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Fastställande av handlingsplan för 2013 i barn- och ungdomsnämndens 
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Förslag till beslut 

Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 

att anta handlingsplan för 2013 i barn- och ungdomsnämndens konkurrensplan. 

Sammanfattning 
Barn- och ungdomsnämnden har 2008-12-04, § 235, beslutat om plan för 
konkurrensutsättning för perioden 2009-2013. Konkurrensplanen och dess handlingsplan 
konkretiserar vaije verksamhetsområde över tid. Handlingsplanen ska årligen revideras. 
Förutsättningarna för en verksamhet kan förändras och därmed kan en konkurrensutsättning 
behöva omprövas. 
Ärendet 
Förslag til l revideringar är markerat med rött = bort och grönt = tillägg, utifrån 2012 års plan. 

Nämnden ska ha en plan för konkurrensutsättning inom sitt ansvarsområde. 
En konkurrensplan ska innehålla en konkret handlingsplan över tid. 
Handlinsplanens förteckning beskriver vilka verksamhetsområden som nämnden avser att 
konkurrensutsätta under 2013, en uppskattning av beräknad start av upphandlingsprocessen 
och när entreprenad beräknas påbörjas. 

Handlingsplanen för konkurrensutsättning är uppdelad enligt följande och per 
verksarnhetsområde: 

Fritid och kultur, handlingsplanen för 2013 ligger fast för verksamhetsområdet. 
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Vård och omsorg för barn och ungdomar 0-20 med funktionsnedsättning, handlingsplanen för 
2013 är reviderad från föregående år. 

Förskolan, handlingsplanen för 2013 är reviderad från föregående år. 

Grundskolan och grundsärskola, handlingsplanen för 2013 är reviderad från föregående år. 

Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad 

Carola Helenius-Nilsson 
Direktör 
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Grönt = Tillägg 
Rött - Borttages 

Revidering och fastställande av handlingsplanen för 2013 

Fritid - Kultur 
Handlingsplanen för 2013 ligger fast för verksamhetsområdet. 

Uppsala genomgår en bostadsutbyggnad och fler mötesplatser för unga behövs, bland annat 
fritidsklubbar, vilket redovisas i nämndens uppdragsplan. Vid etablering av nya fritidsklubbar 
och mötesplatser för ungdomar bör upphandling prövas. Detta för att pröva ny pedagogik och 
metodik i ungdomsarbetet. Skolbarnomsorg för åk 1-6 är lagstadgad men kan, som övrig 
skolbarnsomsorg, utföras av externa aktörer. 

Verksamhet Form Förstudie Upphandling Start 
Vid etablering av nya 
mötesplatser Fritidsklubbar 
och mötesplatser 

Entreprenad Start av Förstudie 2012 

Vård och omsorg för barn och ungdomar 0- 20 år med funktionsnedsättning 
Handlingsplanen för 2013 är reviderat för verksamhetsområdet. 

Verksamhet Form Förstudie/ Upphandling Start 
Bostad med särskild service 
onligt 9:8 LSS 
Ekhagen 5 platser 
Safiren 5 platser 

Entreprenad Upphandling av Ekhagens 5 
platser 
Förstudio pågår 

2M2 
2044 

Korttidsvistelse utanför 
hemmet i form av 
korttidsboende enligt LSS 
med sju enheter 
om 3é 35 platser.  

Entreprenad Upphandling av 
3é 35 platser 
Förstudie pågår 

3045 
2014 
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Förskola 
Handlingsplanen för 2013 är reviderat för verksamhetsområdet. 

Upphandlingen Drift av Lillgärdets förskola, Uppsala kommun, genomfördes 2013-05-03-
2013-06-02. Leverantören ska tillhandhålla förskoleverksamhet i enligt med Skollagen, 
Läroplanen (Lpfö 98 rev.2010) och kommunala styrdokuments krav. 

Anbudet från C företaget vård och omsorg är det ekonomiskt mest fördelaktiga. Barn- och 
ungdomsnämndens upphandlingsutskott, har därför beslutat att anta detta anbud. 

Verksamhet Form Förstudie Upphandling Start 

Lillgärdets förskola Driftentreprenad Upphandling Avslutat 

Grundskolan 
Handlingsplanen för 2013 ligger fast för verksamhetsområdet. 

Verksamhet Form Förstudie Upphandling Start 
Utvärderingsunderlag i 
kvalitetsarbetet t ex enkäter, 
intervjuer, kartläggning, 
nulägesbeskrivning 

Upphandling av tryck, utskick 
och datafångst av enkäter. 

Entreprenad 

Direktupphandling 

Förstudie start 2009 
Pågår 

Pågår 2013 


