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Internavtal 2015 med Styrelsen Uppsala vård och omsorg 
avseende Perrongen – Bo 

 
 
 
Förslag till beslut 
Socialnämnden föreslås besluta 
 
att   godkänna förslag till internavtal 2015 med Styrelsen Uppsala vård och omsorg avseende 

Perrongen – Bo till en årlig kostnad av 864 000 kr. 
 
Ärende 
 
Förslag till internavtal 2015 har förhandlats fram mellan Styrelsen Uppsala vård och omsorg 
och socialförvaltningen. 
 
Insatsen boende med stöd där Perrongen – Bo ingår beviljas den enskilde efter utredning och 
beslut av socialnämnden. För den enskilde innebär det boende i en av nämndens 
träningslägenheter och stöd av en kvalificerad kontaktperson 10 timmar i veckan.  
Perrongen – Bo har sex platser. 
 
Internavtalet avseende Perrongen - Bo innebär att Styrelsen Uppsala vård och omsorg 
arvoderar och handleder sex kvalificerade kontaktpersoner för att ge stöd till de ungdomar 
som beviljats insatsen. 
 
Socialförvaltningen föreslår att socialnämnden beslutar enligt förslag. 
 
Socialförvaltningen 
 
Jan Holmlund 
Direktör 
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Internavtal 
avseende Perrongen-Bo 

 
 
 
§ 1 Parter Socialnämnden, nedan kallas beställaren och  

Styrelsen Uppsala vård och omsorg, nedan kallad utföraren. 
 

§ 2 Omfattning Utföraren åtar sig att för beställarens räkning samordna insatsen 
Perrongen-Bo. Det innebär att utreda, arvodera och handleda 
kvalificerade kontaktpersoner som ska ge stöd till ungdomar som är 
beviljade träningslägenhet av beställaren. Sex ungdomar ska ges stöd 
10 timmar i veckan inom insatsen Perrongen-Bo. 

 
Utföraren har inget ekonomiskt ansvar för lägenheterna så som hyra, 
inventarier och eventuella skador i lägenheterna.  

 
   

§ 3 Kontaktpersoner Kontaktperson för beställaren: Kjerstin Tejre. 
Kontaktperson för utföraren: Susanne Söderberg. 
 

§ 4 Ersättning Ersättning för hela avtalstiden är 864 000 kr. Utföraren fakturerar 
uppdragsgivaren en tolftedel av beloppet varje månad. 

  
 
§ 5 Avtalstid  Detta internavtal gäller 2015-01-01 - 2015-12-31. 
 
 
§ 6 Avtalshandlingar Uppdragsbeskrivning.  
   
 
§ 7 Underskrifter Detta internavtal är upprättat i två likalydande exemplar, varav  
  parterna tagit var sitt. 
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För socialnämnden   För Styrelsen Uppsala vård och omsorg  
 
 
 
 
Ilona Szatmári Waldau                                             Susanne Söderberg  
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