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Hävning av avtal med Nina barn och ungdom 
AB  

Förslag till beslut 
Socialnämnden föreslås besluta 

att häva avtalet gällande konsulentstödd familjehemsvård med Nina barn och 
ungdom AB 

 

Ärendet 

Socialnämnden tecknade i november 2017 ramavtal med Nina barn och ungdom AB 
gällande konsulentsstödd familjehemsvård. Efter att tillståndsplikt från IVO infördes 
fick bolaget avslag på sin ansökan om att få bedriva konsulentsstödd familjehems-
verksamhet. Med anledning av avsaknad av tillstånd så kan leverantören inte fullfölja 
sina åtaganden enligt ramavtal, vilket bör hävas med omedelbar verkan. Brev gällande 
hävning bifogas handlingen. 
 

Föredragning 

Socialnämnden tecknade i november 2017 ramavtal med Nina barn och ungdom AB 
gällande konsulentsstödd familjehemsvård. Den 15 april 2017 infördes tillståndsplikt 
från IVO (Inspektionen för Vård och omsorg) för bolag som bedriver konsulentsstödd 
jour- och familjehemsverksamhet för placering av barn. Tillståndsplikten infördes med 
vissa övergångsbestämmelser som bl.a. innebar att bolag som hade verksamhet innan 
tillståndsplikten infördes fick fortsätta bedriva verksamhet under förutsättning att 
ansökan inkom till IVO innan den 1 april 2018 och i avvaktan på beslut. 
Socialförvaltningen har efter att tidsfristen löpt ut kontrollerat tillstånd för samtliga 
leverantörer på ramavtal som berörs.  
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Vid kontakt med IVO i september 2018 framkom att Nina barn och ungdom AB i juni 
samma år hade fått avslag på sin ansökan om tillstånd att bedriva verksamhet enligt 
rådande lagstiftning. Skälet till beslutet var att de personer som står bakom företaget 
enligt IVO inte bedömdes vara lämpliga att bedriva den aktuella verksamheten med 
god kvalitet och säkerhet. Den huvudsakliga anledningen var ekonomisk misskötsel.  
Socialförvaltningen begärde in åtgärdsplan enligt vilken leverantören inte delade IVO:s 
bedömning och därmed hade överklagat beslutet till Förvaltningsrätten.  
 
Förvaltningsrätten beslutade att bevilja bolaget tillstånd att bedriva verksamhet i 
avvaktan på att målet avgörs slutligt (interimistiskt förordnande).  I maj 2019 avslog 
Förvaltningsrätten överklagandet varpå bolaget överklagade till Kammarrätten, som 
därefter avslog överklagandet i januari 2020. Den 7 februari meddelar leverantören att 
Högsta Förvaltningsdomstolen inte kommer att pröva deras fall och att placeringen 
genom företaget omgående behöver avslutas.  
 
Under ramavtalsperioden har tre placeringar gjorts inom Nina barn och ungdom AB, 
inga nya placeringar har inletts efter avslag om tillstånd från IVO. Förvaltningen har 
löpande haft kontakt med leverantören sedan dess. Vid tidpunkt för beslut från Högsta 
domstolen fanns en pågående placering från Uppsala kommun inom företaget, vilket 
har avslutats genom att familjehemmet i stället blivit uppdragstagare direkt för 
Uppsala kommun. Barnet i fråga har således inte berörts nämnvärt av beslutet. 
Med anledning av avsaknad av tillstånd att bedriva konsulentsstödd familjehems-
verksamhet så kan leverantören inte fullfölja sina åtaganden enligt ramavtal, vilket bör 
hävas med omedelbar verkan. Brev gällande hävning bifogas handlingen. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse daterad 2020-03-03 
- Bilaga: brev gällande hävning av avtal med Nina barn och ungdom AB 

 

Socialförvaltningen 

 

 

Åsa Carlsson 
Tf. direktör 
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Hävning av ramavtal 

 

 

Socialförvaltningen i Uppsala kommun har sedan hösten 2018 löpande haft kontakt 
med VD för Nina barn och ungdom AB med anledning av att bolaget fått avslag från 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) på sin ansökan om att få bedriva 
konsulentsstödd familjehemsverksamhet. Med anledning av att Nina barn och ungdom 
AB saknar tillstånd att bedriva konsulentsstödd familjehemsverksamhet så bedöms 
leverantören inte kunna fullfölja sin åtaganden enligt ramavtal med socialnämnden, 
Uppsala kommun.  Ni har över telefon meddelat att verksamheten upphör. Avtalet 
hävs därmed med omedelbar verkan med hänvisning till punkt 1.31 i avtalet. 

 

 

Socialnämnden 

 

 

Eva Christiernin  Lotta von Wowern 
Ordförande   Sekreterare 
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234593 Sandra Sonnermyr Hovi Nina barn och ungdom AB 
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