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Barn- och ungdomsnämnden 

Internavtal avseende Eksätra HVB med resursskola 2012-2013 

Förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 

att godkänna förslag till internavtal för avtalsperioden 2012-2013 om Eksätra H V B med 
resursskola med styrelsen för vård och bildning samt 

att godkänna förslag till samtliga ersättningar som ingår i uppdraget för 2012. 

Ärendet 
Internavtalet är ett gemensamt avtal mellan barn- och ungdomsnämnden och socialnämnden 
för barn och unga som innebär en delad vårddygnskostnad under förutsättningar båda 
nämnderna fattat beslut i det enskilda ärendet. 

Förslag till internavtal har förhandlats fram i uppdrags- och åtagandedialog mellan kontoret, 
affärsområdet för barn, ungdom och familj samt affärsområdet resurs och kunskap. 

Uppdraget innebär att driva H V B med resursskola till barn och ungdomar från åldern 7 till 16 
år med svår beteendeproblematik, i sådan omfattning att de inte fungerar i skol- och/eller 
hemmiljön. 
Verksamheten ska var flexibel utifrån barnets/ungdomens enskilda behov och Eksätra H V B 
ska parallellt ge stöd till föräldrar i deras hem. Stödet syftar till att utveckla strategier för 
bemötande, förhållningssätt för att den enskilde och dennes familj ska klara sin dagliga 
livssituation. 

Socialnämnden för barn och unga godkände avtalet den 25 januari 2012. 

Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad 

Carola Helenius-Nilsson 
Direktör 

Postadress: Uppsala kommun, Kontoret for barn, ungdom och arbetsmarknad • 753 75 Uppsala 
Besöksadress: Strandbodgatan 1 • Telefon: 018 - 727 00 00 (växel) • Fax: 018- 727 86 50 

E-post: barn-ungdom-arbetsmarknad@uppsala.se 
www.uppsala.se 



§ 1 Parter 

§ 2 Internavtal 

§ 3 Kontaktpersoner 

Internavtal 
avseende 

Eksätra HVB med resursskola 

Barn- och ungdomsnämnden och socialnämnden för barn och unga, 
nedan kallas uppdragsgivarna och styrelsen för vård och bildning, 
kallad uppdragstagare. 

Uppdragstagaren åtar sig att för uppdragsgivaren att driva H V B med 
resursskola till barn och ungdomar från åldern 7 - 16 år med 
svår beteendeproblematik, i sådan omfattning att de inte fungerar i 
skol- och/eller hemmiljön. Verksamheten ska var flexibel utifrån 
barnets/ungdomens enskilda behov och H V B - hemmet ska parallellt 
ge stöd till föräldrar i deras hem. Stödet syftar till att utveckla 
strategier för bemötande, förhållningssätt för att den enskilde och 
dennes familj ska klara sin dagliga livssituation, i överenskommelse 
med detta internavtal samt dess bilagor. 

Kontaktperson för uppdragsgivarna: Susanne Platerud och 
Per-Ola Östergren. 
Kontaktperson för uppdragstagaren: Yvonne Bispfors och Ul f Gustin 

§ 4 Ersättning 

§ 5 Avtalstid 

§ 6 Avtalshandlingar 

§ 7 Underskrifter 

För uppdragsgivarna 

Uppsala den 

Den överenskomna ersättningarna för behandling och 
skolundervisning framgår i bilaga 3. 

Detta internavtal gäller från 2012-01-01 till och med 2013-12-31. 

1. Detta internavtal. 
2. Uppdragsbeskrivning och åtagandet med bilaga 1-3 . 

Detta internavtal är upprättat i två likalydande exemplar, varav 
parterna tagit var sitt. 

För uppdragstagaren 

Uppsala den Uppsala den 

Cecilia Forss 
ordförande 

Uppsala den 

Yvonne Bispfors 
affärsområdeschef 
barn, ungdom och familj 

Ul f Gustin 
affärsområdeschef 
resurs och kunskap 

Anders A Aronsson 
ordförande 

Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad 

Carola Helenius-Nilsson 
direktör 



Bilaga 1 

Placeringsöverenskommelse 

Eksätra HVB med resursskola 

1. Uppdragstagare: 

Adress: 

Telefon/Fax: 

Kontaktperson hos uppdragstagaren: 

2. Myndighetens 

Kontaktperson: 

Telefon/Fax: 

Handläggare: 

3. Den placerades namn: 

Personnummer: 

Placeringsöverenskommelsen gäller från den: 

Beslutets omfattning och placeringstid som följer enligt beslut: 

4. Ekonomisk ersättning 
Utgår enligt ramavtalets villkor. 

5. Uppsägning 
Uppsägning av enskild plats är en månad för båda parter och ska alltid ske skriftligt. 

6. Övrigt 

Denna överenskommelse har upprättats i två exemplar, varav parterna tagit var sitt. 

Uppsala 
Myndigheten Eksätra 



Bilaga 2 

Utredning med anledning av anmälan om incident på HVB-hem 

Datum för anmälan: 

Föreståndare/ställföreträdande 
Ansvarig chef Boende 

Anmälan 
Beskriv händelseförloppet 

Akuta åtgärder 
Beskriv omedelbara vidtagna åtgärder 

Utredning 
Beskriv av hur utredningen gjorts 

Analys och bedömning 

Åtgärder vidtagna under utredningstiden för att förhindra att ny incident/er uppstår 

Planerade åtgärder på längre sikt för att förebygga att liknande incident/er uppstår 

Datum för uppföljning av vidtagna åtgärder: 

Har incidenten polisanmälts 
Ja/Nej Datum 

Har incidenten anmälts 
till Uppsala kommun, kontaktperson 
Ja/Nej | | Datum 

Datum Underskrift 



Bilaga 3 

Ekonomisk ersättningar för 2012 
1.1 Vårddygnsersättning för behandlingshemmet 

Vårddygnsersättning består av följande nivåer: 

Nivå 1 omfattar samtliga kostnader under den tid barnet bor på Eksätra. 
Nivå 2 omfattar kostnader för insatser under stöd i hemmet, inslussning och 
utslussning till hemmet. 
Nivå 3 omfattar kostnader för handledning och uppföljning i samband med och/ eller 
efter utskrivning. 

Ersättning för uppdragets utförande utgår i form av vårdavgift. 
Den överenskomna vårdavgiften är: 

Nivå 1: 4.000 kronor per dygn, räknat på 7 dygn per vecka 
Nivå 2: 2.000 kronor per dygn, räknat på 7 dygn per vecka.. 
Nivå 3 : 600 kronor i timmen. 

Om inget annat stadgas i detta avtal utgår ersättningen från den dag den enskilde 
skrivs in och upphör den dag då den enskilde skrivs ut. 

Kostnaden anges i kronor 
Uppdragsgivaren erlägger dygnsavgift och i denna avgift ingår alla de kostnader som 
är att hänföra till placeringen. Ersättning utgår från den dag som enskilde skrivs in och 
upphör den dag den enskilde skrivs ut. Närstående bekostar den enskildes kläder m.m. 

1.2 Ersättning för skolverksamheten 

Uppdragstagaren får en grundersättning om 700 000 kr per år. 

Uppdragstagaren får ett hyresbidrag om 280 000 kr per år. 

Uppdragstagaren får ersättning per elev med 260 000 kr per år. 

Förutom dessa ersättningar får respektive hemskola grundbelopp och för skolan 
aktuell strukturersättning. 

Uppdragstagaren ska i samband med delårsboksluten för april och augusti redovisa 
elevtal och det ekonomiska bokslutet. 

Ersättningarna grundar sig på att skolan genomsnittligen har fem elever inskrivna. 
Om det genomsnittliga antalet elever under året varit högre ska parterna komma 
överens om eventuell återbetalning av del av ersättningen. 

Ersättningen per elev utgår för elever inskrivna i Extens och folkbokförda i Uppsala. 
Ersättning sker med avstämningsperiod varje månad. Uppdragstagaren ersätts för juni 
månad som för maj. Juli och augusti månaders ersättningar är preliminära och 
regleras i september. Rätten till ersättning gäller inte i de fall inkorrekta eller 
ofullständiga uppgifter meddelats till uppdragsgivaren. 


