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Förlängning av internavtal med Styrelsen för Vård och Omsorg
avseende Flick- och pojkboet 2016-01-01-2017-12-31
Förslag till beslut
Socialnämnden föreslås besluta
att förlänga det befintliga avtalet med vård och omsorg avseende Flick- och pojkboet från och
med 2016-01-01 till 2017-12-31.
Ärendet
Flick- och pojkboet är ett boende med stöd som beviljas av socialnämnden. Flickboet är
beläget i Gottsunda och pojkboet i Ekeby. Vardera boende består av en lägenhet med plats för
fyra boende. Alla boende har egna rum och delar på kök, vardagsrum och toalett.
Internavtalet 2015 avseende Flick- och pojkboet reglerar det stöd och den tillsyn Styrelsen
Uppsala vård och omsorg ska tillhandahålla i respektive boende. Nämnden står för övriga
omkostnader såsom hyra, el och inventarier.
Verksamheten har bedrivits enligt befintligt avtal sedan början av 2015, därför har ingen
uppföljning av avtalet genomförts än utan det kommer att genomföras under 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 där ersättningen under 2016 ligger
kvar på samma nivå som för 2015. Andra året, det vill säga 2017, kommer ersättningen räknas
upp enligt Sveriges kommuner och landstings omsorgsprisindex (OPI).
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§ 1 Det internavtal som socialnämnden tog beslut om 2015-02-25 (dnr: SCN 2015-0077)
mellan styrelsen Uppsala vård och omsorg och socialnämnden avseende Flick- och pojkboet
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.
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