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 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 

 

Upphandling tillfälligt boende 
 
Förslag till beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden föreslås besluta 
 
att uppdra till kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad, UAK, att genomföra en 
upphandling av boende för personer i behov av en tillfällig lösning samt 
 
att delegera till upphandlingsutskottet att fastställa förfrågningsunderlag samt besluta om 
antagande av anbud 
 
Ärendet 
Personer med sociala, medicinska och/eller psykosociala problem kan ofta ha svårigheter att 
få en bostad på den öppna bostadsmarknaden. De är därför i behov av hjälp från kommunen i 
form av boende för att på sikt få hjälp att få ett eget förstahandskontrakt. Men det finns också 
människor med svåra ekonomiska problem, eller som befinner sig i en tillfällig krissituation, 
som inte på egen hand kan tillgodose behovet av en bostad och som behöver socialtjänsten 
hjälp för att förhindra eller undanröja en nödsituation. Behovet kan vara mer eller mindre 
kortvarigt i avvaktan på att den enskilde hittar en egenpermanent boendelösning eller att 
kommunen kan gå in med bistånd till en mer långvarigt lösning i en vanlig bostad. Det finns 
därför behov av tillfälliga lösningar liknande boende på vandrarhem, lägenhetshotell eller 
liknande. 
 
Bistånd till boende är ett myndighetsbeslut. Boendet i denna upphandling avser tillfälligt 
boende för personer utan särskilda hinder för att avhjälpa en akut situation och undanröja eller 
förhindar att en nödsituation uppstår. 
 
l varje enskilt fall avgör Uppsala kommun, utifrån en utredning enligt Sol (Socialtjänstlagen), 
vilket stöd som kan vara lämplig för den person eller familj som flyttar in i ett tillfälligt 
boende, men i de flesta fall ska den som flyttar in i ett tillfälligt boende av den här typen inte 
har sådana svårigheter att ett personligt stöd behövs. 
 
För tjänster som avses i denna upphandling gäller Socialtjänstlagen och Jordabalken, kap 12. 
"Hyreslagen". 
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