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Hävning av ramavtal med Alistma Care AB 
 

Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslås besluta 

att häva avtalet gällande konsulentstödd familjehemsvård för ensamkommande med 
Alistma Care AB  

 

Föredragning 

Socialnämnden tecknade i juli 2017 ramavtal med Alistma Care AB (SCN-2017-0076).  
Alistma Care AB ligger först i rangordning på ramavtalet och nämnden har haft totalt 15 
placeringar via leverantören, varav alla utom en inletts sedan ramavtal tecknades. Vid 
dagens datum finns det fyra pågående placeringar och individuell planering finns. 

Den första mars 2017 beslutade riksdagen att bolag som bedriver konsulentsstöd jour- 
och familjehemsverksamhet för placering av barn ska omfattas av tillståndsplikt. 
Tillståndsplikten infördes den 15 april 2017 med vissa övergångsbestämmelser. 
Övergångsbestämmelserna har bl.a. inneburit att bolag som hade verksamhet redan 
innan tillståndsplikten infördes fick fortsätta bedriva verksamhet under förutsättning 
att ansökan inkom till IVO innan den 1 april 2018 och i avvaktan på beslut. 
Socialförvaltningen har efter 1 april 2018 kontrollerat tillstånd för samtliga leverantörer 
på de ramavtal som berörs.   

Vid kontakt med IVO i september 2018 framkom att Alistma Care AB hade fått avslag på 
sin ansökan om att bedriva konsulentsstödd familjehemsverksamhet och att de hade 
överklagat beslutet till förvaltningsrätten. Löpande kontakt har skett under hösten 
med VD för Alistma Care AB. För att få bedriva verksamhet i avvaktan på domslut så 
krävs ett interimistiskt förordnade från domstol vilket Alistma Care AB inte har 
beviljats. I december 2018 så fick Alistma avslag även från Förvaltningsrätten, domen 
har överklagats till Kammarrätten  men prövningstillstånd har inte beviljats. 

Alistma Care AB har avvecklat sin familjehemsverksamhet med anledning av avsaknad 
av tillstånd och har överlåtit delar av verksamheten till ett annat bolag. Med anledning 
av detta så kan leverantören inte fullfölja sina åtaganden enligt ramavtalet, vilket bör 
hävas med omedelbar verkan. Brev gällande hävning bifogas handlingen. 

Socialförvaltningen Datum: Diarienummer: 
Missiv 2019-01-14 SCN-2017-0076 
  
Handläggare:  Socialnämnden 
Sandra Sonnermyr Hovi 
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Bilaga: Brev till Alistma Care AB gällande hävning av avtal bifogas handlingen 

 

 

Socialförvaltningen 

 

 

Kaisa Björnström 
Direktör 
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Hävning av ramavtal SCN-2017-0076 
 

Socialförvaltningen i Uppsala kommun har under hösten 2018 haft löpande kontakt 
med VD för Alistma Care AB med anledning av att bolaget fått avslag från Inspektionen 
från vård och Omsorg på sin ansökan om få bedriva konsulentsstödd 
familjehemsverksamhet. Med anledning av att Alistma Care AB saknar tillstånd att 
bedriva konsulentstödd familjehemsverksamhet så bedöms leverantören inte kunna 
fullfölja sina åtaganden enligt avtalet. Avtalet hävs därmed med omedelbar verkan 
med hänvisning till punkt 1.34 och 1.36 i ramavtalet.  

 

 

Socialnämnden  

 

Eva Christiernin  Lotta von Wowern 
Ordförande   Sekreterare 

Socialnämnden Datum: Diarienummer: 
Brev 2019-01-31 SCN-2017-0076 
  
Handläggare:  Alistma Care AB 

Kåbovägen 26A 
75326 Uppsala 

Sandra Sonnermyr Hovi 
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