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 Socialnämnden 

Upphandling av hem för vård eller boende, stödboende och 
konsulentstödd familjehemsvård för ensamkommande barn 
 
Förslag till beslut 
Socialnämnden föreslås besluta 
 
att  till kommunstyrelsen hemställa att Uppsala kommun ansöker om att delta i Sveriges 

kommuner och landsting, SKL kommentus inköpscentral AB, upphandling avseende hem 
för vård eller boende och stödboende för ensamkommande barn.  

 
att  till kommunstyrelsen hemställa att Uppsala kommun ansöker om att delta i Sveriges 

kommuner och landsting, SKL kommentus inköpscentral AB, upphandling avseende 
konsulentstödd familjehemsvård för ensamkommande barn. 

 
Ärendet 
Uppsala kommun har sedan flera år tillbaka haft som inriktningsmål att vara en öppen och 
solidarisk kommun avseende flyktingmottagande och särskilt avseende ensamkommande 
barn.  
 
Mottagandet av ensamkommande barn har succesivt ökat de senaste åren och Uppsala 
kommuns avtal med Migrationsverket har skrivits upp de gånger avtalet förnyats. Detta har 
även medfört att nämndens budgeterade kostnader (statsbidrag) för mottaggandet ökat vid 
nytt avtal.  
 

År Antal avtalade platser Nämndens budgeterade kostnader 
2013 23 asyl och 68 PUT 81 000 tkr 
2015 70 asyl och 75 PUT 115 000 tkr 
2016  400 asyl och 75 PUT 454 745 tkr 

  
Fram till sommaren 2015 kunde nämnden i hög utsträckning tillgodose behovet av 
boendeplatser för ensamkommande barn via egen regin och upphandlade externa leverantörer. 
Utvärderingar visade även att nämnden hade ett mottagande som höll hög kvalitet.1 
 
 

                                                 
1 SBN-2009-0002, SBN-2011-0063 och SBN-2014-0052 



Med anledningen av det ökade mottagandet sedan sommaren 2015 har nämnden precis som 
övriga kommuner i Sverige tvingats till att genomföra direktupphandlingar av boendeplatser 
för ensamkommande barn då boendeplatser i egen regi och upphandlade platser inte räckt till. 
Direktupphandlingar av boendeplatser är dock en tillfällig lösning och nämnden måste på 
längre sikt antingen tillgodose behovet av platser via egen regi eller upphandlade platser. I 
dagsläget kan inte nämnden åberopa undantag från LOU på grund av synnerlig brådska och 
därmed genomföra direktupphandlingar för att täcka det uppkomna behovet.   
 
Nämnden och Uppsala kommun ges via Sveriges kommuner och landsting (SKL), SKL 
kommentus inköpscentral AB (SKI), möjlighet att delta i upphandlingar av tjänsterna hem för 
vård eller boende (HVB), stödboende och konsulentstödd familjehemsvård för målgruppen 
ensamkommande barn.  
 
Upphandlingarna kommer att genomföras som ramupphandingar vilket bl.a. innebär att det är 
leverantörer som upphandlas och inte ett visst antal boendeplatser. Det innebär även att 
nämnden inte förbinder sig att ekonomiskt betala för boendeplatser om mottagandet skulle 
minska kommande år. Leverantörerna kommer att rangordnas utifrån pris och kvalitet, men 
det hindrar inte att placeringar görs utifrån individens behov. Ett individuellt behov är 
geografisk närhet. 
 
Ovanstående medför att nämnden avropar platser enligt nedanstående turordning. 
 

1. Avtal som nämnden ingått där det finns ett specifikt antal platser som upphandlats.  
2. SKL:s ramavtal avseende HVB, stödboende och konsulentstödd familjehemsvård. 
3. Direktupphandling vid behov.   

 
För att fortsättningsvis, i så hög utsträckning som möjligt, undvika att genomföra 
direktupphandlingar föreslår förvaltningen att nämnden och Uppsala kommun deltar i 
upphandlingarna av leverantörer som kan tillhandahålla boendeplatser för ensamkommande 
barn. 
 
Nämndens beslut avseende omställningsplan (SCN-2015-0290) och behovsplanering av 
boenden för ensamkommande barn (SCN-2016-0027) kvarstår. Förvaltningen arbetar 
tillsammans med Styrelsen Uppsala vård och omsorg och stadsbyggnadsförvaltningen för att 
dessa ska verkställas parallellt med en ramupphandling av leverantörer som kan tillhandahålla 
boendeplatser vid behov.    
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