
 SOCIALFÖRVALTNINGEN 
 
 

 

 
Postadress: Uppsala kommun, socialförvaltningen, 753 75 Uppsala 
Besöksadress: Stationsgatan 12 • Telefon: 018-727 00 00 (växel)  

E-post: socialforvaltningen@uppsala.se 
www.uppsala.se 

 

Handläggare 
Tejre Kjerstin 
 

Datum 
2017-04-11 

Diarienummer 
SCN-2017-0194 

 
 Socialnämnden 

Upphandling av konsulentsstödd familjehemsvård 

Förslag till beslut 
Socialnämnden föreslås besluta 
 
att inte utnyttja optionen att förlänga avtalet avseende konsulentstödd familjehemsvård, 
 
att ge förvaltningen i uppdrag att inleda en upphandling avseende konsulentstödd 
familjehemsvård. 
 
Sammanfattning 
Socialnämnden har ett ramavtal rörande konsulentstödd familjehemsvård med tio 
leverantörer. Första avtalsperioden löpte 2014-11-10  - 2016-11-09 med möjlighet att med 
option förlänga avtalet ett (1) plus ett (1) år. Nämnden har utnyttjat möjligheten att förlänga 
avtalet en gång och nuvarande avtalsperiod löper ut 2017-11-09. Nämnden ska senast tre 
månader före avtalets utgång skriftligt meddela leverantörerna om att avtalet inte kommer att 
förlängas. 
Förvaltningen föreslår att nämnden inte utnyttjar optionen att förlänga avtalet ytterligare ett 
år.  
 
Ärendet 
Ramavtalet 
Socialnämnden har ett ramavtal rörande konsulentstödd familjehemsvård med tio 
leverantörer. Första avtalsperioden löpte 2014-11-10  - 2016 11-09 med möjlighet att med 
option förlänga avtalet ett (1) plus ett (1)år. Nämnden har utnyttjat möjligheten att förlänga 
avtalet en gång och nuvarande avtalsperiod löper ut 2017-11-09.  
 
Konsulentstödd familjehemsvård 
Syftet med upphandlingen var att förse barn och ungdomar med god omsorg i ett 
familjehemsboende. Företagen som levererar tjänsten rekryterar, utreder och handleder 
familjehem för förvaltningens räkning. 
 
 



Ersättningen till leverantörerna är uppdelade i tre nivåer: 
1. Konsulentstödd familjehemsvård med minst en familjehemsförälder som är hemma på 
dagtid. Takpris 1800: -/dygn. 
2. Konsulentstödd familjehemsvård där barnets/ungdomens omsorgsbehov medger att 
familjehemsföräldrar kan förvärvsarbeta på dagtid. Takpris 1400: -dygn 
3. Uppstart av konsulentstödd familjehemsvård. Takpris 2100: -/dygn. 
 
I egen regi har förvaltningen i dag 6 förstärkta familjehem för placering vid stadigvarande 
vård och 13 familjer för förstärkta jourfamiljsplaceringar. Trots nämndens ambition att 
förstärka såväl förstärkt familjehemsvård som reguljär familjehemvård ser förvaltningen inte 
att behovet kan tillgodoses i egen regi. 
Socialförvaltningen har inte varit nöjd med utformningen av ramavtalet framför allt då 
jourfamiljehemsplaceringar inte omfattas av avtalet. För den insatsen måste 
direktupphandlingar genomföras trots ramavtal. Ramavtalet är även otydligt på vissa punkter, 
till exempel preciseras inte hur länge ersättningen för uppstart ska utgå. 
 
Avtalsuppföljning genomfördes med Vårljus, leverantör nummer 1 i avropslistan, i mars 
2015. Uppföljningen visade att de följde avtalet (dnr. SCN-2016-0142). 
 
Nämndens kostnader för insatsen konsulentstödd familjehemvård var 2015 cirka 30 miljoner 
och 2016 cirka 33 miljoner.  
 
Leverantör nummer 2 på avropslistan; Landa, tidigare Dalarnas Ungdomscenter AB, har flest 
pågående placeringar, 16 stycken. 
 
Förvaltningens bedömning och förslag 
Förvaltningens bedömning är att nuvarande ramavtal inte täcker nämndens behov av 
jourfamiljsplaceringar. Förvaltningen föreslår därför att nämnden inte utnyttjar optionen att 
förlänga avtalet med leverantörerna som tillhandahåller konsulentstödd familjehemsvård.   
 
Ekonomiska eller andra resursmässiga konsekvenser 
Om nämnden inte har tillgång till ett ramavtal kommer antalet direktupphandlingar att öka 
vilket medför högre dygnskostnader än vid ramavtal. 
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