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Förslag till beslut  
Socialnämnden föreslås besluta  
 
att inte utnyttja optionen att förlänga avtalet avseende kvalificerat familjearbete med leverantören 
Davsjö Vård AB 
 
att inte utnyttja optionen att förlänga avtalet avseende kvalificerat familjearbete med leverantören 
Söderstöd AB 
 
 
Sammanfattning  
Socialnämnden har ett ramavtal rörande kvalificerat familjearbete med tre leverantörer. 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. Ett av 
avtalen har slutits med Styrelsen Uppsala vård och omsorg (SUV). Det avtalet behöver inte sägas 
upp eftersom SUV vid årsskiftet upplöses och verksamheten kvalificerat familjearbete övergår då 
i socialnämndens regi. 
 
Ärendet  
Socialnämnden tecknade 2014 ett ramavtal rörande insatsen kvalificerat familjearbete med tre 
leverantörer (SBN-2014-0098). Avtalen löper ut 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.  
 
Målgruppen är föräldrar med barn i ålder 7-18 år med komplexa beteende- och relationsproblem. 
Det som utmärker familjerna är att de hamnat i destruktiva mönster med till exempel svåra 
beteendeproblem hos barnen som följd. Runt varje familj ska det finnas behandlingsteam 
bestående av samordnare, familjebehandlare och ungdomsbehandlare. Samordnaren är 
sammankallande och leder teamet. Dennes uppgift är också att samordna familjens övriga 
professionella kontakter. Familjebehandlaren ansvarar för familjesamtal och enskilda samtal med 
föräldrarna och ungdomsbehandlaren för enskilda samtal och social färdighetsträning med barnet.  



Insatsen innebär ett kraftfullt och intensivt stöd under behandlingsperioden som beräknas till cirka 
6 månader, längre behandlingstid kan förekomma. Behandlingen ska inkludera hela familjen och 
ske i hemmet på tider som passar familjen.  
 
Följande ersättning har utgått till leverantörerna: 
Davsjö Vård AB  1190 kr/dygn 
Styrelsen Uppsala vård och omsorg 1354 kr/dygn 
Söderstöd AB   1795 kr/dygn 
 
Davsjö vård AB har rangordning 1 i avtalet och har använts i 15 ärenden. Styrelsen Uppsala Vård 
och omsorg (SUV) som har rangordning 2 har använts i ett ärende. Omdömena om kvaliteten i 
Davsjös insatser har varierat. Förvaltningen har haft dialog med företaget och i ett fall krävt en 
åtgärdsplan från företaget med anledning av brister som framkommit.  
 
Förvaltningens bedömning  
Förvaltningens bedömning är att behovet av kvalificerat familjearbete 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 kvalificerat familjearbete. Avtalet med SUV behöver 
inte sägas upp eftersom SUV vid årsskiftet upplöses och verksamheten kvalificerat familjearbete 
övergår i socialnämndens regi. 
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