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Barn- och ungdomsnämnden 

Internavtal avseende HVB Rosenhill 2012-2013 

Förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 

att godkänna förslag till internavtal för avtalsperioden 2012-2013 om H V B Rosenhill med 
styrelsen för vård och bildning samt 

att godkänna förslag till samtliga ersättningar som ingår i uppdraget för 2012. 

Ärendet 
Internavtalet är ett gemensamt avtal mellan barn- och ungdomsnämnden och socialnämnden 
för barn och unga som innebär en delad vårddygnskostnad under förutsättningar båda 
nämnderna fattat beslut i det enskilda ärendet. 

Förslag till internavtal har förhandlats fram i uppdrags- och åtagandedialog mellan kontoret, 
affärsområdet för barn, ungdom och familj samt affärsområdet resurs och kunskap. 

Uppdraget avser boende och behandling vid H V B av ungdomar i åldern 15 till 20 år, med 
neuropsykiatrisk diagnos som har en psykisk- och social tilläggsproblematik, som inte kan bo 
kvar i föräldrahemmet. Institutionen ska erbjuda sex heldygnsplatser och dessutom finns en 
utslussningslägenhet i närområdet. 

Verksamheten ska vara flexibel utifrån ungdomarnas behov och de ska ha inflytande samt 
vara delaktiga i verksamhetens utformning. Insatserna ska syfta till att ungdomen ska utveckla 
strategier för att kunna klara ett självständigt liv med skola/arbete och en aktiv fritid. 

Socialnämnden för barn och unga godkände avtalet den 25/1-2012. 

Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad 

Carola Helenius-Nilsson 
Direktör 

Postadress: Uppsala kommun, Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad • 753 75 Uppsala 
Besöksadress: Strandbodgatan 1 • Telefon: 018 - 727 00 00 (växel) • Fax: 018- 727 86 50 

E-post: barn-ungdom-arbetsmarknad@uppsala.se 
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§ 1 Parter 

§ 2 Internavtal 

§ 3 Kontaktpersoner 

Internavtal 
avseende 

HVB Rosenhill 

Barn- och ungdomsnämnden och socialnämnden för barn och unga, 
nedan kallas uppdragsgivarna och styrelsen för vård och bildning, 
kallad uppdragstagare. 

Uppdragstagaren åtar sig att för uppdragsgivaren att driva H V B med 
resursskola till barn och ungdomar från åldern 7 - 16 år med 
svår beteendeproblematik, i sådan omfattning att de inte fungerar i 
skol- och/eller hemmiljön. Verksamheten ska var flexibel utifrån 
barnets/ungdomens enskilda behov och H V B - hemmet ska parallellt 
ge stöd till föräldrar i deras hem. Stödet syftar till att utveckla 
strategier för bemötande, förhållningssätt för att den enskilde och 
dennes familj ska klara sin dagliga livssituation, i överenskommelse 
med detta internavtal samt dess bilagor. 

Kontaktperson för uppdragsgivarna: Susanne Platerud. 
Kontaktperson för uppdragstagaren: Yvonne Bispfors 

§ 4 Ersättning Ersättning till uppdragstagaren för uppdraget ersätts med fyra nivåer: 
Nivå 0 2.000 ler per dygn beräknas på 7 dygn per vecka 
Nivå 1 4.000 ler per dygn beräknas på 7 dygn per vecka. 
Nivå 2 5.500 ler per dygn beräknas på 7 dygn per vecka 
Nivå 3 6.500 la per dygn beräknas på 7 dygn per vecka 

§ 5 Avtalstid 

§ 6 Avtalshandlingar 

§ 7 Underskrifter 

Detta internavtal gäller från 2012-01-01 till och med 2013-12-31. 

1. Detta internavtal. 
2. Uppdragsbeskrivning och åtagandet med bilaga 1-2. 

Detta internavtal är upprättat i två likalydande exemplar, varav 
parterna tagit var sitt. 

För uppdragsgivarna 

Uppsala den Uppsala den 

För uppdragstagaren 

Uppsala den 

Cecilia Forss 
ordförande 

Kontoret för barn, ungdom 

Anders A Aronsson 
ordförande 

arbetsmarknad 

Yvonne Bispfors 
affärsområdeschef 
barn, ungdom och familj 

Carola Helenius-Nilsson 
direktör 


