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Avtalsuppföljning ramavtal barn och unga – Anamma HVB 
 
Förslag till beslut  
Socialnämnden föreslås  
 
att  godkänna avtalsuppföljningen. 
 
 
Sammanfattning  
Socialnämnden har tecknat ett ramavtal avseende Hem för vård eller boende (HVB) barn och 
ungdom (SCN-2016-0201) med 35 leverantörer.  
 
I denna avtalsuppföljning har socialförvaltningen granskat avtalet med Anamma HVB  
Förvaltningens bedömning är att Anamma HVB lever upp till avtalets krav i de delar som 
granskats i denna avtalsuppföljning.  
 
Ärendet  
Socialnämnden har ett ramavtal avseende HVB barn och ungdom (SCN-2016-0201) med 35 
leverantörer. Avtalsperioden är 2016-11-07 – 2018-11-06 med möjlighet att förlänga avtalet 
till som längst 2020-11-06. Målgruppen för ramavtalet är barn och ungdomar i behov av vård 
på HVB enligt socialtjänstlagen (SoL) eller enligt Lagen med särskilda bestämmelser om vård 
för unga (LVU). Ramavtalet omfattar både akut-, behandlings- och utredningsplaceringar.  
I denna avtalsuppföljning har socialförvaltningen granskat avtalet med Anamma HVB. 
 
Uppföljningens innehåll och genomförande 
Uppföljningen innehåller ekonomiska kontroller, kontroller via IVO:s hemsida, frågeformulär 
till ansvarig socialsekreterare och personligt besök på Anamma HVB.  
 
Om Anamma HVB 
Anamma HVB är beläget på Swedish Empowerment Centers kursgård, Erlandsforsgården, i 
utkanten av Borlänge. Swedish Empowerment Center driver även öppenvårdsverksamhet för 
ungdomar, 12-stegsbehandling för vuxna och utbildningar och kurser. Anamma HVB har sex 



platser för flickor och pojkar mellan 15–19 år med psykosociala problem som begynnande 
missbruk och kriminalitet. Anamma HVB har ramavtal med flera kommuner i Dalarna.  
 
IVO 
IVO senaste tillsynsrapport är från juni 2017. IVO:s tillsyn var inriktad på att granska att 
verksamheten följde sitt tillstånd samt frågor om trygghet och säkerhet. I denna tillsyn innebär 
det att IVO granskat om verksamheten följer sitt tillstånd, om verksamheten har ett 
ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, hur verksamheten hanterar klagomål, 
synpunkter och rapporter rörande verksamheten, verksamhetens förebyggande arbete, 
granskning av bemanningen och personalens kompetens samt granskning av 
inskrivningsbeslut med lämplighetsbedömningar. IVO bedömde att utifrån granskning av 
ovanstående att arbetet vid Anamma HVB är organiserat på ett sådant sätt att det möjliggör en 
insats som uppfyller kraven på trygghet och säkerhet. 
 
Behandlingsinnehåll 
Anamma HVB vilar på en holistisk grund, med betoning på kognitiva beteendemässiga 
förändringsprocesser hos ungdomen. Verksamheten är inriktad på att söka nya strategier för 
att arbeta med de symptom och yttringar som är aktuella för varje ungdom. Anamma HVB 
betonar att alla människor är individer och att det inte finns en insats som passar alla.  
I verksamheten erbjuds ett tryggt boende med daglig struktur och individuell behandling. 
Målsättningen är att på kortast möjliga tid hjälpa ungdomen till stabilitet och utveckling. 
Varje vecka gör ungdomarna en utvärdering med hjälp av skattningsskalor angående till 
exempel stöd av personal, sömn och psykisk mående. En genomsnittlig behandlingstid är 8 
månader. 
 
Personalens kompetens  
Enligt avtalet ska anställda ha minst tvåårig eftergymnasial utbildning med inriktning mot 
socialt arbete, socialpedagogik eller beteendevetenskap eller erfarenhet motsvarande 
behandlingsassistent.  
 
Anamma HVB har redovisat personalens utbildning och erfarenhet och samtliga uppfyller 
kraven i avtalet. Tillgång till steg 1 utbildad KBT terapeut finns och vid behov av 
samtalskontakt ingår det i dygnskostnaden. Alla ungdomar träffar legitimerad psykiatriker vid 
inskrivning på Anamma HVB och läkaren finns sedan kontinuerligt att tillgå under 
placeringen.  
 
Skolgång 
Anamma HVB har ett nära samarbete med närbelägna skolor och utbildningsanordnare och 
även kompetenser inom verksamheten som kan stödja ungdomen i skolarbetet 
 
Genomförande plan 
Leverantören ska senast inom tio dagar från det att vården inletts upprätta en 
genomförandeplan tillsammans med den enskilde. 
 



Genomförandeplanen skrivs av kontaktpersonen i samarbete med handläggare och i 
diskussion med ungdom. Planen är ett levande dokument som ändras under placeringen.  
 
Skriftlig rapportering 
Leverantören ska regelbundet och minst en gång i månaden lämna en skriftlig rapport till 
ansvarig handläggare. 
 
Den placerades kontaktperson ansvar för att skriva rapporterna 
  
Lokaler 
Enligt avtal ska inomhusmiljön vara hemlik och ombonad, den enskilde ska erbjudas eget rum 
och möjlighet att låsa in värdesaker. 
 
På Anamma HVB bor ungdomarna i ett ombyggt radhus i två våningar. Alla ungdomar har 
egna rum med toalett. Gemensamma ytor finns för vardagsrum, stort kök och matsal samt 
umgängesytor, personalutrymmen och samtalsrum. Värdesaker kan låsas in på det egna 
rummet och även i kontorets kassaskåp. 
 
Synpunkter på samarbetet med socialtjänsten 
Sedan ramavtalet startade har det varit en placering från Uppsala och samarbetet med 
handläggaren, som nu har slutat, har fungerat mycket bra.  
 
Synpunkter från socialförvaltningen 
Förvaltningen har sedan ramavtalet påbörjades i november 2016 haft en placering på 
Anamma HVB vilken pågår idag. Ett frågeformulär har skickats ut till den ansvariga 
socialsekreteraren som helt nyligen blivit handläggare för ärendet. Regelbunden uppföljning 
har skett omväxlande på Anamma HVB och på socialförvaltningen. 
 
Ekonomisk kontroll  
Anamma HVB är en personalägd ekonomisk förening utan vinstutdelning. UC gör inga 
bedömningar av ekonomiska föreningar. 
 
Bedömning  
Förvaltningens bedömning är att Anamma HVB lever upp till avtalets krav i de delar som 
granskats i denna avtalsuppföljning.  
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