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HVB Vuxna med missbruk 2019

Enkelhet

• Förenklar placering - Urvalsdatabasen möjliggör en rättvis jämförelse mellan verksamheters 
innehåll och pris utifrån individens behov och önskemål i hela landet.  

• En kanal för all information om ramavtalet – Urvalsdatabasen är kanalen för användare att 
förmedla kvaliteten, Inköpscentralens uppföljning, sanktioner och andra aktuella händelser 
om ramavtalet. 

Hållbarhet

• Arbetsmiljö

• Tillgänglighet

• Miljö

Effektivisering

• Administrativ nytta genom att slippa genomföra upphandling, förvalta och följa upp 
ramavtal inom ett komplext och administrativt tungt område.

• Digitalt stöd, urvalsdatabas, för placering utifrån individens behov och önskemål avlastar 
placeringsmomentet och säkrar relevant information.

Innovation

• Nytt grepp om prisfrågan – nytt jämförpris där pris ställs mot bemanning. Jämförpriset visar 
priset för en heltidsanställd per plats och dygn. 

• Metod och kompetens – Lyfter fram innehållet i verksamheten utifrån metod och vilka 
utbildningar personalen har inom metoder som exempelvis KBT.

Digitalisering

• Urvalsdatabasen är en sökdatabas som innehåller jämförbar data om kvalitet och pris, så att 
ni kan hitta rätt boende utifrån individens behov. 

• Urvalsdatabasen är en direkt kommunikationskanal för Adda till socialsekreteraren som får 
samlad information om aktuella händelser och uppföljning på ramavtalet och HVB-hemmen.   

Avtalsuppföljning

Adda Inköpscentral kontrollerar:

• Att HVB-hemmet fakturerar rätt 
dygnspris, att de betalar sina 
skatter och avgifter,  samt har 
en stabil ekonomi. 

• Att förutsättningar finns att 
bedriva HVB enligt ramavtal 
över tid. Detta genom kontroll 
av rutiner, processer och 
dokument avseende personal. 

Avtalsområden

1. Behandling 
2. Utredning
3. Omvårdnad

Breda anbudsområden för att 
tillgodose det nationella behovet. 
Ökar möjligheterna för HVB att 
förändra sin verksamhet över tid. 

Avtalstid

• 2021-09-15 – 2025-09-14

Avropsförfarande

• Avrop sker utifrån särskild 
fördelningsnyckel, där individens 
behov och önskemål styr valet. 
Tillgodoser flera HVB-hem 
behovet lika bra är priset den 
utslagsgivande faktorn.  

Leverantör

1. 130 HVB 
2. Geografisk spridning i hela 

landet 
3. Små och stora bolag

Pris och tilläggstjänster

• Dygnspris enligt ramavtal
• Inga kostnader utöver ramavtal.
• Förändringar i 

bemanningsnivåer ska ingå. 
• Vissa erbjuder utsluss, ingår ej

• Priser justeras efter begäran av 
HVB.

• Nya priser börjar gälla 
1 dec 2022, 2023 och 2024 

• Priser i pågående placeringsavtal 
gäller fram tills det går ut, 
alternativt förnyas.

Prisjustering
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Omfattning

• Omfattar tillståndspliktiga HVB för personer över 18 år. Individerna placeras 
av Socialtjänst utifrån SoL eller LVU. 

• Omfattar verksamheter inom Sverige. 
• Ramavtalet ger förutsättningar för ett HVB att utvecklas över tid. Ett HVB 

har möjlighet att ändra sitt innehåll avseende exempelvis inriktning, typ av 
missbruk, åldersgrupp (över 18) metoder, eller annat kopplat till deras 
innehåll och arbetssätt. Priser enligt ramavtal gäller trots förändringar. 

• Avropsmodellen syftar till harmonisera med Socialtjänstlagen där 
kommunen utifrån individens behov och önskemål placerar. Pris är 
utslagsgivande faktor då fler matchar behovet. 

• Urvalsdatabasen utgör stöd i sökningen efter rätt HVB på ramavtalet. När 
sökning och filtrering gjorts utifrån det individuella behov, kan kommunen 
fördjupa sig bland HVB i sökträfflistan. Kvalitet beskrivs i text och med hjälp 
av nyckeltal för bemanning och kompetens med mera. Med jämförbar 
kvalitetsdata är målet att öka konkurrensen om kvalitet vid 
placeringstillfället.

Inköpscentralen kontrollerar att HVB-hemmen har förutsättningar att bedriva 
sin verksamhet utifrån kraven i ramavtalet, över tid. Kontroller görs av 
dokument avseende personalens kompetens, scheman för att säkerställa att 
den bemanning om utlovats bibehålls, att det finns rutiner och processer som 
ger förutsättningar att bedriva en trygg och säker vård. Detta innebär att 
Inköpscentralen inte har kännedom om hur HVB – hemmet levererar i enskilda 
placeringar. 

Fördjupning

1. HVB för vuxna är ett komplext verksamhetsnära området, som utifrån sin 
tillståndsplikt är ett väl definierat område. Lämpar sig för nationellt 
ramavtal.

2. Med åtta års erfarenhet, nätverk av sakkunniga, nära dialog med 
kommunerna och med branschen har Inköpscentralen förutsättningar att 
skapa hållbara ramavtal inom detta område. 

3. Att öka konkurrens om kvalitet är ett centralt mål i detta ramavtal.  
4. En förutsättning för att bra ramavtal inom HVB är att satsa mycket resurser 

på gedigen uppföljning av ramavtalsvillkor, men också på  avropsstöd i 
forma av digital urvalsdatabas. 

5. Ramavtalets kvalitetskrav baseras på Kvalitetsstandarden för HVB, för att 
förenkla användandet och anbudslämnandet och skapa tydlighet i 
förväntningar på marknaden. 

Hållbarhet

Ramavtalet fokuserar på sociala hänsyn, men ställer också krav på miljö. 

• Arbetsmiljö – Arbetsmiljöfrågan är central för att garantera god kvalitet 
på HVB-hemmet. Bland annat ensamarbete och riskanalyser är viktigt för 
att garantera personal och de boendes säkerhet. Därför lyfts dessa krav 
från arbetsmiljöverkets föreskrifter i ramavtalet.   

• Tillgänglighetsanpassning – vilken tillgänglighetsanpassning som är 
finns i HVB-hemmet framgår av information i urvalsdatabasen.  

• Miljö – HVB-hemmen ska arbeta med systematiskt miljöarbete. HVB-
hemmet ska sträva efter att minimera miljöpåverkande. 
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Uppföljning av kvalitet


