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Förslag till beslut 

Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 

att anta handlingsplan för 2012. 

Sammanfattning 

Barn- och ungdomsnämnden har 2008-12-04, § 235, beslutat om plan för 
konkurrensutsättning för perioden 2009-2013. Konkurrensplanen och dess handlingsplan 
konkretiserar varje verksamhetsområde över tid. Handlingsplanen ska årligen revideras. 
Förutsättningarna för en verksamhet kan förändras och därmed kan en konkurrensutsättning 
behöva omprövas. 
Ärendet 
Förslag ti l l revideringar är markerat med rött = bort och grönt = tillägg, utifrån 2011 års plan. 

Nämnden ska ha en plan för konkurrensutsättning inom sitt ansvarsområde. 
En konkurrensplan ska innehålla en konkret handlingsplan över tid. 
Handlinsplanens förteckning beskriver vilka verksamhetsområden som nämnden avser att 
konkurrensutsätta under 2012, en uppskattning av beräknad start av upphandlingsprocessen 
och när entreprenad beräknas påbörjas. 

Handlingsplanen för konkurrensutsättning är uppdelad enligt följande och per 
verks amhets område: 

Fritid och kultur, handlingsplanen för 2012 är reviderad från föregående år. 
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Vård och omsorg för barn och ungdomar 0-20 med funktionsnedsättning, handlingsplanen för 
2012 ligger är reviderad från föregående år. 

Förskolan, handlingsplanen för 2012 är reviderad från föregående år. 

Grundskolan och grundsärskola, handlingsplanen för 2011 är reviderad från föregående år. 

Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad 

Carola Helenius- Nilsson 
Direktör 
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Revidering och fastställande av handlinsplanen för 2012 

Handlingsplan 2012 

Fritid • Kultur 

Handlingsplanen för 2012 ligger fast för verksamhetsområdet. 

Verksamhetsområdet omfattar fritidsgårdar, fritidsklubbar, musikskolor, idrottsskolor och 
förenings stöd. Fritidsverksamheten verkar av tradition på en marknad med en hård 
konkurrens och med en mångfald av aktörer. Aktörer är både kommunal fritidsverksamhet, 
föreningar, studieförbund och kyrkliga organisationer. Barn och ungdomar kan fritt välja den 
producent man vill nyttja. 

Kvalitetsredovisning för fritidsgårdar och musikskolor visar på en god måluppfyllelse och 
nöjda brukare. Vid en jämförelse med andra kommuner är effektiviteten hos utförarna god. 
Vid upphandling förväntas ingen högre kvalité eller lägre kostnad med samma kvalité uppnås. 
Det saknas på marknaden aktörer som har kapacitet att svara för drift av fritidsgårdar och 
Kommunala musikskolan. Idrotts skolorna svarar idag föreningar för. 

Kommunala beslut om stöd t i l l föreningar räknas inte som myndighetsutövning. 
Dock är det uppgifter som inte bör överlämnas t i l l ett privat rättsubjekt. Motiveringen t i l l etta 
är att nämnden inte kan överlåta ansvaret för bidragsbeslut och deras beredning och därmed 
hur skattemedel anslås och används. Föreningsbidrag bör beredas i relation ti l l politikens och 
nämndens prioriteringar och därmed komplettera övriga insatser inom verksamhetsområdet. 
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Uppsala genomgår en bostadsutbyggnad och fler mötesplatser för unga behövs, bland annat 
fritidsklubbar, vilket redovisas i nämndens uppdragsplan. Vid etablering av nya fritidsklubbar 
och mötesplatser för ungdomar bör upphandling prövas. Detta för att pröva ny pedagogik och 
metodik i ungdomsarbetet. Skolbarnomsorg för åk 1-6 är lagstadgad men kan, som övrig 
skolbarnsomsorg, utföras av externa aktörer. 

Verksamhet Form Förstudie Upphandling Start 
Vid etablering av nya 
mötesplatser Fritidsklubbar 
och mötesplatser 

Entreprenad Start av Förstudie 2012 

Vård och omsorg för barn och ungdomar 0- 20 år med funktionsnedsättning 

Handlingsplanen för 2012 är reviderat för verksamhetsområdet. 

Från 2012 har ersättningsnivåer för korttidsboende införts. Uppföljning kommer att ske två 
gånger per år under avtalstiden för att följa nya ersättningsmodellen. Samma 
ersättningsmodell kommer att införas nästa avtalsperiod även för Labans korttidsboende. 
Förstudie inför upphandling av korttidsplatser senareläggs på grund av minskad efterfrågan av 
platser samt utfall av ersättningsmodellen. 

Nämnden har tecknat tre års avtal 2011 - 2013 med styrelsen för vård och bildning. 
Inom den kommunala regin, affärsområdet barn, ungdom och familj har nämnden tecknat 
avtal om 15 boendeplatser för barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Boendena 
vänder sig t i l l olika målgrupper och åldrar. Den kommunala regin är nämndens störrsta 
leverantör av LSS-insatser. 

I förstudien tas fram vilka ersättningsnivåer som ska gälla, detta arbete har påbörjats 
och kommer att vara slutfört under 2010. Ersättningsnivåerna skall utveckla ett mått för 
insatsbedömning i varje enskilt fall (vårdtyngdsmätning). 

Nämnden har tecknat fyra års avtal 2007—2010 med produktionens Stöd och service. 
Inom den kommunala regin, området Stöd och service har nämnden tecknat avtal om 16 
platser för barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Boendena vänder sig ti l l olika 
målgrupper och åldrar. 

Verksamhet Form Förstudie/ Upphandling Start 
Bostad med särskild service Entreprenad Upphandling av Ekhagens 5 2043 
enligt 9:8 LSS platser 2014 
Ekhagen 5 platser Förstudie pågår 
Safiren 5 platser 
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Korttidsvistelse utanför 
hemmet i form av 
korttidsboende enligt LSS 
med sju enheter 
om M 35 platser. 

Entreprenad Upphandling av 
3é 35 platser 
Förstudie pågår 

2043 
2014 

Korttidsvistelse utanför 
hemmet i form av 
helg verksamhet enligt LSS, 
111C L l 

A grupper om 40 platser. 

Entreprenad Upphandling av 
58 platser inkluderar 
Tallkrogcns och Fyrisgårdens 
inriktning 
Förstudio pågår 

2043 

Korttidstillsyn för 
skolungdom över 12 år 
enligt LSS, med fem 
grupper om 37 platser 

Entreprenad Upphandling av 
37 platser 
Förstudie pågår 

3043 

Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år (eftermiddagstillsyn) av 96 platser kan endast 56 
platser konkurransutsättas eftersom de är inte integrerade i grundsärskola alternativt 
gymnasiesärskola och bör därför utgå. 

Detta gäller även helgverksamhet, där efterfrågan har minskats med 15 platser i jämförelse 
med fjorårets verksamhet dessutom är den samordnad til l viss del i samma lokaler som 
korttidstillsynen. 

Ledsagning, avlösning och kontaktperson utgör cirka åtta procent av nämndens budget för 
LSS. Nämnden avslog 2009 en utmaning angående ledsagning med anledning av 
"Verksamheten Bolla" som är en utmärkt typ av administration av ledsagning och avlösning i 
hemmet till föräldrar med barn med autism. Denna verksamhet är mycket uppskattad och 
efterfrågad. 
Att upphandla dessa tjänster skulle försämra kontinuiteten av samordnande insatser för 
föräldrar, barn och ungdomar med funktionsnedsättning. 

Förskola 

Handlingsplanen för 2012 är reviderat för verksamhetsområdet. 

Verksamhet Form Förstudie Upphandling Start 

Solskenets förskola Entreprenad Upphandling Solskenets förskola 
Upphandling genomfört Avtal 
20120701 

2012 
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Barn- och ungdomsnämnden beslutade 2012-03-24, § 240 att anta inkommen utmaning. 

Kontoret för Barn ungdom och arbetsmarknad har mottagit en ny utmaning av förskolan med 
DNR BUN 2012-1074 Handläggande tjänsteman är Göran Hedefalk. Utmaningen inkommen 
från personal på avd. Smörblomman på Lillgärdets förskola  
Verksamhet Form Förstudie Upphandling Start 

Lillgärdets förskola Entreprenad Utmaning förstudie 2012 

Barn och ungdomsnämnden har fullföljt upphandling av två förskolor i Uppsala kommun. 

Barn och ungdomsnämnden beslutade 2009 09 24, § 240 att anta inkommen utmaning. 
Barn—och ungdomsnämnden beslutade 2010 01 21, § 26 att Tallens förskola och 
Boländernas förskola med tillhörande mobil förskolebuss ska konkurrensutsättas. 
Upphandlingen resulterade i avtal mod Vård och bildning, Uppsala kommun för drift av 
Boländernas förskola. Tallens förskola tilldelados C företagen Vård och omsorg 

Bam—och ungdomsnämnden beslutade 2010 11 09, § 243 att Nåntuna 2 avdelnings 
Modulförskola skulle upphandlas. Upphandling har slutförts och driften tilldelats C förotagon 
Vård och omsorg. 

Grundskolan 

Handlingsplanen för 2012 ligger fast för verksamhetsområdet. 

Verksamhetsområdet omfattar förskoleklass, skolbarnsomsorg och grundskola. I Uppsala 
finns kommunala och fristående grundskolor. Verksamheten styrs av nationella styrdokument 
såsom skollag, läroplan och kursplaner. De kommunala grundskolorna styrs också av 
kommunala mål utifrån IVE. 

Underlag til l kvalitetsarbetet är dels resultat från nationella prov, kommunala tester och betyg 
och dels olika former av utvärderingar t.ex. kvalitetsenkäter av olika slag. 

Konkurrensutsättning inom förskola och grundskola 

Utvärderingsunderlag i kvalitetsarbetet tex enkäter, intervjuer, kartläggningar, 
nulägesbeskrivningar skulle kunna upphandlas. Utvärderingsunderlaget tas idag fram av 
tjänstemän inom egen regi, VB, och UAK. 
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Vid en upphandling förväntas ingen lägre kostnad men en förnyelse i kvalitetsarbetet i form 
av en aktör utifrån som ser på verksamhetens kvalitet. Analyser och åtgärder för utveckling 
kvarstår som uppdrag hos den egna verksamheten och UAK. 

Problem finns med att identifiera och precisera detta behov, vilket medför att mer tid krävs för 
förstudien. 

Verksamhet Form Förstudie Upphandling Start 
Utvärderingsunderlag i 
kvalitetsarbetet tex enkäter, 
intervjuer, kartläggning, 
nulägesbeskrivning 

Entreprenad Förstudie start 2009 
pågår 

Uppdrag enligt Inriktning, verksamhet och ekonomi (IVE) 2009-2012 Kap 6.8 

Enligt uppdragsplan för barn- och ungdomsnämnden rubrik Gemensam verksamhet (IVE) 6.8. 
Under rubriken Uppdrag och åtgärder skall nämnden ta ställning t i l l vilka administrativa 
funktioner som kan upphandlas. 

Förstudien av vilka administrativa funktioner som kan upphandlas och därmed utsättas för 
konkurrens fortsätter även under 2011. Förstudien startade 2009 enligt plan. 
För att en upphandling skall vara meningsfull måste det finnas en välfungerande marknad med 
kunniga och kvalificerade leverantörer. Problem finns med att identifiera och precisera denna 
marknad, vilket medför att mer tid krävs för förstudien. 

Verksamhet Form Förstudie Upphandling Start 
Vilka administrativa 
funktioner som kan 
upphandlas och 
därmed utsättas för 
konkurrens 

Entreprenad Förstudie pågår 

Barn- och ungdomsnämnden 

Ordförande Sekreterare 


