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Utbildningsnamnden 

Avtal mellan utbildningsnamnden och socialnamnden avseende 
alkohol- och drogforebyggande insatser till grund- och 
gymnasieelever 

Fiirslag till beslut 
Utbildningsnamnden foreslas besluta 

att godkanna avtalet mellan utbildningsnamnden och socialnamnden for perioden 1 januari - 
31 december 2016 avseende alkohol- och drogforebyggande insatser till grund- och 
gymnasieelever till en kostnad av 1 950 tkr, samt 

att ge utbildningsforvaltningen i uppdrag att i dialog med socialforvaltningen och landstinget 
under 2016 Ora en genomlysning av arbetet som gars inom ramen for avtalet. 

Arendet 
De tidigare namnderna, barn- och ungdomsnamnden samt utbildnings- och 
arbetsmarknadsnamnden, har sedan 1998 delfinansierat Ungdomscentrums verksamhet 
avseende alkohol- och drogforebyggande insatser till grund- och gymnasieelever. 
Uppdraget utfors av Ungdomsteamet, som är en del av Ungdomscentrum som tillhor 
socialnamndens ansvarsomrade. 

Uppdraget innebar att arbeta med alkohol- och drogforebyggande arbete genom att identifiera 
och hjalpa ungdomar dar misstanke finns om alkohol- och drogmissbruk. Samarbete ska ske i 
samarbete med Uppsalas grund- och gymnasieskolor samt med elevhalsan inom 
utbildningsforvaltningen Malgruppen for Ungdomsteamets arbete är ungdomar som befinner 
sig i riskzonen for missbruk eller annat destruktivt beteende. Ungdomar och/eller foraldrar 
kan sjalva kontakta Ungdomsteamet och fa radgivning och hjalp. All kontakt med 
Ungdomsteamet och den ovriga verksamheten hos Ungdomscentrum är kostnadsfri. Finns oro 
frail skolan om missbruk av alkohol eller narkotika hos en elev kan Ungdomsteamet erbjuda 
ungdomar och foraldrar rad och stodsamtal. Mojlighet finns aven fOr ungdomar att Minna 
overvakade urinprover for droganalyser. 

Postadress: Uppsala kommun, utbildningsforvaltningen, 753 75 Uppsala 
Besoksadress: Stationsgatan 12 • Telefon: 018-727 00 00 (vaxel) 

E-post: utbildningsforvaltningen@uppsala.se  
www.uppsala.se  



Ungdomscentrum ska vara att vara en lank mellan gymnasieskolan och socialtjansten, ge 
hjalp och stod till enskilda elever samt ge utbildning och information till skolpersonal. 
Medarbetare mom Ungdomscentrum är socionomer och har mangarig erfarenhet av socialt 
arbete med ungdomar. 

Barnkonsekvensanalys 
Ungdomscentrum erbjuder ett forebyggande arbete for Uppsalas ungdomar som befinner sig i 
riskzonen fOr missbruk eller annat destruktivt beteende. Ungdomarna och deras foraldrar kan 
antingen sj diva ta kontakt och fâ hj alp och stod av Ungdomscentrum eller fa hj alp med 
kontakten av skolan. 

Ekonomisk konsekvens 
Ungdomscentrum har en omsattning pa ca 13 000 tkr exklusive ungdomscoacherna. Avtalet 
innebar att utbildningsnamnden ersatter socialnamnden med 1 950 tkr for avtalsperioden 
for Ungdomsteamets uppdrag gentemot grund- och gymnasieelever. Kostnaden fordelas pa 
grundskolans och gymnasieskolans budget med lika stora delar. 

Utbildningsforvaltningen 

Birgitta Pettersson 
Direktor 



UNDO, UTBILDNINGSNAMNDEN 

Handlaggare 	 Datum 	 Diarienummer 
Ingrid Ho1strorn 	 2015- 	UBN-2015-3908 

Avtal mellan Utbildningsnamnden och Socialnamnden avseende 
alkohol- och drogforebyggande insatser till grund- och 
gymnasieskolans elever 
§ 1 Parter 	 Utbildningsnamnden och socialnamnden 

§ 2 Uppdrag 

§ 3 Beskrivning av 
verksamheten 

Ungdomsteamet, som är en del av Ungdomscentrum, ska arbeta 
tillsammans med Uppsalas grund- och gymnasieskolor samt med 
elevhalsan inom utbildningsforvaltningen med alkohol- och 
drogforebyggande arbete genom att identifiera och hjalpa 
ungdomar dar misstanke finns om alkohol- och drogmissbruk. 

mom Uppsala kommun, Yard & omsorg, finns enheten 
Ungdomscentrum som i huvudsak finansieras genom ersattning 
frau socialnamnden. Malgruppen är ungdomar som befinner sig i 
riskzonen for missbruk eller annat destruktivt beteende. Ungdomar 
och/eller foraldrar kan sj diva kontakta Ungdomscentrum och fâ 
radgivning och hjalp. All kontakt med Ungdomscentrum är 
kostnadsfri. Finns oro fran skolan om missbruk av alkohol eller 
narkotika hos en elev kan Ungdomscentrum erbjuda ungdomar och 
foraldrar rad och stodsamtal. Mojlighet finns aven fOr ungdomar 
att inom Ungdomscentrum Minna overvakade urinprover fOr 
droganalyser. Analysema är ett viktigt led i sjalva 
forandringsarbetet och att hjalpa ungdomen att inte kerfalla i 
drogmissbruk. Medarbetare inom Ungdomscentrum är socionomer 
och har mangarig erfarenhet av socialt arbete med ungdomar. 

§ 4 Avtalstid 	 Avtalet galler for perioden 2016-01-01 — 2016-12-31 

§ 5 Uppfoljning 	Ungdomscentrum ska redovisa volymer till utbildningsnamnden 
vid delarsbokslut och bokslut. Uppfoljning sker aven vid 
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dialogmoten tva ganger per ar samt genom besvarande av skriftliga 
fragor. 

§ 6 Ersattning 

§ 7 Fakturering 

§ 8 Andringar och tillagg 

§ 9 Kontaktpersoner 

§ 10 Underskrifter 

Uppsala 2015 —  

Utbildningsnamnden ersatter socialnamnden med 1 950 tkr for 
avtalsperioden for Ungdomscentrums uppdrag. 

Socialnamnden fakturerar utbildningsnamnden manadsvis i 
efterskott. 

Eventuella andringar av eller tillagg till detta avtal ska 
Overenskommas av partema. 

Kontaktperson for socialforvaltningen Uppsala kommun V5rd & 
omsorg: Eva Kopman, omradeschef Oppna insatser 
Kontaktperson for utbildningsforvaltningen: Giggi Thomson, 
avdelningschef Individstod 

Detta avtal är upprattat i tva likalydande exemplar dar partema tar 
var sitt. 

Caroline Andersson 	 Ingrid Burman 
Ordforande, utbildningsnamnden 	 Ordforande, socialnamnden 
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