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Beslutsunderlag upphandling av 
konsulentsstödd familjehemsvård   

Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar 

1. att uppdra till förvaltningen att utreda om huruvida inleda ny upphandling eller 
ansluta till SKL Kommentus ramavtal för konsulentsstödd familjehemsvård bäst 
motsvarar nämndens behov av konsulentsstödd familjehemsvård, 

2. att delegera till upphandlingsutskottet att besluta om att inleda upphandling av 
konsulentsstödd familjehemsvård alternativt att ansluta till SKL Kommentus 
ramavtal för konsulentsstödd familjehemsvård. 

 

 

Sammanfattning 
Socialnämnden har idag två ramavtal gällande konsulentsstödd familjehemsvård 
varav ett gäller särskilt placering av ensamkommande barn och unga. Bägge 
ramavtal löper ut under andra halvåret 2021 och förarbete och behovsanalys 
gällande ny upphandling har påbörjats. Bedömning görs att det inte längre finns 
behov av ett särskilt ramavtal för konsulentsstödd familjehemsvård för 
ensamkommande barn och unga samt att vissa utvecklingsområden finns då det 
gäller flexibilitet i förhållande till nuvarande avtal. Ett alternativ till att inleda 
upphandling är att ansluta till SKL Kommentus kommande ramavtal för 
konsulentsstödd familjehemsvård, vilket behöver utredas vidare innan bedömning 
och beslut. 
 
 

Socialnämnden   Datum: Diarienummer: 
Tjänsteskrivelse till socialnämnden 2020-07-06 SCN-2020-00380 
  
Handläggare:  
Sandra Sonnermyr Hovi 
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Ärendet 
Socialnämnden har idag två ramavtal gällande konsulentsstödd familjehemsvård 
varav ett gäller särskilt placering av ensamkommande barn och unga. Ramavtalet 
för konsulentsstödd familjehemsvård tecknades 2017-11-17 och löper ut 2021-11-
09, ramavtalet för konsulentsstödd familjehemsvård ensamkommande är giltigt för 
perioden 2017-07-01 t.o.m. 2021-06-30.  
 
Åren 2018–2019 omsatte dessa två avtal 68 MSEK varav 9 MSEK för ensamkommande. 

Under perioden 2017-11-15 t.o.m. 2020-02-15 fattades beslut om 277 insatser i extern 
regi varav 127 verkställdes genom direktupphandlingar. Till övervägande del 
genomfördes direktupphandlingar för att det saknats förslag på familjehem från 
avtalsleverantörerna och i några fall att de förslag på familjehem som presenterats inte 
motsvarade behoven för insatsen. 

Ett förarbete gällande ny upphandling har påbörjats och en projektgrupp har 
tillsatts som har påbörjat en behovsanalys. Bedömning görs att det efter att 
nuvarande avtalsperioder löpt ut inte finns behov av ett separat avtal gällande 
ensamkommande barn och unga. Under hösten 2015 tog Uppsala kommun, liksom 
landets kommuner i stort, emot ett historiskt sett stort antal ensamkommande 
barn efter anvisning från Migrationsverket, vilket är anledningen till det särskilda 
ramavtalet gällande konsulentsstödd familjehemsvård för målgruppen. Sverige 
och Uppsala kommun har idag ett förhållandevis lågt mottagande av 
ensamkommande barn och baserat på den kunskap som finns att tillgå idag så 
finns inte längre behov av och inte heller en marknad för ett särskilt ramavtal för 
målgruppen. 
 
En utmaning då det gäller placering av ensamkommande barn är samtidigt 
ersättningsnivåerna från Migrationsverket som förvaltningen behöver förhålla sig till i 
planeringen av mottagandet av ensamkommande barn, för att möjliggöra en budget i 
balans. I nuvarande ramavtal gällande målgruppen baserar sig ersättningsnivåerna till 
leverantör i de statliga ersättningsnivåer som kommunen får för mottagandet av 
ensamkommande barn och unga, dock ser både marknaden och behoven annorlunda 
ut idag än när ramavtalet tecknades vilket gör att det är svårt att få tag på matchande 
familjehem utifrån de ekonomiska villkoren i nuvarande avtal. Placering av 
ensamkommande barn och unga i familjehemsvård föreslås därför hanteras i ordinarie 
strukturer på samma sätt som vid placering av barn och unga i allmänhet. 

Vissa utvecklingsområden i förhållande till nuvarande ramavtal har identifierats som 
handlar om behovet av ett mer flexibelt avtal. Då det finns en stor variation gällande 
behoven hos den unge så finns det också ett behov av flexibilitet i insatsen då det 
kommer till omfattningen av konsulentsstödet, vilket inte är fallet i nuvarande avtal. I 
vissa fall kan det också finnas behov av kompletterande insatser av behandlande 
karaktär till den unge, i kombination med familjehemsvården, vilket behöver utredas 
vidare. 

Parallellt med behovsanalysen så tittar projektgruppen på möjligheten att ansluta till 
SKL Kommentus kommande ramavtal för konsulentstödd familjehemsvård. SKL 
Kommentus är ett affärsstöd för offentlig sektor och ägs av Sveriges kommuner och 
regioner (SKR) samt en majoritet av Sveriges kommuner. Syftet med SKL Kommentus 
upphandling är att ta fram ett ramavtal för att tillgodose kommunernas behov av 
externa placeringar. Annonsering beräknas ske under september månad och därefter 
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finns det möjlighet för projektgruppen att bedöma om upphandlingen motsvarar 
nämndens identifierade behov eller om egen upphandling behöver inledas.  

Som en del av förarbetet inhämtas också synpunkter och information från branschen. 
Ursprungstanken var en fysisk träff i form av ett branschråd men med anledning av 
corona-pandemin så görs istället en marknadsanalys i form av en enkätundersökning 
till leverantörer inom branschen.  

Beredning 

Ärendet har beretts genom sammanställning av det analysarbete som hittills gjorts av 
förvaltningens projektgrupp för upphandling av konsulentsstödd familjehemsvård. 

Ekonomiska konsekvenser 

Nämndens kostnad för familjehemsvård under 2018–2019 var totalt 200 MSEK varav de 
aktuella ramavtalen omsatte 68 MSEK. Ett arbete pågår inom förvaltningen gällande 
familjehemsvården med målsättning att i högre utsträckning än idag kunna tillgodose 
familjehemsvård i egen regi vilket kan sänka kostnader för familjehemsvården totalt. 
Bedömning görs dock att det fortsättningsvis kommer att finnas ett behov av att 
upphandla konsulentsstödd familjehemsvård och att ramavtal behövs i enlighet med 
Lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU). Genom ramupphandling ges också 
bästa möjlighet till förutsägbarhet gällande pris och kvalitet i den konsulentsstödda 
familjehemsvården. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse till socialnämnden 

 

 

Socialförvaltningen 

 

 

Tomas Odin 
Direktör 
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