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Dnr SON 2021-48

Social- och omsorgsnämnden

Familjestödjande insatser barn och unga 0-20 år,
ställningstagande till upphandlingsform
Förslag till social- och omsorgsnämndens beslut
1. Familjestödjande insatser för barn och ungdomar tom 20 år ska erbjudas av
kommunal utförare såväl som av utförare som upphandlats i konkurrens.
2. Uppdrag ges till Social- och omsorgsförvaltningen att presentera förslag till
förfrågningsunderlag vid social-och omsorgsnämndens sammanträde 24
mars 2021.
3. Utredning avseende behov av familjestödjande insatser redovisas i bilaga.
Ärende
Dåvarande Omsorgsnämnden upphandlade under sommaren 2017
familjestödjande insatser 0-20 år. Två utförare erhöll avtal vilket omfattade
totalt 20 700 timmar, Eleonoragruppen AB samt Active omsorg och skola i
Linköping AB. De startade sina uppdrag 2018-03-01 t.o.m. 2022-02-28.
Utöver de upphandlade avtalen hade även Leanlink, råd och stöd sedan flera år
ett verksamhetsuppdrag avseende familjestödjande insatser.
För att möta efterfrågan om insatser har totalt 8000 timmar årligen i optioner
nyttjats av Active Omsorg och Eleonoragruppen AB.
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Insatsen ”familjestödjande insatser för barn och unga i åldrarna 0-20 år” avser
stöd, hjälp och behandling för barn med behoven av social – psykosocial
karaktär. Insatserna erbjuds under såväl kortare som längre tid och beräknas nå
ca 600 barn årligen.
Det har funnits och finns en hög efterfrågan av familjestödjande insatser och en
stor bredd av skilda behov, vilket kräver hög flexibilitet och en mångfald i
arbetsmetoder och utförande. Under den gångna avtalsperioden har efterfrågan
överlag varit hög och utförarnas timmar har utnyttjats.
I syfte att upprätthålla kompetens, kvalitet och hög tillgänglighet samtidigt som
det även möjliggör valfrihet och bredd i utförandet föreslår Social- och
omsorgsförvaltningen att tilldela Leanlink råd och stöd ett fortsatt
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verksamhetsuppdrag för familjestöd som framöver inkluderar det nuvarande
separata uppdraget gällande Intensiv hemmabaserad familjebehandling (IHF).
Tillsammans omfattar dessa verksamhetsuppdrag 33 8000 timmar. Därutöver
ska 33 900 timmar upphandlas i konkurrens.
Social- och omsorgsnämndens ger Social- och omsorgsförvaltningen i uppdrag
att presentera förslag till förfrågningsunderlag vid nämndens sammanträde i
mars 2021.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse – Familjestödjande insatser barn och unga 0-20 år, ställningstagande till
upphandlingsform , 2021-01-19
Utredning av behov inför upphandling av familjestöd
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Bakgrund
Se bilaga ”Utredning av behov familjestödjande insatser 0-20år”.
Ekonomiska konsekvenser
Dagens avtal med Active Omsorg och Eleonoragruppen AB gällande
familjestöd omfattar 28 700 timmar inklusive optioner.
Active Omsorg innehar även ett avtal gällande Intensiv hemmabaserad
Familjebehandling (IHF) om 7800 timmar.
Verksamhetsuppdraget till Leanlink Råd och Stöd innehåller 26 000 timmar
inklusive optioner och utöver det innehar de uppdrag om 7800 timmar för IHF.
I åtgärdsplan för att få en budget i balans finns ett uppdrag att utreda
förutsättningarna att minska kostnaderna för familjebehandlande insatser
genom att inte återupphandla IHF när avtalet går ut 2021-12-31.
Genomlysningen av IHF visar att det i vissa ärenden är en uppskattad och
framgångsrik insats, däremot är insatsen resurskrävande och har inte förebyggt
HVB-placeringar i den omfattning som var förhoppningen när insatsen
utökades för fyra år sedan. Inom ramen för kommunens familjestöd behöver
det finnas utrymme för ett än mer flexiblare stöd än vad som finns idag. För att
inom samma budget kunna nå ut till fler familjer och möta de behov som finns
föreslås att de resurser som använts till att upphandla IHF, dels används för
upphandling av familjestödjande insatser, dels förstärker kommande avtal för
anhörigstöd till barn med 2600 timmar för att samma utförare även ska kunna
komplettera stödet till barnet med föräldrastödjande insatser.
Föreslaget innebär därmed inga ökade kostnader, men heller inte den besparing
som skulle utredas om det var möjlig att genomföra i åtgärdsplan för att få en
budget i balans.
Kommunala mål
Länk till kommunfullmäktiges övergripande mål
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Förhandling enligt MBL § 11 genomfördes 2021-02-01.
Social- och omsorgsförvaltningen
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