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 Omsorgsnämnden 

 
Beslut om upphandling av korttidstillsyn till skolungdom över 12 
år enligt 9 § 7 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) 
 
Förslag till beslut 
Omsorgsnämnden föreslås besluta 
 
att ge förvaltningen uppdrag att genomföra en ramupphandling enligt lagen (2016:1145) om 
offentlig upphandling (LOU) för korttidstillsyn till skolungdom över 12 år 
 
 
Ärendet 
Omsorgsförvaltningen genomförde under år 2015 en ramupphandling enligt LOU för insatsen 
korttidstillsyn enligt LSS. Avtalsperiod för denna upphandling sattes till 2017-12-31, med 
option för beställaren att förlänga avtalet på samma villkor med ytterligare 1+ 1 år. 
Ramavtalet för korttidstillsyn har förlängts med optionsåren.  
 
I nuvarande ramavtal har nämnden avtal med tre aktörer; Fyrisgården, Kajans friskola samt 
Laban skolan. Två av leverantörerna har sin korttidstillsyn i anslutning till skolverksamhet. 
Inom nämndens egen regi har vi dagsläget fem stycken enheter som kan erbjuda insatsen 
korttidstillsyn, dessa platser är dock inte tillräckliga för att möta upp nämndens behov av 
platser för korttidstillsyn.  
 
Ny upphandling för insatsen korttidstillsyn behöver göras för att säkerställa att 
Omsorgsnämnden kan fortsätta att verkställa insatsen korttidstillsyn.  
 
Information om insatsen korttidstillsyn 
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 Inspektioner 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. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Det går inte att ta ställning till ekonomiska konsekvenser innan upphandlingen är klar. 
Upphandlingen innebär att det inte lämnas någon platsgaranti utan avrop görs då nämnden har 
behov av plats. 
 
Konsekvenser för jämställdhet 
Ärendet bedöms inte ha några negativa konsekvenser ur ett jämställdhetsperspektiv. 
 
Konsekvenser för tillgänglighet 
Ärendet har inte några konsekvenser för tillgänglighet. 
 
Konsekvenser för barn och unga 
Att genomföra en ramupphandling för korttidstillsyn ökar barn och ungdomars möjlighet till 
trygg tillsyn och omvårdnad under den tid då vårdnadshavare förvärvsarbetar eller studerar. 
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