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 Socialnämnden 

Avtal om hem för vård eller boende Kronåsen asylboende och 
Utslussboendet Frey (Attendo) 
 
Förslag till beslut 
Socialnämnden föreslås besluta 
 
att inte utnyttja optionen att för beställaren att på oförändrade villkor förlänga avtalet med 
ytterligare ett år 
 
att uppdra till förvaltningen att inleda dialog med Styrelsen Uppsala vård och omsorg (SUV) 
om ett verksamhetsövertagande av Kronåsen asylboende och Utslussboendet Frey    
 
Ärendet 
2011-11-16 beslutade socialnämnden för barn och unga om fortsatt upphandling i konkurrens, 
av boendeplatser för asylsökande ensamkommande barn och boendeplatser för 
ensamkommande barn och ungdomar som beviljats permanent uppehållstillstånd.  
 
En del av upphandlingen innefattade beslut om att upphandla Kronåsen asylboende för 
asylsökande ensamkommande barn utan vårdnadshavare, med åtta boendeplatser samt två 
jourplatser från 2013-01-01 samt att upphandla Utslussboendet Frey från 2013-01-01. 
 
2012-06-01 beslutade socialnämnden för barn och ungas upphandlingsutskott att anta anbudet 
från Attendo Individ och Familj AB samt att teckna avtal avseende Kronåsen och Frey för 
perioden 2013-01-01 -2016-11-30 med option för beställaren att på oförändrade villkor 
förlänga avtalet med ytterligare ett år.   
 
Enligt nämndens antagna omställningsplan ska boenden för ensamkommande barn i så hög 
utsträckning som möjligt tillgodoses via SUV. Vid utgående avtal med externa leverantörer 
ska SUV övervägas som ny leverantör. 
 
I avtalet avseende Kronåsen och Frey har kommunen hyresavtalet för fastigheterna vilket 
möjliggör för kommunen att behålla boendeplatserna och överta driften av verksamheten. 
Förvaltningens bedömning är att verksamheten skulle gagnas av att drivas inom SUV. SUV 



har andra asylboenden och ett utslussboende i Uppsala vilket medför att stordriftseffekterna 
och synergieffekterna kan öka.1  
 
Förvaltningen föreslår därför att nämnden inte utnyttjar optionen att förlänga avtalet med 
ytterligare ett år samt att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att inleda dialog med SUV om 
ett verksamhetsövertagande av Kronåsen asylboende och Utslussboendet Frey.  
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1 Villa Vänge, Kronparken 1, Kronparken 2, Kronparken 3, Jälla HVB (asyl och PUT) och Boye utslussboende. 


