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 Socialnämnden 

Upphandling av hem för vård eller boende 0-20 år 

Förslag till beslut 
Socialnämnden föreslås besluta 
 
att genomföra ramupphandling av insatsen hem för vård eller boende för barn och ungdomar 
0-20 år med en social problematik, 
 
att hemställa till kommunstyrelsen om att säga upp nuvarande ramavtal avseende hem för 
vård eller boende 0-12 år och 13-20 år  
 
Bakgrund 
Under 2013 gavs Uppsala kommun via Sveriges kommuner och landsting (SKL), SKL 
kommuntus inköpscentral AB (SKI), möjlighet att delta i upphandlingen av tjänsterna hem för 
vård eller boende (HVB) 13-20 år och stödboende1. Under våren 2013 ansökte Uppsala 
kommun via kommunstyrelsen om att delta i SKL:s upphandling. Syftet med att Uppsala 
skulle delta i upphandlingen var att förbättra kvaliteten i placeringarna samt minska 
kostnaderna. 
 
SKL:s upphandling drog ut på tiden och blev först klar under hösten 2014. Totalt är 61 
kommuner anslutna till upphandlingen och ramavtal skrevs med 184 verksamheter. Senare 
fick Uppsala kommun även ansluta sig till ramupphandlingen som avsåg åldergruppen 0-12 
år. Avtalen är tecknade på 2+1+1 år och den första tvååriga avtalsperioden löper ut i 2016-
09/10 beroende på vilket avtal det är.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1 Uppsala kommun drog sig senare ur upphandlingen avseende stödboende till förmån för en egen upphandling 
som genomfördes av SCN (boende med tillsyn dnr: SBN-2014-0027) 



Ärendet 
Nämnden köper årligen institutionsvård för barn och unga av externa leverantörer till en 
kostnad av cirka 60 mnkr. Av dessa 60 mnkr består cirka 20 mnkr av kostnader för 
placeringar via Statens institutionsstyrelse. Detta innebär att nämnden årligen köper 
institutionsvård för cirka 40 mnkr via ramavtal eller via direktupphandling. Fördelningen av 
antalet placeringar för institutionsvård år 2014 var enligt nedan.  
 

Typ av placering  Antal 
Antal placeringar vid Statens institutionsstyrelse 37 
Antal placeringar hos externa leverantörer (ramavtal eller direktupphandling) 125 
Totalt:  162 

 
Nämnden har sedan hösten 2014 haft ramavtal med flertalet leverantörer via SKL:s 
kommungemensamma upphandling av HVB 0-20 år. Förvaltningen har fram till idag varit 
både nöjd och missnöjd med de placeringar som gjorts inom ramavtal. I de fall handläggare 
har varit missnöjda har det inte handlat om någon återkommande orsak utan kopplingar till 
det specifika ärendet. Förvaltningen kan dock konstatera att vissa HVB ligger en bit ifrån 
Uppsala vilket har medfört längre transporter för besök på institutionerna, för handläggare 
och anhöriga. Detta gäller framför allt de HVB som avser åldern 0-12 år. 
 
Avseende ekonomin så har nämndens kostnader för placeringar i HVB minskat något år 2015 
jämfört med 2014. Minskningen i kostnader härrörs inte till billigare institutioner utan något 
färre placeringar och vårddygn på institution. 
 
Förvaltningen ser ett behov av att ytterligare arbeta med pris och kvalité avseende placeringar 
vid HVB 0-20 år. Det rör sig ofta om kostamma placeringar och det är många gånger svårt att 
mäta resulterat av placeringarna. 
 
Förvaltningen anser att nämnden bör säga upp avtalet med leverantörerna inom SKL:s 
kommungemensamma upphandling till förmån för en egen upphandling av institutionsvård 
för barn och ungdomar 0-20 år. I arbetet med att ta fram ett förfrågningsunderlag till 
upphandlingen bör möjligheten till fasta dygnspriser kopplat till en viss kvalité och innehåll 
undersökas. Förvaltningen bör även få i uppdrag att undersöka möjligheten till att kräva 
tillbaka ersättning av leverantörerna då en placering inte uppnår målen i vårdplanen, till 
exempel om leverantören avbryter placeringen (avbrott) i förtid. 
 
I arbetet med förfrågningsunderlaget kommer förvaltningen fortlöpande att titta på vilka 
behovskategorier (målgrupper) som kan tillgodoses av Uppsala kommuns interna leverantör, 
Styrelsen Uppsala vård och omsorg.     
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