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Uppföljning av ramavtal insatser till barn och ungdomar
Förslag till beslut

Socialförvaltningens förslag
1. Socialnämnden godkänner socialförvaltningens rapport om genomförd uppföljning
av ramavtal insatser till barn och ungdomar.

Ärendet i korthet

Järfälla, Upplands-Bro, Upplands Väsby och Sigtuna kommun har gemensamt
upphandlat ramavtal avseende insatser till barn och ungdomar som är gällande
fr.o.m. 2016-06-01. Under 2018 har ingående kommuner gemensamt genomfört
uppföljning av ett urval av leverantörer som omfattas av ramavtal. Resultat av
uppföljningen presenteras i bifogad rapport.
Handlingar

1. Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-01-08.
2. Uppföljning av ramavtal insatser till barn och ungdomar, 2018-12-18.
Analys

Järfälla, Upplands-Bro, Upplands Väsby och Sigtuna kommun har gemensamt
upphandlat ramavtal för insatser till barn och ungdomar som är gällande fr.o.m.
2016-06-01.
Ingående kommuner har under 2018 gemensamt planerat och genomfört uppföljning
av ett urval av de leverantörer som omfattas av ramavtalet. Uppföljningen har gjorts i
relation till de krav som ställdes i förfrågningsunderlaget i samband med
upphandlingen. För Järfällas räkning genomfördes uppföljningsbesöken hos
verksamheterna av utredare från avdelningen för lednings- och verksamhetsstöd samt
placeringssamordnare från avdelningen för individ och familjeomsorg. Resultatet av
uppföljningen presenteras i bifogad rapport.

Denna uppföljning har inte haft fokus på enskilda barn och ungdomars situation eller
insatser, det görs löpande av ansvariga socialsekreterare.
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Den övergripande bedömningen är att de verksamheter som följts upp generellt
bedriver välfungerande verksamhet och lever upp till de krav som framgår i aktuellt
ramavtal. I ett fall har uppföljningen lett till att avtal har sagts upp eftersom
leverantören fått avslag på ansökan om nödvändigt tillstånd från Inspektionen för
vård och omsorg (IVO).
Barnkonsekvensanalys

Genomförd uppföljning har till syfte att säkerställa att de externa leverantörer som
omfattas av ramavtalet lever upp till gällande krav. Kraven är ställda med
utgångspunkt att om de följs har leverantören goda förutsättningar att kunna erbjuda
en verksamhet av god kvalitet. Att denna uppföljning görs bedöms ge positiva
konsekvenser för de barn som beviljats insatser från leverantörer som ingår i
ramavtal.
Slutsatser

Socialnämnden föreslås godkänna socialförvaltningens rapport om genomförd
uppföljning av ramavtal insatser till barn och ungdomar.
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