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Upphandling av stödboende 16-20 år 
 
Förslag till beslut 
Socialnämnden föreslås besluta 
 
att uppdra till förvaltningen att inleda en upphandling av stödboende för ungdomar  
      16 – 20 år. 
 
 
Sammanfattning 
Socialnämnden har ett ramavtal rörande boende med tillsyn med fyra leverantörer. Under 
avtalstiden av avrop skett till samtliga leverantörer. Den 30 september 2017 pågick sju 
uppdrag. Ramavtalet löper ut 30 september 2018.  
 
Förvaltningens bedömning är att behovet av stödboende för ungdomar inte enbart kan tillgodoses 
av den egna förvaltningen. Förvaltningen föreslår att nämnden uppdrar till förvaltningen att 
inleda en upphandling av stödboende för ungdomar 16 – 20 år. 
 
Ärendet 
Socialnämnden tecknade 2014 ett ramavtal rörande boende med tillsyn med fyra leverantörer 
(SBN 2014–0037). Sedan 1 januari 2016 krävs det tillstånd från Inspektionen för Vård och 
Omsorg (IVO) för att bedriva verksamheten stödboende. En leverantör, Boende omsorg, 
valde att inte ansöka hos IVO om tillstånd och avtalet med dem är avslutat.  Den maximala 
avtalstiden är fyra år. Socialnämnden har förlängt avtalet med 1 + 1 år och avtalet löper ut 30 
september 2018. 
 
Nuvarande leverantörer 
1. Novaskill Aktiebolag – 25 avrop 
2. Aktiveringspedagogen – 10 avrop 
3. Utslussen Vård AB – 4 avrop 
 
Den 30 oktober 2017 pågick sju uppdrag, sex från Novaskill Aktiebolag och ett från 
Aktiveringspedagogen. Dygnspriset är 900 kronor per dygn och belagd plats utom för 



Aktivitetspedagogen som begärt en prisjustering och där dygnspriset är 950 kronor per dygn 
sedan 5 april 2017. 
 
Socialstyrelsens definition av stödboende 
Placeringsformen stödboende innebär ett individuellt anpassat stöd utifrån barnets eller den 
unges behov, t.ex. genom hjälp med frågor om ekonomi och att få en struktur i sin vardag. De 
bör också kunna få stöd i att ordna bostad efter placeringen, studier, arbete eller annan 
sysselsättning och att ha en meningsfull fritid. Målgrupp för stödboende kan vara barn och 
unga som har kommit som ensamkommande barn till Sverige, som tidigare varit placerade för 
social problematik eller barn och unga som lever i en konfliktfylld eller på annat sätt i en 
otillfredsställande hemsituation. Personaltätheten bör anpassas efter behoven hos målgruppen 
som stödboendet vänder sig till. Stödboende kan bestå av ett visst antal lägenheter och/eller en 
sammanhållen lokal. 
 
Egen regi 
Förvaltningen har tillgång till cirka 15 träningslägenheter för ungdomar 18–20 år. Biståndet 
ungdomen beviljas är stödboende och insatsen består förutom boende av ett särskilt stöd i form av 
kontaktperson i individuell omfattning. Dygnet runt stöd finns vid behov via ett av kommunens 
HVB och ungdomens kontaktperson. Placeringstiden är ett år med möjlighet till en kortare 
förlängning om särskilda behov finns. Ungdomen ansvar själv för hyreskostnaden och inköp av 
möbler. 
 
Förvaltningens bedömning 
Förvaltningens bedömning är att behovet av stödboende för ungdomar inte kan tillgodoses 
enbart av den egna förvaltningen. Förvaltningen föreslår därför att nämnden uppdrar åt 
förvaltningen att inleda en upphandling av stödboende för ungdomar 16 – 20 år.  
 
Ekonomiska eller andra resursmässiga konsekvenser  
Om nämnden inte har tillgång till ett ramavtal kommer antalet direktupphandlingar att öka vilket 
medför högre dygnskostnader än vid ramavtal. 
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