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Avtal med Styrelsen för vård och bildning (SVB) gällande 
alkohol- och drogförebyggande insatser till gymnasieelever 
 
 
Förslag till beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden föreslås besluta  
 
att godkänna internt avtal med Styrelsen för vård och bildning (SVB) gällande alkohol- och 
drogförebyggande insatser till gymnasieelever enligt förslag, 
 
att kostnaden 1 100 tkr belastar posten ”Ofördelade medel” med 500 tkr och posten 
Ungdomsteamet med 600 tkr i nämndens budget för gymnasieskolan 2014. 
 
Sammanfattning 
Ungdomsteamet arbetar med alkohol- och drogförebyggande insatser för barn och unga. 
Ungdomsteamets verksamhet för gymnasieskolan har tidigare reglerats i socialnämnden för 
barn- och ungas avtal med Styrelsen för vård och bildning. För 2014 föreslås nämnden besluta 
att teckna avtal direkt med SVB och belasta posten ”Ofördelade medel” med 500 tkr utöver 
redan budgeterade anslag. 
 
Ärendet 
Ungdomsteamet består av sex socionomer och tre sjuksköterskor med en gemensam chef.  
Man erbjuder urinprovskontroll, samtal och olika behandlingsprogram för drogavvänjning 
och familjestöd kopplat till misstankar om missbruk. Det är en frivillig råd- och stödinsats  
och det finns inget remisstvång. Man vänder sig till alla högstadieskolor och gymnasier i 
kommunen, kommunala såväl som fristående skolor. Skolorna får återkommande information 
och erbjudanden om teamets verksamhet.  
 
Chefen för Ungdomsteamet, bedömer att ca två tredjedelar av teamets insatser riktar sig mot 
gymnasiet och en tredjedel till grundskolan. Vid besök på ungdomsteamet i december 2013 
uppger man att man just då hade kontakt med ett 100-tal elever. På ett helt år möter man/har 
man kontakt ca 580 ungdomar varav cirka 300 lämnar urinprov. Man uppskattar att tre 
fjärdedelar av dessa är gymnasieelever. 
 
Ungdomsteamets verksamhet för gymnasieskolan har tidigare reglerats i socialnämnden för 
barn- och ungas avtal med Styrelsen för vård och bildning. För 2014 föreslås nämnden besluta 
att teckna avtal direkt med SVB och belasta posten ”Ofördelade medel” med 500 tkr utöver 
redan budgeterade anslag. 
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Barnkonsekvensanalys  
Avtal och ärende har skrivits fram med hänsyn tagen till barn- och ungdomspolitiska 
programmets övergripande mål. Verksamheten strävar till att ge ungdomar likvärdiga villkor 
att fullfölja sin gymnasieutbildning. Samarbetet med ungdom och föräldrar skapar 
förutsättningar att tidigt upptäcka och förebygga drog- och alkoholproblematik vilket i 
längden ger tryggare fysisk och psykisk miljö på Uppsalas gymnasieskolor. 
 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Utöver budgeterade anslag för verksamheten ungdomsteamet belastas enligt förslager 
”Ofördelade medel” med 500 tkr. 
 
 
Bilaga 1 Internavtal (SVB) 
 
 
 
Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad 
 
 
 
Jan Holmlund 
Tf. Direktör 
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Internavtal 2014 
 
 

Alkohol- och drogförebyggande insatser till gymnasieskolans elever 
 

§ 1 Parter Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden (UAN), nedan kallad 
uppdragsgivaren och styrelsen för vård och bildning (SVB), nedan 
kallad uppdragstagaren. 
 

§ 2 Uppdrag Syftet med uppdraget är att arbeta drogförebyggande i samarbete 
med Uppsalas gymnasieskolor och genom Ungdomsteamet på 
Ungdomscentrum identifiera och hjälpa ungdomar där misstanke 
finns om drogmissbruk. 
 

§ 3 Avtalstid Avtalet gäller för perioden 2014 01 01 – 2014 12 31.  
 

§ 4 Uppföljning  
 

Uppdragstagaren ska per delårsbokslut och bokslut till 
uppdragskontoret särredovisa volymer. Uppföljning sker även av 
avtalets uppdrag vid dialoger samt genom skriftliga frågor.  
 

§ 5 Ersättning Ersättning utgår med 1 100 tkr för 2014.  
 

§ 6 Fakturering Uppdragstagaren fakturerar beställaren månadsvis i efterskott.  
 

§ 7 Ändringar och 
tillägg 

 

Eventuella ändringar av eller tillägg till detta avtal ska 
överenskommas av parterna.  
 

§ 8 Kontakt- 
       personer 
      
   

Kontaktperson för uppdragstagaren  
SVB: Eva Köpman, chef Råd och stöd  

Kontaktperson för uppdragsgivaren 
UAN: Andreas Christoffersson, Strateg 

§ 9 Avtalshandlingar 
 

Internavtal med uppdragsbeskrivning och åtagande. 
 

§ 10 Underskrifter   
 

Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar där   
parterna tar var sitt. 
 

 
Uppsala 2014 -     -   Uppsala 2014  -     -  
 
För utbildnings- och     För Styrelsen för vård 
arbetsmarknadsnämnden    bildning  
  
 
   
Mohamad Hassan   Ulf Gustin 
Ordförande                           Affärsområdeschef, Resurs och kunskap 
 
 
 
Lena Winterbom 
Uppdragschef 
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