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Förslag till beslut 
Socialnämnden föreslås besluta 
 
att förlänga internavtalet med Styrelsen Uppsala vård och omsorg avseende Eksätra hem för 
vård eller boende (HVB) med resursskola från 2016-01-01 till 2017-12-31 
 
 
Ärendet 
Placering på Eksätra HVB beviljas den enskilde efter utredning och beslut av nämnden.  
Eksätra HVB omfattar både boende och resursskola för barn mellan 7-16 år med svår 
beteendeproblematik. Barn och ungdomar kan placeras både enligt SoL och LSS.  Eksätra har 
sju platser. En uppföljning av Eksätras verksamhet kommer att genomföras i början av 2016.   
 
För att skapa bättre förutsättningar för både förvaltningen och vård och omsorg att 
tillsammans utveckla verksamheter bör stabila villkor över tid eftersträvas. Därför föreslår 
förvaltningen att nämnden förlänger avtalet med två år.  
 
Ersättningen kommer att revideras enligt nedstående. För nivå 2 som avser utslussning, 
kommer kostanden att öka om stöd vid utslussning överstiger fyra timmar per dag. Tidigare 
kostade det 2020 kr/dygn oavsett omfattning på en dag.  Nivå 3 som avser stöd efter 
utskrivning, höjs från 624 kr/timme till 771 kr/timme respektive 966 kr/timme. Timpenningen 
omfattar nu restid och reskostnader, vilket det inte gjorde i tidigare avtal. Förändringarna i 
avtalet kan innebära en marginell kostnadsökning för nämnden, då det rör sig om 1-4  
placerade barn per år som är aktuella för utslussning. En ny ersättningsnivå kommer att läggas 
till som omfattar en insats vid ökat behov av skydd eller stöd, då den unge behöver en 
personal dygnet runt.   
 



Nivå 2: Upp till fyra (4) timmar per dag, 2 020 kr/dygn, över fyra (4) timmar per dag, 
4 000 kr/dygn. 
 
Nivå 3: Behandlingsassistent, 771 kr/timme; Familjebehandlare 966 kr/timme 
Nivå 4: Omfattar samtliga kostnader för insatsen en-till-en personal pga ökat 
stödbehov/skydd. 6 696 kr/dygn, räknat på 7 dygn per vecka.   
 

 
Utöver detta kommer nedanstående skrivning att läggas till:  
 
”Om utföraren önskar en nivåändring under en pågående placering skall detta föregås av en 
dialog med beställaren. I akuta situationer har utföraren möjlighet att ändra nivå på egen hand. 
Utföraren ska dock inom 24 timmar informera beställaren om detta för att påkalla en dialog 
om eventuell fortsatt nivåhöjning. Om nivåändringen sker under en helg/helgdag ska 
utföraren meddela beställaren nästkommande vardag.”  
 
I övrigt kommer ersättningarna ligga kvar på 2015 års nivå även för 2016. Andra året, det vill 
säga 2017, kommer ersättningen räknas upp enligt Sveriges kommuner och landstings 
omsorgsprisindex (OPI). 
 
 
Socialförvaltningen  
 
Jan Holmlund  
Direktör 
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Förlängning av internavtal med Styrelsen Uppsala vård och 
omsorg avseende Eksätra, hem för vård eller boende (HVB) 2016-
01-01 – 2017-12-31 
§ 1 Det internavtal som socialnämnden tog beslut om 2014-12-17 (dnr: SCN 2014-0210) 
mellan styrelsen Uppsala vård och omsorg och socialnämnden avseende Eksätra HVB 
förlängs under perioden 2016-01-01 till 2017-12-31.  

§ 2 Den ekonomiska ersättningen utgår enligt avtalets nivå för 2015 även för 2016.  

§ 3 För 2017 kommer ersättningsnivån räknas upp med Sveriges kommuner och landstings 
omsorgsprisindex (OPI) för 2017.  

§ 4 Förändra ersättningsnivåerna i avtalet för nivå 2 och 3 enligt följande samt lägga till en 
fjärde nivå:  

Nivå 2: Upp till fyra (4) timmar per dag, 2 020 kr/dygn, över fyra (4) timmar per dag, 
4 000 kr/dygn. Beställaren avgör utslusstakten 
Nivå 3: Behandlingsassistent, 771 kr/timme; Familjebehandlare 966 kr/timme 
Nivå 4: Omfattar samtliga kostnader för insatsen en-till-en personal pga ökat 
stödbehov/skydd. 6 696 kr/dygn, räknat på 7 dygn per vecka.   
 

§ 5 Nedanstående tillägg införs i avtalet:  

”Om utföraren önskar en nivåändring under en pågående placering skall detta föregås av en 
dialog med beställaren. I akuta situationer har utföraren möjlighet att ändra nivå på egen hand. 
Utföraren ska dock inom 24 timmar informera beställaren om detta för att påkalla en dialog 
om eventuell fortsatt nivåhöjning. Om nivåändringen sker under en helg/helgdag ska 
utföraren meddela beställaren nästkommande vardag.”   

 
Uppsala den    Uppsala den  
 
För Socialnämnden  För Styrelsen Uppsala Vård och omsorg  
 
 
 
Ingrid Burman   Susanne Söderberg  
Ordförande    Affärsområdeschef  
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