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A V T A L                                    ver3 
 

för verksamhet vid Ungdomsmottagning i  

 

…………………………..( kommun, kommunerna)  
 

 

Mellan ………….. kommun företrätt av xx-enheten och Landstinget 

Västmanland, företrätt av  xx-enheten. har träffats avtal om att bedriva 

ungdomsmottagning i ……………. kommun/kommunerna.  

 

                      § 1           Bakgrund 

I oktober 2016 ställde sig styrelsen för Västmanlands kommuner och Landsting 

bakom ett styrdokument gällande verksamheten för Ungdomsmottagningar 

(UM) i Västmanland. Styrelsen rekommenderade landstingsstyrelsen och 

ansvariga nämnder i respektive kommun att anta styrdokumentet. 

Landstingsstyrelsen antog styrdokumentet i xxxx 2016. Berörd/-a kommun/-ers 

nämnder antog styrdokumentet..xxxxx 2016. 

 

  

                     § 2         Avtalets innehåll 
Avtalet avser verksamhet på Ungdomsmottagning.  

Detta avtals innehåll baseras på den inriktning, uppdragsbeskrivning, 

tillgänglighet, kompetenskrav, finansiering, driftsform och dimensionering som 

anges i styrdokumentet. I styrdokumentet anges två möjliga huvudinriktningar för 

driftsform av UM. Detta avtal har utformats enligt alternativ a)/b)….som innebär 

att ………….(beskriv kortfattat innebörden av valt alternativ)  

  

 

                     § 3         Uppdraget 
Uppdraget för UM-verksamheten bygger på styrdokumentet och kan 

sammanfattas i nedanstående punkter: 

 

 Ungdomsmottagningar vänder sig till ungdomar och unga vuxna av olika 

kön.  

 

 UM ska utgå från ett salutogent perspektiv och arbeta hälsofrämjande. 

Arbetet ska bedrivas utifrån en helhetssyn där såväl sociala som psykiska 

och fysiska faktorer beaktas. 

 

 UM ska främja fysisk och psykisk hälsa. Främjandet av sexuell hälsa är 

en viktig del av detta.  

 

 UM ska behandla sexuell ohälsa och erbjuda psykosocialt stöd.  

 

 UM ska förebygga oönskade graviditeter och sexuellt överförbara 

sjukdomar.  
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 Ungdomars psykiska ohälsa ska uppmärksammas, stöd för att minska 

den psykiska ohälsan ska erbjudas. När en svårare problematik 

uppmärksammas ska de unga få information och stöd att söka sig till den 

verksamhet som kan ge dem den hjälp de behöver. 

 

 UM ska uppmärksamma ungas utsatthet för våld och sexuella övergrepp. 

 

 UM ska uppmärksamma unga som upplever en lägre livskvalitet och det 

samband som kan finns mellan kön, funktionsnedsättning, ekonomisk 

utsatthet och lägre livskvalitet.  

 

 UM ska också uppmärksamma situationen för dem som har en oklar 

könsidentitet eller annan sexuell identitet än heterosexuell eftersom det 

finns ett samband mellan detta och lägre livskvalitet. 

 

 

Det är dock viktigt att beakta att sambanden gäller på en generell nivå. Varje 

ungdom som kommer till UM är en egen individ och ska mötas som en individ.  

 

Verksamheten ska bedrivas både på Ungdomsmottagningen och genom 

utåtriktat arbete. Det utåtriktade arbetet som innebär information och samtal med 

ungdomar i tonåren och riktar sig till skolor och i vissa fall också till 

fritidsgårdar, idrottsföreningar eller hem för vård eller boende för ungdomar, är 

en viktig del av verksamheten. Det utåtriktade arbetet gör verksamheten och 

dem som arbetar i verksamheten kända för ungdomarna.  

 

 

 

                     § 4           Övergripande förutsättningar     

Parterna är överens om att övergripande förutsättningar för detta avtal, enligt 

styrdokumentets innehåll, är att: 

- God tillgänglighet erbjuds 

- Verksamheten är känd bland ungdomarna och unga vuxna i kommunen 

- Verksamheten är kostnadsfri för besökarna 

- Verksamheten kännetecknas av ett tvärprofessionellt samarbete 

- Medarbetare i verksamheten har yrkeskompetens och specifik UM-

kompetens enligt vad som anges i styrdokumentet 

- Medarbetare i verksamheten utför arbetsuppgifter enligt den inriktning 

och med det innehåll som anges i styrdokumentet  

- De som arbetar i verksamheten omfattas av sträng sekretess enligt 

sekretesslagen 

- Åldersgränser för besökare följer styrdokumentets angivna riktlinjer 

 

 

                        § 5        Dimensionering - bemanning 
I styrdokumentet rekommenderas att detta avtal följer FSUM normer för 

bemanning av UM som innebär 40 timmar barnmorskeresurs och 40 timmar 

kuratorsresurs per vecka och 3 500 ungdomar i befolkningen.  
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Antalet ungdomar inom aktuellt åldersintervall för upptagningsområdet i detta 

avtal är   …tusen 

 

Med ovanstående som grund är parterna överens om att för verksamheten enligt 

detta avtal finansiera: 

 

 Xx tim barnmorska per vecka.  

 Yy tim kurator per vecka.  

 

 Zz tim läkare per månad.   

 Kostnaderna för gemensam drift i intervallet zz-yy tkr per år 

 

Därtill är landstingets målsättning att inom ramen för vad primärvårds- 

programmet medger även kunna erbjuda dietist och psykologbesök på UM, vilka 

finansieras av landstinget.  

 

UM belastas inte för provtagningskostnader rörande samhällsfarliga sjukdomar. 

 

                     § 6          Driftsform (välj något av alt A eller B) 

 

Alternativ A 

Landstinget och driftsansvarig kommun anställer den egna personalen, och 

ansvarar för dess utbildning och kostnader för dokumentation. 

 

Driftsansvarig kommun ansvarar för gemensam drift, Med gemensam drift avses 

ansvar för lokaler, inkl. städning, inventarier, övrigt förbrukningsmaterial, 

provtagning och behandlingsmaterial, IT-stöd (exkl. dokumentation), 

kommunikation och information. 

 

Landstinget ansvarar för kostnader gällande medicinska konsultinsatser, 

provtagning, radiologi eller motsvarande, samt kostnader för sjukvårdsmaterial. 

Landstinget svarar också för ordinerade preparat som barnmorska eller läkare 

förskriver. 

 

Kommunen upprättar årligen en budget för den gemensamma driften av 

verksamheten, baserad på de finansieringsprinciper som anges i avsnitt 

”Finansiering” i styrdokumentet, dvs kostnaden delas mellan avtalsparterna, 

samt utifrån dimensionering enligt § 5 i detta avtal.   

 

Kommunen utser en driftsansvarig chef för verksamheten.                       

Landstinget utser en kontaktperson för landstingets del av verksamheten. Inom 

landstinget finns även en länssamordningsfunktion. 

 

Alternativ B  

Landstinget Västmanland har ett samlat ansvar för driften och anställer och 

arbetsleder också den personal som har psykosocial kompetens. Enheten ska 

utföra tjänster åt:……………….(ange kommunerna om det är flera kommuner). 

Med samlat driftsansvar avses arbetsgivaransvar för alla personal, inkl 

utbildning/handledning. Ansvar för all gemensam drift: lokaler, inkl städning, 
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övrigt förbrukningsmaterial, IT-stöd inkl dokumentation, kommunikation och 

information, m.m. 

 

Landstinget ansvarar för kostnader gällande: medicinska konsultinsatser, 

provtagning, radiologi eller motsvarande samt kostnader för sjukvårdsmaterial. 

Landstinget svarar också för ordinerade preparat som barnmorska eller läkare 

förskriver. 

          

         Kommunens/kommunernas kostnad för kuratorsinsatsen (inkl utbildning, 

handledning och dokumentation)  uppgår till yyy tkr/år 

 

Landstinget upprättar årligen en budget för verksamheten. Senast den 1 okt året 

innan överenskommes en budget och kostnadsfördelning av verksamheten 

mellan parterna baserad på de finansieringsprinciper som anges i avsnitt 

”Finansiering” i styrdokumentet, samt på dimensionering enligt § 5 i detta avtal. 

 

Landstinget utser en verksamhetschef för den samlade verksamheten. 

 

 

 

                     § 7            Tillgänglighet 

 

Tillgängligheten är av grundläggande betydelse i UM:s verksamhet.  

 

Parterna är överens om att tillgängligheten för UM-verksamheten enligt detta 

avtal innebär att: 

 

- UM-mottagningen ska vara öppen x dagar per vecka , varav x ska vara 

måndag och/eller fredag 

- Erbjuda kontakt via telefon och via webben 

- Vara aktiv på sociala medier 

- Erbjuda drop-in-besök 

- Samverka med närliggande mottagningar för att i möjligaste mån erbjuda 

tillgänglighet även under sommaren 

 

 

 

 

 

 

                  § 8               Ekonomisk ersättning (välj något av alt A eller B) 

 

Alternativ  A 

 

Landstinget ersätter driftsansvarig kommun för gemensamma driftskostnader med 

ett belopp på xx kr/år. Ersättning utgår via faktura från kommunen kvartalsvis i 

förskott om inte parterna överenskommer annat utbetalningsintervall. 

Ersättningsbelopp revideras årligen med i kommunen fastställd KPI-

uppräkningsfaktor som grund, om inte annan uppräkningsfaktor överenskommes 

mellan parterna. 
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Kommande års ersättningsbelopp meddelas landstinget senast 1 oktober året 

innan. 

 

Alternativ B 

 

Kommunen/erna ersätter landstinget för kostnader enligt detta avtal med ett 

belopp på xx kr/år. Ersättning utgår via faktura från landstinget kvartalsvis i 

förskott, om inte parterna överenskommer annat utbetalningsintervall. 

 

Ersättningsbelopp revideras årligen med i landstinget fastställd LPI-

uppräkningsfaktor som grund, om inte annan uppräkningsfaktor överenskommes 

mellan parterna. 

 

Kommande års ersättningsbelopp meddelas kommunen/-erna senast 1 oktober året 

innan. 

 

 

                § 8              Uppföljning och utvärdering 

Uppföljning av verksamheten ska baseras på i styrdokumentet fastställda 

uppföljningsmått enligt nedan. 

 

Verksamhet på mottagningen 

 Kön (tjej, kille, annan könstillhörighet, osäker, vill inte uppge) 

 Ålder 

 Besök barnmorska 

 Besök kurator 

 Besök läkare 

 Orsak  

 Åtgärdskoder 

 Antalet besök 

 Antalet nybesök 

 Antalet individer (avidentifierat) 

Utåtriktad verksamhet 

  antal tillfällen, och antal timmar per tillfälle 

  till vilken verksamhet informationen är riktad  

 

Gällande mått enligt ovan sker rapportering tertialvis enligt en länsgemensamt 

fastställd rapporteringsmall. Denna kan revideras årligen. Rapporteringsmall tas 

fram av landstingets samordningsfunktion, i samverkan med länets UM. 

Utöver detta kan parterna överenskomma annan rapportering av tillfällig eller 

långvarig karaktär, gällande exv kring ekonomin och bemanning. 

 

Ansvarig för UM enligt detta avtal ansvarar för att ta fram tertialvis 

rapporteringsunderlag, samt för att upprätta av en årlig verksamhetsberättelse som 

ska vara klar senast sista februari. Verksamhetsberättelsen ska utgöra en viktig del 

i ungdomsmottagningens kvalitetsarbete.  
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               § 9               Samverkan 

                                   Parterna ska överenskomma former för samverkan kring tillämpningen av detta 

avtal samt resultat av verksamheten enligt § 8. Ansvarig för UM-verksamheten 

enligt detta avtal ansvarar för att planerad samverkan genomförs. Innebär 

regelbundna och i förväg (årligen) fastställda former för samverkansmöten. Därtill 

kan respektive part utifrån behov, inkl landstingets länssamordningsfunktion, 

initiera samverkansmöten.   

Landstingets länssamordningsfunktion ansvarar för att ordna årliga länsträffar dit 

representanterna för länets samtliga UM bjuds in, samt vid behov initiera och 

samordna olika former av fortbildningsaktiviteter. Parterna ansvarar för att 

deltagande sker på dessa möten.  

 

                 

               § 10             Omförhandling 

Om politiska beslut fattas av Landstinget eller kommunen som väsentligt påverkar 

kvantitet eller kvalitet för UM har parterna rätt att påkalla omförhandlingar. 

 

 

               § 11              Tvist 

Om meningsskiljaktigheter uppstår kring detta avtal ska dessa i första hand lösas 

direkt mellan parterna. Tvister som inte kan avgöras genom förhandling parterna 

emellan, om tillämpningen av detta avtal, ska avgöras av svensk domstol med 

tillämpning av svensk rätt. 

 

 

              § 12              Avtalstid 

Avtalstiden är 2017-………… – …………  

Förhandlingar om eventuell förlängning skall påkallas senast sex månader innan 

gällande avtals utgång.  

 

Detta avtal har upprättats i två exemplar varav parterna tagit varsitt. 

 

………………… den ………….20….. ……………………. den…….20….   

 

LANDSTINGET VÄSTMANLAND …………………… KOMMUN/ERNA 

…………………………….                       ………………………………. 

Chefstjänsteman (namn,titel/funktion        Chefstjänsteman (namn titel/funktion) 

Telefon                                                       Telefon  

Mailadress                                                  Mailadress  
 
 

Bilaga 1   Styrdokument fastställt av VKL:s styrelse 

 


