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Upphandling av ungdomscoach 

Förslag till beslut 
Socialnämnden föreslås besluta 
 
att  inte utnyttja optionen att förlänga avtalet avseende ungdomscoach med leverantören 
Aleris omsorg AB  
 
att  inte utnyttja optionen att förlänga avtalet avseende ungdomscoach med leverantören 
Aktiveringspedagogen Uppsala AB 
 
att  inte utnyttja optionen att förlänga avtalet avseende ungdomscoach med leverantören Ac 
Omsorg i Skellefteå AB  
      
att  inte utnyttja optionen att förlänga avtalet avseende ungdomscoach med leverantören 
INOM Familjeforum 
 
Sammanfattning 
Socialnämnden har tecknat ett ramavtal rörande ungdomscoach med fem leverantörer (SBN-
2014-0104). Avtalen löper ut 2017-01-31 med option för nämnden att förlänga avtalet på 
samma villkor med ytterligare 1 år. Nämnden ska senast tre månader före avtalets utgång 
skriftligt meddela leverantörerna om att avtalet inte kommer att förlängas. Styrelsen Uppsala 
vård och omsorg (SUV) har plats ett i avropsordningen och har under avtalsperioden i stor 
utsträckning tillgodosett förvaltningens behov av ungdomscoacher. Socialförvaltningen har 
överlag varit nöjd med insatsen ungdomscoach oavsett om det varit SUV eller Aleris omsorg 
som varit leverantör. Förvaltningens bedömning är att behovet av ungdomscoach i 
fortsättningen kommer att tillgodes av socialförvaltningen i den nya nämnd- och 
förvaltningsorganisationen. Förvaltningen föreslår därför att nämnden inte utnyttjar optionen 
att förlänga avtalet med leverantörerna som tillhandahåller insatsen ungdomscoach.     
 
 
 
 
 
 



Ärendet 
 
Ramavtalet 
Socialnämnden har tecknat ett ramavtal rörande ungdomscoach med fem leverantörer (SBN-
2014-0104). Avtalen löper ut 2017-01-31 med option för nämnden att förlänga avtalet på 
samma villkor med ytterligare 1 år. Nämnden ska senast tre månader före avtalets utgång 
skriftligt meddela leverantörerna om att avtalet inte kommer att förlängas. 
 
Ungdomscoach 
Ungdomscoach är en social tjänst där en leverantör ger ett individuellt stöd till ungdomar för 
att de ska få en fungerande vardag med skola, arbete, fritid och relationer. 
 
Ersättningen till leverantörerna är uppdelad i tre nivåer:  
• nivå 1 (30-34 tim/månad) 16 000 kr 
• nivå 2 (46-50 tim/månad) 23 000 kr 
• nivå 3 (62-66 tim/månad) 29 000 kr 
 
Avtalsperioden 
Genomgången av antalet ungdomar som varit aktuella hos respektive leverantör visar 
följande.  
 
Leverantör Antal ungdomar 
Styrelsen Uppsala vård och omsorg 47 
Aleris omsorg (Målet) 18 
Aktiveringspedagogen AB  1 (endast fem dagar) 
Ac Omsorg i Skellefteå AB 0 
INOM Familjeforum 0 

 
Socialförvaltningen har överlag varit nöjd med insatsen ungdomscoach oavsett om det varit 
SUV eller Aleris omsorg som varit leverantör. SUV har succesivt behövt utöka antalet 
ungdomscoacher för att möta behovet hos socialförvaltningen. Avtalsuppföljningen som 
genomfördes under 2015 med SUV visade även att de följer avtalet (dnr: SCN-2015-0211). 
 
Förvaltningens bedömning och förslag 
Förvaltningens bedömning är att behovet av ungdomscoach i fortsättningen kommer att 
tillgodes av socialförvaltningen i den nya nämnd- och förvaltningsorganisationen. 
Förvaltningen föreslår därför att nämnden inte utnyttjar optionen att förlänga avtalet med 
leverantörerna som tillhandahåller insatsen ungdomscoach. Avtalet med SUV behöver ej 
sägas upp eftersom SUV vid årsskiftet upplöses och verksamheten ungdomscoach övergår i 
socialnämndens regi.      
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