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Hävning av ramavtal med Via Verna AB 
Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslås besluta 

att häva avtalet gällande HVB – Barn och unga med Via Verna AB 

 

Föredragning 

Socialnämnden tecknade i maj 2017 ramavtal med Via Verna AB gällande HVB för barn 
och unga (SCN-2016-0201).  Nämnden har haft totalt 9 placeringar på Via Verna AB 
varav 7 placeringar skett efter att ramavtal tecknades. Majoriteten av placeringarna har 
rört ensamkommande barn och unga.  De sista placeringarna avslutades i september 
2018. 

I samband med att de sista placeringarna avslutades framkom att Via Verna AB inte 
längre hade för avsikt att fortsätta bedriva verksamhet i form av hem för vård eller 
boende vilket bekräftas i telefonsamtal med föreståndaren under september månad. 
Ansvarig handläggare har vid upprepade tillfällen försökt få tag på avtalsansvarig hos 
leverantören samt andra nyckelpersoner inom företaget, utan resultat.  

Enligt uppgifter inkomna vid ekonomisk kontroll från UC spektra i september månad 
har följande framkommit: 

- Via Verna AB är avregistrerad för arbetsgivaravgift 
- Via Verna AB är avregistrerad för F-skatt på egen begäran 
- Styrelsen för Via Verna AB har avgått 
- Riskklass har ändrats till högsta riskklass UC1 

 
Med anledning av detta bedöms Via Verna AB ej kunna fullfölja sina åtaganden enligt 
avtalet vilket därmed bör sägas upp med omedelbar verkan. Brev gällande uppsägning 
bifogas handlingen. 

Socialförvaltningen 
 
 
Kaisa Björnström 
Socialdirektör 

Socialförvaltningen Datum: Diarienummer: 
Beslutsunderlag 2018-11-23 SCN-2016-0201 
  
Handläggare:  Socialnämnden 
Sandra Sonnermyr Hovi 
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Hävning av ramavtal SCN-2016-0201 
Socialnämnden i Uppsala kommun har vid upprepade försökt sedan september 
månad försökt komma i kontakt med avtalsansvarig för det ramavtal socialnämnden i 
Uppsala kommun har tecknat med Via Verna AB. Detta med anledning av att vi har fått 
uppgift om att ni inte längre bedriver HVB verksamhet. Enligt uppgifter inkomna vid 
ekonomisk kontroll från UC spektra har följande framkommit: 

 

- Via Verna AB är avregistrerad för arbetsgivaravgift 
- Via Verna AB är avregistrerad för F-skatt på egen begäran 
- Styrelsen för Via Verna har avgått 
- Riskklass har ändrats till högsta riskklass UC1 

 

 

Med anledning av detta bedöms Via Verna AB ej kunna fullfölja sina åtaganden enligt 
avtalet vilket därmed hävs med omedelbar verkan med hänvisning till punkt 20 i 
ramavtalet. Om ni bestrider uppsägningen skall ni skriftligen återkomma med skälen 
för bestridandet senast den 18 januari 2019. 

 

 

 

Kjell Haglund   Lotta von Wowern 
Ordförande   Sekreterare 

 

Socialnämnden Datum: SCN-2016-0201 
 2018-12-20  
  
Handläggare:  Via Verna AB 

Blocktensvägen 112A 
137 65 Jordbro 

Sandra Sonnermyr Hovi 
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