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Mellan Stockholms läns landsting, org. nr. 232100-0016, genom Hälso –och
sjukvårdsnämndens förvaltning och Stockholm stad org.nr 2120000-0142
genom dess Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnd har slutits följande

FÖRLÄNGNING AV SAMVERKANSAVTAL
Parter:

Stockholms läns landsting, Hälso –och sjukvårdsnämndens
förvaltning genom Avdelningen för Närsjukvård (SLL)
Stockholm
stad
genom
arbetsmarknadsnämnd (Staden)

Avtal:

dess

Socialtjänst-

och

Detta avtalsdokument och därtill hörande bilagor

§ 1 Bakgrund
I tjänsteutlåtandena ”Förslag till modell för vårdsamordning för viss
hemlösa samt förslag på gemensam inventering och utredning av
samfinansiering av vårdplatser” som togs i HSU 2004-01-27 och i
socialtjänstnämnden 2004-01-30 definieras en grupp hemlösa som är i
särskilt behov av att samarbetet mellan Stockholm stad och landstinget
fungerar väl.
”Hemlösheten är ofta kombinerad med missbruksproblem, psykiatriska
problem och allvarliga somatiska sjukdomar. Hemlösa kräver insatser
från såväl landstingets sjukvård som socialtjänsten. Vård och behandling
måste organiseras gemensamt och göras lättillgänglig för den enskilde.”
Samverkansavtalet för parterna förlängs i och med detta avtal för
nedanstående avtalsperiod.

§ 2 Avtalsperiod
Avtalet gäller från och med 2010-09-01 till och med 2012-12-31, varefter
Avtalet upphör att gälla. Parterna kan komma överens om förlängning av
avtalet med 2 år. Sådan överenskommelse skall skriftligen träffas senast tolv
månader före avtalstidens utgång.

§ 3 Avtalsförutsättningar
Staden ska tillsammans med SLL samfinansiera driften av ”Vårdplatser för
hemlösa med svår somatisk sjukdom” i enlighet med bifogat Vårdavtal med
vårdgivaren.
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§ 4 Bilagor
Till detta Avtal hör följande bilagor:
Bilaga Vårdavtal mellan SLL och vårdgivare för verksamheten och
Vårdavtalets bilagor, ”Allmänna villkor” och Uppdragsbeskrivning:
”UPPDRAG för vård- och boendeplatser för hemlösa med svår somatisk
sjukdom”.

§ 5 Uppdraget
SLL och Staden har tillsammans utformat ett uppdrag om vård- och
boendeplatser för hemlösa med svår somatisk sjukdom samt tillika skrivit en
gemensam uppdragsbeskrivning. SLL får i uppdrag att teckna ett Vårdavtal
med Ersta diakonisällskap för verksamheten, som skall utföra tjänster enligt
denna uppdragsbeskrivning, se bilagda vårdavtal.

§ 6 Uppföljning
Verksamheten drivs på uppdrag av SLL i samverkan med Staden och
uppföljning kommer att göras gemensamt av dessa parter.

§ 7 Ersättning
För perioden 2010-09-01 tom 2010-12-31 ersätter SLL vårdgivaren med 4
483 333 kr (13 450 000 kr helår) för att driva verksamheten. Staden och
SLL samfinansierar verksamheten med hälften var.
Staden skall ersätta SLL med 2 241 664 kronor för perioden. (6 725 000 kr
helår)
SLL fakturerar Staden 560 416 kr månadsvis 30 dagar netto med avdrag för
bidragsmoms med början 2010-09-01.
Ersättningen ligger fast till och med 2010-12-31. För perioden 2011-01-01
tom 2011-12-31 räknas ersättningen upp med 70 % av förändring av SCB:s
index för arbetskostnad i privat sektor. Index som ska användas är tidsserie
AKI för tjänstemän, SNI kolumn P-S, preliminär december 2010. Justering
den 1 mars 2011 utgår från indexförändring december 2009 – december
2010. Uppräkning kommande år sker på liknande sätt.

§ 8 Omförhandling
Part får påkalla omförhandling av detta samverkansavtal om ändrade
förhållanden gör att avtalsbestämmelserna väsentligen förändras. Anmälan
om omförhandling skall ske så snart det åberopade förhållandet blir känt för
den part som åberopar omförhandlingsrätten och befriar ej part från
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skyldighet att fullgöra berörd avtalsförpliktelse intill dess eventuell
överenskommelse om ändring träffats.
Ändringar och tillägg till detta Avtal skall för att äga giltighet vara skriftliga
och undertecknade av båda parter.

§ 9 Avtalets upphörande
Parterna skall vid detta Avtals upphörande samråda kring hantering av
patientjournaler, patientlistor, och övrig dokumentation som förts av
Vårdgivaren.

§ 10 Kontaktpersoner
Namn
Adress

Telefon
e-post

SLL
Johan Tallroth
Hälso –och sjukvårdsnämndens
förvaltning
Avd. för Närsjukvård
Hantverkargatan 11 B
Box 6909
102 39 Stockholm
08-123 13 468
johan.tallroth@sll.se

Staden
Rita Kahn
Stockholms stad
Socialtjänst- och
arbetsmarknadsförvaltningen
Socialtjänstavdelning för
öppen verksamhet
Swedenborgsgatan 20
106 64 STOCKHOLM
08-508 25 009
rita.kahn@saf.stockholm.se

§ 11 Avtalets giltighet
För detta Avtals giltighet krävs godkännande av Socialtjänst- och
arbetsmarknadsnämnden. Sådant godkännande skall ske senast 2010-08-31.
Om godkännande inte skett vid denna tidpunkt tas förnyad förhandling upp.
*****************
Detta Avtal har upprättats i två likalydande exemplar av vilka parterna tagit
var sitt.
Stockholm den
/ 2010
Stockholms läns landsting
Hälso –och sjukvårdsnämndens
förvaltning

Stockholm den
/ 2010
Stockholm stad genom dess
Socialtjänst- och
arbetsmarknadsnämnd

Avdelningen för Närsjukvård

Olle Olofsson
Avdelningschef

Gillis Hammar
Förvaltningsdirektör
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