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Uppsala 
• " K O M M U N KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG 

Handläggare 
Ingemar Petersson 
Monica Petersson 

Datum 
2013-03-11 

Diarienummer 
NHO-2013-0064.33 

Nämnden för hälsa och omsorg 

Ändrad egenavgift för famiijerådgivning 

Förslag till beslut 

Nämnden för hälsa och omsorg föreslås besluta 

att hos kommunfullmäktige hemställa om en höjning av egenavgiften för familjerådgivning 
från 200 kr till 300 kr från och med 1 januari 2014. 

Föredragning 

Familjerådgivningen är sedan 2009 en upphandlad verksamhet, och kontraktet med nuvarande 
producent löper ut 31 december 2013. En ny upphandlingsprocess är påbörjad och kommer att 
kunna slutföras under juni/juli. Storleken på egenavgiften är idag densamma som vid överta
gandet när verksamheten bedrevs i egen regi. I regionen varierar avgifterna från kostnadsfritt 
(Tierp) till 520 kronor (Lidingö). En avgiftshöjning med 100 kronor får bedömas vara en 
måttlig höjning. Eftersom verksamheten upphandlas enligt lagen om offentlig upphandling till 
lägsta pris är den exakta kostnaden inte möjlig att beräkna men med stor sannolikhet kommer 
kostnaden för NHO att bli ca 140 000 kronor lägre om en höjning av avgiften genomförs givet 
1 400 samtalstillfällen å 2 x 45 minuter. 

Inga-Lill Björklund 
Direktör 
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2013-03-11 
Datum Diarienummer 

NHO-2013- 0064.33 

Kommunfullmäktige 

Ändrad egenavgift för familjerådgivning i Uppsala kommun 

Förslag till beslut 

Nämnden för hälsa och omsorg föreslår kornmunstyrelsen föreslå kornmunfullmäktige besluta 

att anta förslaget om en höjning av avgiften för familjerådgivning från 200 kr till 300 kr från 
och med 1 januari 2014. 

Föredragning 
Bakgrunden till att nämnden för hälsa och omsorg föreslår en höjning av avgiften är att avtalet 
med producenten löper ut 31 december 2013 och en ny upphandlingsprocess är påbörjad. Det 
nya avtalet kommer att gälla från 1 januari 2014 till 31 december 2015 med möjlighet till 
förlängning i ytterligare två år- d.v.s. till 31 december 2017. En höjning av avgiften under 
pågående avtalsperiod är inte möjlig. Om ingen förändring av avgiften görs i samband med 
denna upphandling så kommer avgiften att vara fast till 31 december 2017 under förutsättning 
att optionen om förlängning utnyttjas. 

Familjerådgivningen i Uppsala kommun är sedan 2009 en upphandlad verksamhet. Storleken 
på egenavgiften är idag densamma som vid övertagandet när verksamheten bedrevs i egen 
regi. I regionen varierar avgifterna från kostnadsfritt (Tierp) till 520 kronor (Lidingö). I andra 
städer med liknande storlek som Uppsala, till exempel Västerås är avgiften 155 kr, i 
Linköping 177 kr och i Lund 200 kr. I Stockholm är avgiften 450 kr. En avgiftshöjning med 
100 kronor får bedömas vara en måttlig höjning. Eftersom verksamheten upphandlas enligt 
lagen om offentlig upphandling till lägsta pris är den exakta kostnaden för 
familjerådgivningen inte möjligt att beräkna men med stor sannolikhet kommer kostnaden för 
NHO att bli 140 000 kronor lägre givet 1 400 samtalstillfällen å 2 x 45 minuter. 

Stig Rådahl Annie Arkebäck-Morén 
ordförande sekreterare 
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