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KONTORET FÖR BARN, U N G D O M OCH 
ARBETSMARKNAD 

Handläggare 
Boekhout Sophie 

Datum 
2014-12-03 

Diarienummer 
BUN-2014-1864 

Barn- och ungdomsnämnden 

Direktupphandling - tjänst för mätning av relativ närhet 

Förslag till beslut 

Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 

att ge kontoret i uppdrag att direktupphandla en tjänst för mätning av relativ närhet, samt 

att delge utbildningsnämnden beslutet. 
Sammanfattning 
Barn- och ungdomsnämnden fattade 2014-11-27 beslut om regler för antagning t i l l 
grundskola och förskoleklass där begreppet "relativ närhet" anges som urvalskriterium då 
skolor får fler sökande än platser. En tjänst behöver upphandlas för att mäta varje elevs 
relativa närhet och skapa listor för antagning. 

Ärendet 
Barn- och ungdomsnämnden fattade 2014-11-27 beslut om regler för antagning ti l l 
grundskola och förskoleklass där begreppet "relativ närhet" anges som urvalskriterium då 
skolor får fler sökande än platser. En kravspecifikation som beskriver behovet av mätningar 
har framtagits och kontakt med ansvarig upphandlings strateg är upprättad. I nuläget finns 
inget IT-stöd som uppfyller behovet då den tjänst som användes vid 2014 års skolval 
upphandlades för en kortare period. En direktupphandling är att föredra framför en ordinarie 
upphandling då det stöd som behövs redan från och februari månad och då kontoret för 
samhällsutveckling planerar att tillgodose behovet av denna typ av stöd inom ett t i l l två år. 
Tjänsten beräknas kosta ca 250 000 la och ryms inom avsatt budget för skolval på totalt 
480 000 la. 

Kontoret för samhällsutveckling genomför just nu en översyn av de IT-stöd som fmns i 
kommunen vad gäller GIS och andra kartfunktioner, där denna typ av mätningstjänst kommer 
att ingå. Det är därför mest fördelaktigt att i nuläget direktupphandla en tjänst som 
utbildningsförvaltningen har tillgång t i l l under en viss tidsperiod istället för en fullvärdig IT-
produkt som sedan ska förvaltas inom Uppsala kommun. Den översyn som pågår kommer 
dessutom att ta åtminstone 2015, samt förmodligen även 2016 i anspråk vilket betyder att den 
kommande utbildningsförvaltningen behöver en tjänst som kan täcka behovet av denna typ av 
mätningar för åtminstone skolvalet 2015, samt eventuellt 2016. 
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