
OMSORGSFÖRVALTNINGEN 

Handläggare Datum Diarienummer 
Yvonne Flambe 2015-03-13 OSN-2015-0199 

Omsorgsnämnden 

Internavtal 2015 med styrelsen för Uppsala vård och omsorg om 
verksamheter med anknytning till Individ- och familjeomsorgen. 

Förslag till beslut 
Omsorgsnämnden föreslås besluta 

att  godkänna åtagandandet för år 2015 från styrelsen för Uppsala vård och omsorg, 

att godkänna förslag till upprättat internavtal för år 2015 med dess bilagor, 

att  teckna internavtal med styrelsen för Uppsala vård och omsorg för år 2015 samt 

att överlämna tecknat avtal till Socialnämnden. 

Sammanfattning 
Styrelsen för Uppsala vård och omsorg har lämnat in åtagandena för år 2015 för drift av 
verksamheter för personer 21 år och äldre för vilken nämnden för hälsa och omsorg var 
uppdragsgivare till och med 2014-12-31. Vid Uppsala kommuns omorganisation 2015-01-01 
övergick ansvaret för dessa verksamheter till Socialförvaltningen. I samband med 
omorganisationen beslutades att avlämnade nämnder tecknade avtal för 2015. Kontoret 
föreslår med anledning av ovan nämnden att godkänna åtagandet och att teckna avtal med 
styrelsen för Uppsala vård och omsorg.   

Ärendet 
Nämnden antog 2014-10-23 förfrågningsunderlaget för 2015 och lämnade över detta till 
styrelsen för vård och bildning med begäran om åtaganden. Förfrågningsunderlaget innehöll 
uppdrag, kvalitetskrav och ersättningar för nedanstående verksamheter: 

Råd- och behandlingsenheten för vuxna med missbruks-/beroendeproblematik, 
Öppenvårdsenheten för vuxna med missbruks-/beroendeproblematik, 
Träffpunkt Centrum för vuxna med missbruks-/beroendeproblematik, 
Boendestöd för vuxna med missbruks-/beroendeproblematik samt  

Postadress: Uppsala kommun, omsorgsförvaltningen, 753 75 Uppsala 
Telefon: 018-727 00 00 (växel) 

E-post: omsorgsforvaltningen@uppsala.se 
www.uppsala.se 
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Verkställighet av insats kontaktpersoner beslutade jämlikt SoL vid Sektionen för individ- och 
familjeomsorg vuxna. 
 
Kontoret har därefter haft överläggningar med vård och omsorg. Vid överläggningarna har 
kontoret svarat på frågor och gjort vissa förtydliganden på förfrågningsunderlagen samt har 
ersättningsnivåer diskuterats och i vissa fall höjts. 
 
Områden som främst diskuterats har varit: 
 

• Uppräkning av samtliga ersättningar. 
 

• Öppenvårdsenheten för vuxna med missbruks/beroendeproblematik och önskemålet 
om att de ska kunna erbjuda enskild terapi, vilket i sin tur kräver en högre kompetens 
hos medarbetarna och högre ersättningsnivå  
 

• Hälso- och sjukvård 6.13 i förfrågningsunderlaget har förtydligats med följande tillägg 
”och i de fall personen i fråga inte kan ta sig till vårdcentralen den s.k. 
tröskelprincipen”. 
 

• Kontaktpersoner där har både höjning av ersättningen samt en ny ersättningsmodell 
som baseras på svårighetsgraden diskuterats.  
 

Efter överläggningarna har följande förtydliganden och kompletteringar gjorts i 
ersättningarna: 
 
Ersättningen har för följande verksamheter höjts med 1,5 procent, Råd- och 
behandlingsenheten för vuxna med missbruks-/beroendeproblematik, Träffpunkt Centrum för 
vuxna med missbruks-/beroendeproblematik, Boendestöd för vuxna med missbruks-
/beroendeproblematik samt Programverksamhet. Öppenvårdsenheten för vuxna med 
missbruks-/beroende problematik har höjt med 2 procent. När det gäller kontaktpersoner och 
en ny ersättningsmodell kommer kontoret att utreda frågan vidare. Klart när?? 
 
Efter överläggningarna har styrelsen för Uppsala vård och omsorg inkommit med ett åtagande 
på förfrågningsunderlaget. Omsorgsförvaltningen har gått igenom åtagandet. Med 
föreliggande åtagandena och överenskommelser om ersättningar föreslår kontoret att 
nämnden godkänner åtagandena och tecknar avtal med styrelsen Uppsala vård och omsorg för 
år 2015.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Medel till uppdraget är skatteväxlat och finns med i socialnämndens budget för 2015. 
 
Omsorgsförvaltningen 
 
Tomas Odin 
Direktör 
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Bilagor: 
1. Förfrågningsunderlag med ersättningsbilaga och Vård och omsorgs åtagandedokument

i samma dokument.
2. Förslag till internavtal 2015



Bilaga 1









































































NHO 2014-0239 

INTERNAVTAL 2015 

angående 

VERKSAMHETER MED ANKNYTNING TILL 
INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN 

§ 1 Parter 
Mellan Omsorgsnämnden, nedan kallad uppdragsgivaren, och styrelsen för 
Uppsala vård och omsorg, nedan kallad nedan kallad uppdragstagaren, har 
följande avtal träffats. 

Uppdragsgivaren företräds av behörig företrädare från omsorgsnämnden i alla 
frågor som rör detta avtal och som inte avser enskild klient. 

Om inte annat har meddelats Uppdragsgivaren äger behöriga företrädare från 
styrelsen Uppsala vård och omsorg samma behörighet att företräda 
uppdragstagaren. 

Under 2015 kommer socialnämnden att överta detta avtal och ersätta 
omsorgsnämnden som uppdragsgivare för uppdraget. 

§ 2 Uppdraget 
Syfte med uppdraget är att behandling i öppenvård ska stärka och möjliggöra ett 
självständigt liv för personer med beroendeproblematik. 

Mål med uppdraget är att personer med beroendeproblematik skall erbjudas 
behandling med drogfrihet som mål. 

§ 3 Kontaktpersoner 
Omsorgsförvaltningen Vård och omsorg 
Yvonne Flambe t.o.m. 2015-04-23 Susanne Söderberg 
018-727 86 45 018-727 14 23 

Socialförvaltningen 
Ulf Eiderbrant 
018-727 86 22 fr.o.m. 2015-04-24 

§ 4 Avtalstid  
Avtalet gäller för perioden 2015-01-01–2015-12-31 

§ 5 Avtalshandlingar 
1. Detta avtal.
2. Förfrågningsunderlag med ersättningsbilaga och Vård och omsorgs

åtagandedokument i samma dokument.

Bilaga 2



 
§ 6 Omfattning 
 Avtalet omfattar följande typer av tjänster 

• Råd- och behandlingsenheten för vuxna med missbruks-
/beroendeproblematik 

• Öppenvårdsenheten för vuxna med missbruks-/beroendeproblematik 
• Träffpunkt Centrum för vuxna med missbruks-/beroendeproblematik 
• Boendestöd för vuxna med missbruks-/beroendeproblematik 
• Verkställighet av insats kontaktpersoner beslutade jämlikt SoL vid 

Sektionen för individ- och familjeomsorg vuxna. 
 

§ 7 Kvalitet 
    Verksamheterna ska bedrivas enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. Under 
   hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala situation ska 
    verksamheterna inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna  
    resurser.   
 

 Verksamheterna ska grundas på respekt för den enskildes integritet och 
självbestämmande. Den enskilde ska ha naturlig delaktighet och 
medbestämmande över de insatser som ges. Innehållet i stödet ska utformas efter 
den enskildes förutsättningar och behov enligt upprättad individuell 
genomförandeplan.  
 
Insatsen skall utföras och bedrivas så att den svarar mot uppdragsgivarens ska – 
krav. 
 

§ 8 Insyn och uppföljning 
 

8.1 Insyn 
Uppdragsgivaren har genom därtill utsedd person rätt till full insyn i 
verksamheten avseende måluppfyllelse, kvalitetskrav, kontroll av 
myndighetsutövning m.m. samt att innehållet i avtalet efterföljs. 
 

8.1.1 Den enskilde har alltid rätt till insyn i handlingar rörande sig själv, som  
 inkommit eller upprättats i verksamhet som regleras i förfrågningsunderlaget. 
 
8.2 Uppföljning och utvärdering 

 Uppdragstagaren ska vid alla uppföljningar och utvärderingar biträda 
 uppdragsgivaren. Detta gäller även insamlande och sammanställning av  
uppgifter som uppgivaren ska redovisa till kommunfullmäktige eller annan 
myndighet. 
Uppdragstagaren ansvarar för egenkontroll genom systematisk och regelbunden 
uppföljning utifrån kvalitetsangivelser i gällande avtal. 
 
Uppdragstagaren ska medverka i uppdragsgivarens brukarundersökning samt 
medverka till att uppföljning på individnivå kan göras kontinuerligt. 
 

§ 9 Ersättning och fakturering  
 Ersättning utgår enligt förfrågningsunderlagets ersättningsbilaga. 



 
Styrelsen för Uppsala vård och omsorg fakturerar månadsvis för aktuell månad.  
Faktureringsunderlag ska redovisas per verksamhet.  
 
Faktura och fakturaunderlag ska vara beställaren tillhanda enligt fastställda 
datum i överenskommelse mellan utföraren och beställare. 

 
§ 10 Skadeståndsskyldighet 
 Uppdragstagaren svarar i förhållande till uppdragsgivaren för skadestånd som 
        beställaren, på grund av vållande hos utföraren eller personal som denne svarar  
      för, kan komma att förpliktigas utge till tredje man. 
 
§11  Rätt att innehålla ersättning 

Har uppdragsgivaren krav på grund av uppdragstagarens dröjsmål eller på grund 
av att uppdraget inte är genomfört på överenskommet sätt har uppdragsgivaren 
rätt att innehålla så mycket av ersättning som motsvarar kravet.  
 
 

§ 12 Ändringar och tillägg  
Ändringar och tillägg till avtal kan endast göras genom en skriftlig handling 
undertecknad av behörig företrädare för uppdragsgivaren och uppdragstagaren.  
 
 

§ 13  Omförhandling - hävning - tvist 
 
13.1 Omförhandling 

Parterna får påkalla omförhandling av bestämmelse i upprättat avtal om 
förhållandena som avtalet grundas på har ändrats väsentligt. Anmälan om 
omförhandling ska ske så snart det åberopade förhållandet blivit känt för den 
part som åberopar omförhandlingsrätten och befriar inte part från skyldighet att 
fullgöra kontraktets åliggande intill omförhandling avslutats. 
 

13.2  Hävning 
Part får häva ingånget internavtal om motparten inte fullgör sina åtaganden och 
rättelse inte sker utan dröjsmål efter skriftlig erinran under förutsättning att 
avtalsbrottet är av väsentlig betydelse. 
 

13.3 Avtalsbrott 
Om beställaren påtalar brister i verksamheten ska utföraren inom utsatt tid 
upprätta en åtgärdsplan, delge beställaren denna plan, samt åtgärda bristerna i 
enlighet med planen. Om utföraren inte inom utsatt tid delger beställaren 
åtgärdsplanen eller vidtar rättelse i enlighet med av beställaren godkänd 
åtgärdsplan reduceras utförarens ersättning från och med dag fem med 10 
procent av dygns/årsersättningen. 
  
Ersättningen räknas fram genom att dela avtalade summan om årsersättningen 
med antal dagar tills beställaren delgivits åtgärdsplanen samt att bristerna har 
åtgärdats. 
 



Detta gäller inte om utföraren kan visa att åtgärderna inte har kunnat 
genomföras pga. händelser som utföraren inte kunnat råda över eller kunnat 
förutse. 
 

13.4 Befrielsegrund 
 Parterna ska vara befriade från att fullgöra skyldighet enligt avtal om utförandet 

hindras eller oskäligen betungas till följd av händelser utanför partens kontroll. 
Till händelser utanför utförarens kontroll ska inte räknas strejk, blockad, lockout 
eller annan arbetskonflikt som beror av att utföraren inte följer på marknaden 
gängse tillämpade regler och principer. Utföraren ska visa att konflikt som nyss 
sagts inte beror på utföraren. 

 
13.5  Tvist 
 Tvist mellan beställaren och utföraren med anledning av detta internavtal ska 

avgöras av kommunstyrelsen. 
 
 
§14 Underskrifter 
 Detta avtal är upprättat i två likalydiga exemplar där parterna tagit var sitt. 
 
 
Uppsala 2015 -  -     Uppsala 2015 -  -   
 
 
……………………………………  …………………………………….. 
Tomas Odin    Johan Färnstrand 
Direktör    Produktionsdirektör 
Omsorgsförvaltningen   Vård och omsorg 
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