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Tjänsteskrivelse
Social- och omsorgsförvaltningen
Tina Andersson

2020-02-03

Dnr SON 2020-135

Social- och omsorgsnämnden

Taxiresor för placerade barn och unga, ställningstagande
till upphandling
Förslag till beslut
1. Uppdrag ges till Social- och omsorgsförvaltningen att ta fram förslag till
förfrågningsunderlag avseende upphandling av taxiresor för placerade barn
och unga.
Ärende
I social- och omsorgsförvaltningens uppdrag och ansvar ingår att besluta om att
bereda barn och unga samhällsvård genom placering i jour- och familjehem. I
vissa situationer behöver barnet ha skjuts till och från förskolan alternativt
skolan. För att säkerställa följsamhet av Lag om offentlig upphandling, LOU,
föreslås att upphandling av taxiresor ska ske.
Social- och omsorgsförvaltningen föreslår att social- och omsorgsnämnden ska
besluta enligt förvaltningens förslag.
__________
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Bakgrund
I social- och omsorgsförvaltningens uppdrag och ansvar ingår att besluta om att
bereda barn och unga samhällsvård genom placering i jour- och familjehem. I
vissa situationer behöver barnet ha skjuts till och från förskolan alternativt
skolan. Behovet av taxi kan uppstå då barnet är placerat i jourhem och det är
viktigt att barnet, ur ett barnperspektiv, får fortsätta att vara på sin förskola
eller skola. Det kan också finnas behov att under inledning av en
familjehemsplacering ge barnet stöd genom att det får åka taxi till skolan. För
att barnet senar i placeringen ska lära sig och träna på att åka kollektivt
alternativt skolskjuts. Det kan också vara situationer i jourhemmet eller
familjehemmet som gör att de vuxna inte kan lämna hemmet för att skjutsa det
enskilda barnet.
Det finns en brist på familjehem. För en del barn får det som konsekvens att
placeringen i jourhemmet kan bli förhållandevis lång. Detta innebär i sin tur att
behovet av taxiresor kan kvarstå under en längre tid.
Kostnadsutvecklingen av taxiresor under perioden 2016-2019 ser ut enligt
följande:
År

Utfall

2016

996 tkr

2017

1 470 tkr

2018

1 450 tkr

2019

1 960 tkr

För att säkerställa att beställning/köp av taxiresor sker inom ramen för Lag om
offentlig upphandling (LOU) föreslås att upphandling av taxiresor ska
genomföras.
Ekonomiska konsekvenser
Kostnaden för taxiresor kvarstår för social- och omsorgsnämnden. En
ramavtalsupphandling torde ha en positiv påverkan på kostnaderna.
Samråd
Samråd har skett med kommunens upphandlingsstrateg.
Upphandlingsstrategen stödjer förslaget att upphandling ska ske.
Uppföljning och utvärdering
Efter att upphandling har genomförts ska avtalsuppföljning ske enligt socialoch omsorgsförvaltningens planering och beslut.
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Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
MBL information eller förhandling är inte påkallad.
Social- och omsorgsförvaltningen

Linda Ljungqvist

Beslutet skickas till:
Tina Andersson, avdelningschef
Daniel Czitrom, upphandlingsstrateg

