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Upphandling familjepedagogiska insatser 

Förslag till beslut 
Socialnämnden föreslås besluta 
 
att uppdra till förvaltningen att inleda en ramupphandling av öppenvårdsinsatsen 
familjepedagogiska insatser i hemmet. 
 
Sammanfattning 
Socialnämnden har sedan 2014 ett ramavtal gällande familjepedagogiska insatser. Det 
tecknades ursprungligen med sju leverantörer (SBN-2014-0097), i dagsläget kan endast tre av 
dessa leverera tjänsten. Orsaken till detta är att verksamheter har avvecklats eller 
omstrukturerats så att tjänsten inte längre kan levereras. Avtalet har i två omgångar förlängts 
och löper ut 2019-02-28, utan möjlighet till ytterligare förlängning. Det bedöms även 
fortsättningsvis finnas ett behov av externa tjänster som ett komplement till kommunens egna 
familjepedagogiska insatser inom öppenvården, de s.k. hemterapeuterna.  
 
Ärendet 
Socialnämnden tecknade i december 2014 ett ramavtal rörande familjepedagogiska insatser. 
Avtalet löper ut 2019-02-28. Under 2016 beviljades 36 externa insatser för 2,2 miljoner 
kronor och under 2017 beviljades 24 externa insatser gällande familjepedagogiska insatser till 
ett värde av 700 000 kronor. Minskningen beror främst på att flera av leverantörerna inte har 
kunnat leverera tjänsten.  
 
Insatsen Familjepedagogiska insatser i hemmet 
Målgrupp för insatsen är föräldrar med minderåriga barn som har svårigheter att få sin vardag 
och sitt föräldraskap att fungera. Orsakerna kan exempelvis vara föräldrar med omfattande 
sociala problem, psykisk ohälsa eller kognitiva svårigheter som påverkar föräldraförmågan.  
I målgruppen förekommer familjer med andra hemspråk än svenska.  
 
Insatsen ska utgöra ett praktiskt och pedagogiskt stöd med fokus på vägledning och stöd i 
föräldrarollen. Syftet är att familjerna ska få hjälp att hitta strategier i vardagen så att de stärks 



och kan bli välfungerande och självständiga. Arbetet sker till största delen ske i hemmiljö 
med hela familjen delaktig och involverad, 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.  
 
Förvaltningens bedömning 
Förvaltningens bedömning är att behovet av familjepedagogiska insatser fortsättningsvis inte 
kommer att kunna tillgodoses inom befintlig egen regi öppenvård, s.k. hemterapeuter. 
Förvaltningen föreslår därför att nämnden uppdrar till förvaltningen att under hösten 2018 
inleda en upphandling av familjepedagogiska insatser i hemmet.  
 
Ekonomiska eller andra resursmässiga konsekvenser 
Om nämnden inte har tillgång till ett ramavtal omfattande familjepedagogiska insatser i 
hemmet behöver den egna regin, de s.k. hemterapeuterna utökas för att kunna möta de behov 
som finns, vilket medför ökade fasta kostnader.   
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