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Utbildningsförvaltningen 

Datum 2020 04 14 
Dnr GVN 2020/0030                                                      Till Gymnasie –och vuxenutbildningsnämnden 

 

 

Nytt avtal gällande drift av ungdomsmottagningen i 

Åkersberga 
 

 

Sammanfattning 
Ungdomsmottagningen i Åkersberga drivs idag av Österåkers kommun, delvis genom ett direktavtal 

med Region Stockholm. Storsthlm och Region Stockholm har nu konstaterat att kommuner inte 

längre kan vara huvudman för det medicinska uppdraget inom mottagningarna. Det kommer därför 

att krävas ett nytt avtal mellan Regionen och kommunen från och med 2021. 

 

Beslutsförslag 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 
 
Utbildningsdirektören uppdras att teckna ett samverkansavtal med Stockholms läns 

sjukvårdsområde (SLSO) avseende delat huvudmannaskap mellan Region Stockholm och Österåkers 

kommun för drift av ungdomsmottagningen i Åkersberga från och med 2021 05 01. 

 

 

Bakgrund 
 

Ungdomsmottagningen i Åkersberga har både ett medicinskt och psykosocialt uppdrag. Storsthlm 

och Region Stockholm har gemensamt utrett frågan om framtida organisering och huvudmannaskap 

för det medicinska uppdraget inom ungdomsmottagningarna i länet.  

 

Kommuner kan välja att genomföra en upphandling enligt lagen om offentlig upphandling, LOU, 

eller att teckna ett direktavtal med Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO). Region Stockholms 

bedömning är att ett avtal med kommunen är den mest lämpade juridiska avtalsformen för 

ungdomsmottagningens medicinska uppdrag. Dessutom har SLSO redan en etablerad organisation 

och en utvecklad form för samverkan med kommuner genom delat huvudmannaskap.  
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Förvaltningens slutsatser 

 
Ett avtal med SLSO bedöms ge goda möjligheter att kunna utöka det avtalade uppdraget och att 

utveckla arbetet på ungdomsmottagningen i framtiden. Vad gäller de ekonomiska konsekvenserna 

med delat huvudmannaskap så gör förvaltningen bedömningen att det nya avtalet inte innebär någon 

skillnad ekonomiskt eftersom det även tidigare varit Region Stockholm som finansierat det 

medicinska uppdraget. 

 

Befintligt samarbete som idag finns mellan kommunerna i länet skulle riskera att upphöra om 

Österåkers kommun fattade beslut om att genomföra en upphandling enligt LOU, då majoriteten av 

de övriga kommunerna beslutat att ingå ett samverkansavtal med SLSO. Ytterligare en aspekt är att 

ett direktavtal med SLSO bedöms vara det mest kostnadseffektiva alternativet.  

 

Utbildningsförvaltningen förordar därför att kommunen tecknar ett samverkansavtal med 

Stockholms läns sjukvårdsområde för drift av ungdomsmottagning med delat huvudmannaskap från 

och med den 1 maj 2021.  

 

 

 

Louise Furness                                             Pia Jonason 

utbildningsdirektör                                       enhetschef ungdomsmottagningen 
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