
 SOCIALFÖRVALTNINGEN 
 
 

 

 
Postadress: Uppsala kommun, socialförvaltningen, 753 75 Uppsala 
Besöksadress: Stationsgatan 12 • Telefon: 018-727 00 00 (växel)  

E-post: socialforvaltningen@uppsala.se 
www.uppsala.se 

 

Handläggare 
Tejre Kjerstin 
 

Datum 
2017-12-01 

Diarienummer 
SCN-2017-0537 

 
 Socialnämnden 

Avtalsuppföljning HVB barn och unga, Vårljus Sol AB 

Förslag till beslut 
Socialnämnden föreslås  
 
att godkänna avtalsuppföljningen.  
 
 
Sammanfattning  
Socialnämnden har tecknat ett ramavtal avseende Hem för vård eller boende (HVB) barn och 
ungdom (SCN-2016-0201) med 35 leverantörer. I denna avtalsuppföljning har 
socialförvaltningen granskat avtalet med Vårljus Sol AB. Förvaltningens bedömning är att 
Vårljus Sol AB lever upp till avtalets krav i de delar som granskats i denna avtalsuppföljning.  
 
Ärendet  
Socialnämnden har ett ramavtal avseende HVB barn och ungdom (SCN-2016-0201) med 35 
leverantörer. Avtalsperioden är 2016-11-07 – 2018-11-06 med möjlighet att förlänga avtalet 
till som längst 2020-11-06.  
 
Målgruppen för ramavtalet är barn och ungdomar i behov av vård på HVB enligt 
socialtjänstlagen (SoL) eller enligt Lagen med särskilda bestämmelser om vård för unga 
(LVU). Ramavtalet omfattar både akut- behandlings- och utredningsplaceringar.  
I denna avtalsuppföljning har socialförvaltningen granskat avtalet med Vårljus Sol AB. 
 
Uppföljningens innehåll och genomförande 
Uppföljningen innehåller ekonomiska kontroller, kontroller via IVO:s hemsida och personligt 
besök på Vårljus Sol AB. 
 
Om Vårljus Sol AB 
Vårljus Sol AB ägs av 25 kranskommuner i Stockholms län. Bolaget bildades 1994 och 
bedriver idag verksamheter för ensamkommande barn, stödboenden, utredning och 
behandling av familjer samt jour och familjehemsverksamhet.  
Nämndens ramavtal SCN-2016-0201 med Vårljus Sol AB omfattar Familjecentrum; 
utredning och behandling av familjer med barn 0–16 år med 30 platser. 



 
IVO 
IVO senaste tillsynsrapport är från september 2017. Tillsyn hade fokus på bemanning, 
personalens kompetens, lämplighetsbedömning vid inskrivning, förbättringsåtgärder och 
arbetet med trygghet och säkerhet. I tillsynen granskades också om verksamheten bedrivs i 
enlighet med tillståndet avseende föreståndare, målgrupp, lokaler samt antalet inskrivna barn 
och unga. IVO´s bedömning var att Vårljus Sol AB bedriver sin verksamhet i enlighet med 
tillståndet och tillhandahåller en trygg och säker vård. 
 
Behandlingsinnehåll 
Vårljus Sol Ab erbjuder utrednings- och behandlingsplaceringar för familjer med barn 0–16 
år. Utredningstiden är åtta veckor och sker huvudsakligen i dygnsvård. I utredningarna 
bedöms föräldrarnas omsorgsförmåga och för att göra det används bland annat MIM-baserad 
samspelsbedömning (Marschak Interaktion Method) och CARE-Index – två evidensbaserade 
metoder där utredaren använder sig av videokamera i utredningsarbetet. Med hjälp av 
filmerna görs bedömningar av kvaliteten i föräldrarnas omsorg och vilka delar i 
föräldraskapet om behöver utvecklas. 
 
Behandlingsplaceringarna inriktas på att stärka relationen mellan barn och föräldrar och öka 
föräldrarnas omsorgsförmåga. Insatserna sker huvudsakligen i dygnsvård med en 
behandlingstid på cirka sex månader. 
 
Personalens kompetens  
Enligt avtalet ska anställa ha minst en tvåårig eftergymnasial utbildning med inriktning mot 
socialt arbete, socialpedagogik eller beteendevetenskap eller erfarenhet motsvarande 
behandlingsassistent.  
 
Vårljus Sol AB har redovisat personalens utbildning och erfarenhet och samtliga uppfyller 
kraven i avtalet. Två psykologer arbetar på konsultbasis på enheten. 
 
Skolgång 
Leverantören ska enligt avtal ha en god planering för en sammanhållen skolgång för den 
enskilde. 
 
En utredningsplacering varar 6–8 veckor och då är det i de flesta fall bäst att de skolpliktiga 
barnen går kvar i hemskolan. Är det inte möjligt på grund av det geografiska avståndet eller 
exempelvis skyddsbehov löses undervisningen genom att barnet får hemuppgifter från 
hemskolan och har regelbunden kontakt med sin lärare via Skype. 
 
Genomförande plan 
Leverantören ska senast inom tio dagar från det att vården inletts upprätta en 
genomförandeplan tillsammans med den enskilde. 
 
Vårljus Sol AB gör alltid en genomförandeplan även om vårdplanen inte kommit från 
socialtjänsten. Om familjerna inte är frivilligt placerade händer det att de inte skriver under 



genomförandeplanen. Vårljus Sol AB försöker få familjerna delaktiga på olika sätt under 
utredningstiden, de får en veckoplanering för varje vecka under utredningen och en 
sammanfattning av vad utredningen kommit fram till varje vecka.     
 
Skriftlig rapportering 
Leverantören ska regelbundet och minst en gång i månaden lämna en skriftlig rapport till 
ansvarig handläggare. 
 
Under en utredning på åtta veckor träffar man socialtjänsten två gånger för delrapportering. 
Varje vecka görs ens sammanställning som familjen får ta del av. Den skriftliga utredningen 
kan inte delges direkt efter utredningstiden då den behöver sammanställas först. Föräldrarna 
delges först sedan socialtjänsten.  
 
Lokaler 
Enligt avtal ska inomhusmiljön vara hemlik och ombonad, den enskilde ska erbjudas eget rum 
och möjlighet att låsa in värdesaker. 
 
Vårljus Sol AB bedriver sin verksamhet i lokaler som är väl lämpade för den verksamhet de 
bedriver. Alla familjer bor i egna dubbletter med egen toalett. Familjerna har egen nyckel till 
rummen.  
 
Synpunkter på samarbetet med socialtjänsten 
Inga placeringar har gjort från Uppsala kommun sedan ramavtalet tecknades. 
 
Ekonomisk kontroll  
Leverantören ska hålla lägst rating 3 enligt kreditvärderingsinstitutet Upplysningscentralen 
(UC) under avtalstiden. Vårljus Sol AB genomgår för närvarande en fusion med Aktiebolaget 
Vårljus och har därför ingen rating för tillfället. Vårljus Sol AB hade rating 5 innan fusionen 
inledes. Aktiebolaget Vårljus har rating 5.   
 
Bedömning  
Förvaltningens bedömning är att Vårljus Sol AB lever upp till avtalets krav i de delar som 
granskats i denna avtalsuppföljning.  
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