroll av personal samt regler om anmälningsskyldighet vid misstanke om 

att barn far illa. 

I nuvarande ramavtal har nämnden avtal med fyra aktörer: Ansgarskolorna AB, 
Labanskolan, Fyrisgården samt Kajans frisärskola. Antal placeringar hos dessa aktörer 
var hösten 2022 45 enskilda personer. Dessa utgör i dagsläget 38% av nämndens 

placeringar. Inom nämndens egen regi finns fyra enheter som kan erbjuda insatsen 
korttidstillsyn, vilka i dagsläget utgör 40% av nämnden placeringar. Vård- och 

omsorgsförvaltningen har även en överenskommelse med utbildningsförvaltningen 

som innebär att vissa beslut om korttidstillsyn kan verkställas i anslutning till skolans 
ordinarie fritidsverksamhet, i dagsläget 22%. Dessa platser är dock inte tillräckliga för 
att möta upp nämndens behov av platser för korttidstillsyn. Behovet av placeringar 

varierar över tid. 

Då nämnden inte kan tillgodose behovet i egen regi föreslås att genomföra en 

ramupphandling för att ha kapacitet att även fortsättningsvis verkställa insatsen.  

Ekonomiska konsekvenser 

Den samlade bedömningen är att det är ekonomiskt fördelaktigt att genomföra en 

upphandling i stället för att starta upp ytterligare verksamheter i egenregi. 
Upphandlingen innebär att det inte lämnas någon platsgaranti utan avrop görs då 
nämnden har behov av plats. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 20 februari 2023 

 

 

 

Vård- och omsorgsförvaltningen 

 

 

Lenita Granlund  
Förvaltningsdirektör  
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