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Avtalsförändring gällande ensamkommande barn och unga med 
Attendo Individ och Familj AB 

Förslag till beslut 
Socialnämnden föreslås besluta 
 
att  från och med 1 juli ändra ersättningen för HVB-placeringar i ”Avtal om hem för vård 
eller boende (HVB) för ensamkommande barn och ungdomar” med Attendo till 1500 kr/dygn 
för belagd och 1200 kr/dygn för obelagd plats. 
 
 
Ärendet 
Bakgrund 
Socialnämnden för barn och unga beslutade den 16 november 2011 om fortsatt upphandling i 
konkurrens, av boendeplatser för asylsökande ensamkommande barn och boendeplatser för 
ensamkommande barn och ungdomar som beviljats permanent uppehållstillstånd.  
 
2012 tecknade socialnämnden avtal med Attendo om att på entreprenad driva 21 platser i 
HVB och 9 tränings/stödboendeplatser för ensamkommande barn. Avtalstiden sträckte sig 
från och med 2013-01-01 – 2016-11-30 med option för nämnden att på oförändrade villkor 
förlänga avtalet med ytterligare ett år.  
 
I juni 2016 beslutade nämnden att utnyttja optionen och förlänga avtalet till och med 2017-11-
30. 
 
I avtalet från 2012 är 10 av de 21 HVB-platserna heldygnsplatser, så kallade garantiplatser där 
ersättning utgår även vid obelagd plats.  De resterande 11 platserna är jourplatser där ingen 
ersättning utgår för obelagd plats. 
 
I december 2014 gjordes en avtalsändring som innebar 14 heldygnsplatser och 7 jour-platser. 
Samtliga 9 stödboendeplatser är garantiplatser där ersättning utgår även vid obelagd plats.  
 
HVB-verksamheten är förlagd till ett flerfamiljshus med tre trappuppgånger i Gamla Uppsala. 



 
Ersättningen är för belagd heldygnsplats 1900 kr/dygn och 1600 kr/dygn för obelagd plats. 
För jourplatser är ersättningen 1900 kr/dygn för belagd plats och 0 kr/dygn för obelagd plats. 
Ersättningen för stödboendeplats är 1200 kr/dygn för belagd plats och 900 kr/dygn för 
obelagd plats. 
 
I september 2016 gav nämnden förvaltningen i uppdrag att se över ramavtalen avseende 
ensamkommande barn utifrån lagförslag om förändrade ersättningar från staten. Den 9 mars 
2017 fattade regeringen beslut om det nya ersättningssystemet för mottagandet av 
ensamkommande barn och unga. Förändringarna kommer att träda i kraft den 1 juli 2017. 
 
Förändring 
Attendo driver sedan 1 april HVB-verksamheten med självhushåll. Det innebär att som i ett 
led att förbereda ungdomarna för självständigt boende handlar och lagar de själva sin mat, 
med ett individuellt anpassat stöd från personal. Det innebär att personal får mer tid till 
pedagogiskt arbete och att stödja ungdomarna i andra frågor.  
 
När förändringen är implementerad och ungdomarna har hittat rutiner för hur handling och 
matlagning ska skötas så skapar det också en möjlighet för Attendo att justera 
ersättningsnivåerna.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Förslaget är att ersättningsnivåerna i HVB-verksamheten justeras till 1500 kr/dygn för belagd 
och 1200 kr/dygn för obelagd plats.  
 
Antalet garantiplatser/jourplatser och systemet för dessa justeras inte. Ersättningen för 
stödboendeverksamheten justeras inte. 
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