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 Socialnämnden 

  

Upphandling av ungdomscoach 13 – 20 år 
 
 
Förslag till beslut 
Socialnämnden föreslås besluta 
 
att uppdra till förvaltningen att inleda en upphandling av ungdomscoach.  
 
Sammanfattning 
Socialnämnden tecknade i december 2014 ett ramavtal med fem leverantörer avseende 
ungdomscoach (SBN 2014–0104). Ramavtalet löper ut 31 januari 2018. 
Förvaltningens bedömning är att behovet av ungdomscoach inte enbart kan tillgodoses av den 
egna regin. Förvaltningen föreslår att nämnden uppdrar till förvaltningen att inleda en 
upphandling av ungdomscoach. 
 
Ärendet 
Socialnämnden tecknade 2014 ett ramavtal rörande ungdomscoach med fem leverantörer; 
Uppsala kommun, Aleris Målet, Aktiveringspedagogen AB, AC Omsorg och INOM 
familjeform. Socialnämnden beslutade i december 2016 att utlösa optionen och förlänga 
avtalet med Aleris Målet med 1 år. Styrelsen Uppsala, Vård och Omsorg upphörde vid 
årsskiftet 2017 och innefattats i nämndens egen regi. 
Egen regin har 29 pågående uppdrag och nuvarande leverantör enligt ramavtal Aleris Målet 
har 21 pågående uppdrag.  
Den maximala avtalstiden är tre år och avtalet löper ut 31 januari 2018. 
 
Insatsen ungdomscoach 
Målgruppen för insatsen är ungdomar i ålder 13 – 20 år med till exempel psykosociala 
problem, psykisk ohälsa, neuropsykiatriska problem och missbruk. Ungdomscoach är ett 
individuellt anpassat socialt och pedagogiskt stöd. Insatsen kan innehålla t.ex. socialträning i 



vardagssituationer, motiverande samtal, konkret och handfast hjälp att komma iväg på dagliga 
aktiviteter och stöd i skolarbetet samt stöd och hjälp att initiera/fullfölja behandlingskontakter.  
 
Förvaltningens bedömning 
Insatsen ungdomscoach har ökat bland annat som en följd av ett aktivt arbete för att förhindra 
och/eller korta placeringar utanför det egna hemmet. Det har medfört att ungdomar som idag 
beviljas insatsen kan ha en mer komplex problematik än tidigare. Förvaltningen avsåg att 
tillgodose behovet av insatsen genom egen regi men bedömning är att det inte är realistiskt på 
grund av volymökningen samt ärendenas komplexitet. Förvaltningen föreslår därför att 
nämnden uppdrar åt förvaltningen att inleda en upphandling av ungdomscoach.  
 
Ekonomiska eller andra resursmässiga konsekvenser  
Om nämnden inte har tillgång till ett ramavtal kommer antalet direktupphandlingar att öka vilket 
medför högre kostnader än vid ramavtal. 
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