
 OMSORGSFÖRVALTNINGEN 
 
 

 

 
Postadress: Uppsala kommun, omsorgsförvaltningen, 753 75 Uppsala 

Besöksadress: Stationsgatan 12 • Telefon: 018-727 00 00 (växel)  
E-post: omsorgsforvaltningen@uppsala.se 

www.uppsala.se 
 

Handläggare 
Evelyn Widenfalk Ehlin 

Datum 
2018-10-11                         

Diarienummer 
OSN-2018-0536 

 
 Omsorgsnämnden 

 
Beslut om upphandling av korttidsvistelse utanför det egna 
hemmet i form av korttidshem och lägervistelse enligt 9 § 6 lagen 
(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 
 
Förslag till beslut 
Omsorgsnämnden föreslås besluta 
 
att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra en ramupphandling enligt lagen (2016:1145) om 
offentlig upphandling (LOU) för korttidsvistelse LSS i form av korttidshem till barn och 
ungdomar 
 
att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra en ramupphandling enligt LOU av 
korttidsvistelse i form av lägervistelse till barn och ungdomar 
 
 
Ärendet 
Omsorgsförvaltningen genomförde under år 2015 en ramupphandling enligt LOU för insatsen 
korttidsvistelse enligt LSS. Avtalsperiod för denna upphandling sattes till 2017-12-31, med 
option för beställaren att förlänga avtalet på samma villkor med ytterligare 1+ 1 år. 
Ramavtalet för korttidsvistelse har förlängts med optionsåren.  
 
I nuvarande ramavtal har nämnden avtal med två aktörer; Laban skolan och FUB-gården 
Tallkrogen. Laban skolan erbjuder korttidsvistelse i form av korttidshem och FUB-gården 
Tallkrogen erbjuder korttidsvistelse i form av lägervistelse. Utöver ramavtalet så har nämnden 
i dagsläget fyra korttidshem som erbjuder insatsen korttidsvistelse. Nämnden arrangerar även 
regelbundet korttidsvistelse i form av helgläger. 
 
Ny upphandling behöver göras för att säkerställa att Omsorgsförvaltningen fortsättningsvis 
kan verkställa insatsen korttidsvistelse utanför det egna hemmet.  
 
 
Information om insatsen kortidsvistelse 
Insatsen Korttidsvistelse är en insats enligt lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade, LSS.  Insatsen kan ges till både barn och vuxna. Syftet är att anhöriga ska 
få avlastning och utrymme för avkoppling, och att personen med funktionsnedsättning ska få 



rekreation och miljöombyte. Det kan också vara ett sätt att bidra till en frigörelseprocess 
mellan barn och vårdnadshavare eller som en förberedelse för den som ska flytta hemifrån. 
 
Korttidsvistelsen ses även som en möjlighet till barn och ungdomar med 
funktionsnedsättningar att träffa andra i en likartad situation och få stöd/hjälp av personal hur 
man förhåller sig i nya möten eller leksituationer med andra jämnåriga. Korttidsvistelsen 
erbjuds i en hemlik miljö för barn och ungdomar och beviljas med antal dygn per 
kalendermånad. 
 
Verksamheter som driver insatsen korttidsvistelse ska ha tillstånd från Inspektioner för vård 
och omsorg (IVO). För verksamheter som vänder sig till barn finns det lagstadgat krav på 
registerkontroll av personal samt regler om anmälningsskyldighet vid misstanke om att barn 
far illa. 
 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Det går inte att ta ställning till ekonomiska konsekvenser innan upphandlingen är klar. 
Upphandlingen innebär att det inte lämnas någon platsgaranti utan avrop görs då nämnden har 
behov av plats. 
 
Konsekvenser för jämställdhet 
Ärendet bedöms inte ha några negativa konsekvenser ur ett jämställdhetsperspektiv. 
 
Konsekvenser för tillgänglighet 
Ärendet har inte några konsekvenser för tillgänglighet. 
 
Konsekvenser för barn och unga 
Att genomföra en ramupphandling för korttidshem samt lägervistelse ökar barn och 
ungdomars möjlighet till att få rekreation och miljöombyte samt möjlighet att få göra saker 
ihop med jämnåriga. 
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