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Upphandling av elevhem
Förslag till beslut
Utbildningsnämnden föreslås besluta
att ge utbildningsförvaltningen i uppdrag att inleda en upphandling av elevhem för
gymnasieelever.
Bakgrund
Utbildningsnämnden finansierar sedan mer än 20 år ett elevhemsboende för elever i
gymnasieskolan. Kravet för att få att hyra ett boende är att eleverna är folkbokförda i
annan kommun samt studerar på någon av Uppsalas kommunala eller fristående
gymnasieskolor. Elevhemmet har som huvudsyfte att ge gymnasieelever från andra
kommuner som studerar vid gymnasieskolorna i Uppsala ett boende som är tryggt
och ändamålsenligt för den enskilde eleven, vårdnadshavare och gymnasieskolorna.
Verksamheten upphandlas och kontraktsperioden med den nuvarande leverantören
Uppsala Gymnasieboende löper ut 2021-06-15.
Föredragning
Elever från andra kommuner som studerar på Uppsalas gymnasieskolor har i många
fall ett behov av att hitta ett boende i Uppsala. Det gäller elever som har en lång resväg
till skolan och det inte är möjligt med daglig pendling mellan hem och skola.
Majoriteten av eleverna som bor på elevhemmet studerar inom
riksidrottsutbildningarna eller inom de nationella idrottsutbildningarna på
Celsiusskolan. Eleverna kommer från alla delar av landet och är beroende av att få en
plats på ett elevboende då det annars är mycket svårt att hitta ett boende till en
gymnasieelev i Uppsala. Farhågan är att många elever skulle tacka nej till en plats i
Uppsala om det inte finns ett tryggt elevhemsboende. Det kan i sin tur leda till att
idrottsutbildningarna på Celsiusskolan utarmas då kvalificerade sökande inte längre
skulle välja Uppsala som studieort.
Behovet av elevhemsplatser beräknas till ca 200-250 platser/år.
Eleverna betalar själva en hyra till elevhemmet under tio månader/år.
Utbildningsnämndens kostnad för elevhemmet uppgår till 4 716 tkr för 2019 vilket
täcker kostnaden för föreståndare, administrativ personal, tillsyn under kvällar och
helger, aktiviteter som läxläsning, social samvaro m.m.
Konsekvenser för barn/elever
För elever från annan kommun som studerar vid någon av Uppsalas gymnasieskolor är
elevhemmet ett tryggt boende med daglig tillsyn. I tillsynens uppdrag ingår att ha
daglig kontakt med de boende och även se till att alkohol och droger inte förekommer
på boendet.
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För elever som kommer från annan kommun skulle det vara mycket svårt att hitta ett
boende i Uppsala om det inte fanns ett elevhem. Något motsvarande boende med
tillsyn finns inte i Uppsala.
Ekonomiska konsekvenser
Nuvarande avtal innebär en kostnad på hemkommunnivå för gymnasieskola med
4 716 tkr för 2019.
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