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 Socialnämnden 

 
 
Ramavtal rörande familjepedagogiska insatser i hemmet 
 
Förslag till beslut  
Socialnämnden föreslås besluta  
 
att inte utnyttja optionen att förlänga avtalet avseende familjepedagogiska insatser i hemmet med 
leverantören Boendeomsorg i Uppsala HB      
 
att inte utnyttja optionen att förlänga avtalet avseende familjepedagogiska insatser i hemmet med 
leverantören Ac Omsorg i Skellefteå AB 
 
att inte utnyttja optionen att förlänga avtalet avseende familjepedagogiska insatser i hemmet med 
leverantören YVONOVA 
 
att inte utnyttja optionen att förlänga avtalet avseende familjepedagogiska insatser i hemmet med 
leverantören Lt Familjestöd AB 
 
att inte utnyttja optionen att förlänga avtalet avseende familjepedagogiska insatser i hemmet med 
leverantören AB Söderstöd i öppenvård                        
 
att inte utnyttja optionen att förlänga avtalet avseende familjepedagogiska insatser i hemmet med 
leverantören Magelungen utveckling AB                    
 
Sammanfattning  
Socialnämnden har ett ramavtal rörande familjepedagogiska insatser med sex leverantörer (SBN-
2014-0097). Avtalen löper ut 2017-02-28 med option för nämnden att förlänga avtalet på samma 
villkor med ytterligare ett år. Förvaltningen föreslår att nämnden inte utnyttjar optionen att 
förlänga avtalet med leverantörerna. 
 
Ärendet  
Socialnämnden tecknade 2014 ett ramavtal rörande familjepedagogiska insatser med sju 
leverantörer (SBN-2014-0097). Ett avtal sades upp av leverantören i september 2015. Återstående 
sex avtal löper ut 2017-02-28 med option för nämnden att förlänga avtalet på samma villkor med 
ytterligare ett år. Nämnden ska senast tre månader före avtalets utgång skriftligt meddela 
leverantörerna om att avtalet inte kommer att förlängas.  
 



Ramavtalet har varit ett komplement till de familjepedagogiska insatser (hemterapeut) som finns 
inom ramen för nämndens avtal om Råd och stöd/Öppenvård med Styrelsen Uppsala vård och 
omsorg (SUV). Fokus i insatsen ligger på vägledning och stöd i föräldrarollen men även mer 
handfast stöd i vardagliga sysslor kan förekomma. Insatsen utgör ett praktiskt och pedagogiskt 
stöd i familjernas vardag. Arbetet sker till största delen ske i hemmiljö med hela familjen delaktig 
och involverade på tider som passar familjen. Insatserna pågår i regel 6 till 10 månader och 
omfattning är oftast mellan 3 till 10 timmar i veckan men stora variationer förekommer.  
 
Ersättningarna till leverantörerna varierar i avtalet mellan 390 kr/tim och 659 kr/tim. 
 
Den enda leverantör som använts i avtalet är Boendeomsorg i Uppsala HB. De har haft ett fåtal 
uppdrag. SUV har i regel kunnat tillgodose förvaltningens behov av familjepedagogiska insatser i 
hemmet. En avtalsuppföljning har redovisats till nämnden. Den handlade om just Boendeomsorg 
och visade att leverantören levde upp till avtalets krav. Uppföljningar inom förvaltningen har visat 
att handläggarna bedömer att SUV:s insatser har hög kvalitet och man föredrar den tjänsten 
framför de som erbjuds inom ramavtalet. 
 
Förvaltningens bedömning  
Förvaltningens bedömning är att behovet av familjepedagogiska insatser i fortsättningen kommer 
att kunna tillgodoses av socialförvaltningen i den nya nämnd- och förvaltningsorganisationen. 
Förvaltningen föreslår därför att nämnden inte utnyttjar optionen att förlänga avtalet med 
leverantörerna som tillhandahåller insatsen familjepedagogiska insatser. 
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