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 Socialnämnden 

Översyn av ramavtalen för hem för vård eller boende (HVB) 
avseende ensamkommande barn 

Förslag till beslut 
Socialnämnden föreslås besluta 
 
att  uppdra till socialförvaltningen att se över ramavtalen avseende ensamkommande barn 
utifrån förändrade ersättningar från staten. 
 
Ärendet 
Regeringen tillsammans med vänsterpartiet har lagt ett lagförslag om ett nytt 
ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande barn och unga. Föreslaget 
ikraftträdande för det nya ersättningssystemet är den 1 juli 2017.  
 
Det nya regelverket innebär att ersättningen i huvudsak är baserad på schabloner och att det 
därmed finns en begränsning för hur mycket kommunerna får i ersättning från staten. 
Schablonersättningen kommer att vara 1 350 kronor per dygn för ensamkommande barn 
under 18 år som är asylsökande eller har uppehållstillstånd. Schablonersättningen för 
ensamkommande unga 18-20 år med uppehållstillstånd kommer att vara 750 kronor per dygn. 
 
Nämnden har två entreprenadavtal som sträcker sig till den 30 november 2017 och därmed 
berörs av de nya ersättningarna. Det är avtal med Attendo om 14 heldygnsplatser, 7 
jourplatser och 9 träningsplatser respektive Center för vård och omsorg om 14 
heldygnsplatser, 7 jourplatser och 10 träningsplatser. Heldygnsplatser är avsedda för 
ensamkommande barn under 18 år och träningsplatser är avsedda för ungdomar 18-20 år.  
 
För heldygnsplatser utgår en ersättning om 1900 kr/dygn vid belagd plats och 1600 kr/dygn 
vid obelagd plats, för jourplatser utgår en ersättning om 1900 kr/dygn vid belagd plats och 
ingen ersättning vid obelagd plats, för träningsplatser utgår en ersättning om 1200 kr dygn för 
belagd plats och 900 kr/dygn för obelagd plats. 
 
Vid full beläggning skulle nämnden under perioden juli till november 2017 betala ut drygt 4,8 
mnkr i ej återsökbara ersättningar.  
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