
 
 

 

UPPDRAGSAVTAL 

 

 

Projektmedel till IPS i psykosvården 

 

 
§ 1 PARTER  

Mellan Samordningsförbundet Södra Vätterbygden (nedan kallad förbundet) och Jönköpings 

kommun och Region Jönköpings län (projektägarna) har följande avtal tecknats angående 

beviljande av medel till projekt IPS i psykosvården. 

 

§ 2 UPPDRAGETS OMFATTNING OCH ART  

Uppdraget ska följa projektbeskrivningen i bilagd ansökan till förbundet, dnr 2017:09 / 1  

 

§ 3 MÅLGRUPP  
Personer som 

➢ har en etablerad kontakt på psykosvårdens öppenvårdsmottagning inklusive TIPS 

➢ uttrycker en vilja och motivation att nå, få och behålla ett arbete på öppna arbetsmarknaden 

➢ som är skrivna i Jönköping, Mullsjö, Habo eller Vaggeryd.  

Prioriterad målgrupp är personer i åldern 18-29 år.  

 

§ 4 VERKSAMHETENS MÅL  

30 % av personerna som får IPS-stöd ska komma ut i anställning eller studier som leder till 

arbete på minst 25% under 2018. Under projekttiden ska arbetskonsulenterna arbeta löpande 

med 30 personer. Under 2017 ska minst 10 nya deltagare skrivas in i projektet utöver de 5 som 

redan får stöd. 

 

Projektet ska hitta former för hur varje deltagare som så önskar ska få fortsatt stöd efter 

anställning, utan tidsbegränsning. 

 

Projektet ska uppnå en programtrohet på 100/125 poäng vid halvårsskiftet 2018.  

 

Kvinnor och män i målgruppen ska ges samma möjligheter till stöd genom projektet. 

Yrkesinriktning ska utgå från individens preferenser oavsett kön. 

 

Projektet ska arbeta aktivt för en implementering efter projekttidens slut. 

 

Mål för 2019 kommer att sättas under 2018, för att öka möjligheten att sätta relevanta mål 

utifrån status på projektet. 
 

§ 5 LAGAR OCH FÖRORDNINGAR 

Projektägarna är verksamhetsansvariga och har det fulla ansvaret för att gällande lagar, 

förordningar, föreskrifter och egna riktlinjer, som på något sätt berör här överenskommet 

uppdrag, följs. 
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§ 6 PERSONAL OCH FÖRSÄKRINGAR 

Projektägarna har ansvar för att det inom verksamheten finns personal med den utbildning 

och kompetens som krävs för att fullgöra avtalets åtaganden.  

Personal ska ges möjlighet att delta i utbildningar som förbundet anordnar.  

Projektägaren ansvarar för att både personal och deltagare i projektet är försäkrade vad 

gäller olycksfall och ansvar. 

 

§ 7 KOMMUNIKATION OCH INFORMATION 
Projektägarna har att till förbundet kontinuerligt rapportera förändringar i verksamheten och 

arbetssätt, som påverkar utförandet enligt detta avtal. Det sker vid styrgruppsmöten och vid 

behov på annat sätt.  

 

Projektägaren ansvarar för att förbundets roll som finansiär av projektet tydligt framgår vid 

mediakontakter, studiebesök, skriftliga och muntliga presentationer av projektet.  

 

Kopia på publicerade artiklar och rapporter om projektet samt informationsblad lämnas till 

förbundet, liksom information om intervjuer som kan komma att visas i web/TV eller sändas i 

radio. Projektägarna ansvarar för att lämna uppdaterade underlag till text på förbundets hemsida 

om projektet. 

 

§ 8 UPPFÖLJNING/UTVÄRDERING  

Varje deltagare skall rapporteras enligt uppföljningssystemet SUS, vid inskrivning och avslut. 

Förbundet ansvarar för att projektägarna får aktuell information och material om SUS.  

 

”Min syn på psykiatrisk vård, stöd och omsorg” används för att följa deltagarens upplevelse av 

stödet. Deltagarnas livstillfredsställelse följs med frågeformuläret MANSA. 

 

Programtroheten följs med hjälp av programtrohetsskalan för IPS. Uppföljning sker var 6:e 

månad. 

 

I samband med hel- och delårsbokslut ska önskade uppgifter inrapporteras till förbundet. I 

redovisningar till förbundet redovisas separat hur projektet når förbundets prioriterade målgrupp 

unga vuxna (18-29 år). 

 

§ 9 PROJEKTPERIOD  

Projektet har beviljats stöd från förbundet under perioden juni 2017 – december 2019. 

Förbundsstyrelsen har beviljat medel enligt ansökan för 2017 och 2018 samt uttalat sig positiv 

till projektet som helhet. Projektägarna får återkomma med uppdaterad budget för 2019 senast i 

augusti 2018. 

 

§ 10 ERSÄTTNING  

Ersättning utgår för täckande av redovisade kostnader i enlighet med ansökan med 

maximalt 386.600kr för 2017 och 652.420kr för 2018. 

 

Projektekonomin sköts av Jönköpings kommun. Projektets ekonomi avrapporteras vid 

varje styrgruppsmöte och till förbundet i samband med årsbokslut, halvårsrapport och när 

förbundschef gör årsprognos till förbundsstyrelsen vår och höst. Rekvirering med bilagd 

redovisning av kostnader sker varannan månad. Rekvireringen är momsbefriad. 
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§ 11 TVIST  

Tvist angående tillämpning och tolkning av detta avtal ska i första hand lösas genom 

förhandling. Om förhandling inte leder till ett för båda parter godtagbart resultat ska tvisten 

avgöras i allmän domstol.  

 

§ 12 OMFÖRHANDLING  

Part kan begära omförhandling under avtalstiden om förutsättningarna för detta avtal väsentligt 

förändras. Sådan omförhandling aviseras minst en månad i förväg. Om överenskommelse ej nås 

vid förhandling äger parterna rätt att säga upp avtalet med två månaders varsel. Uppsägningen 

av avtalet ska ske skriftligt och uppsägningstiden räknas från den dag som motparten har 

mottagit uppsägningen.  

 

 

 

Jönköping 2017-07-19   Jönköping 2017-08-17 

Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Jönköpings kommun 

 
Undertecknat   Undertecknat 

Peter Hedfors   Eva-Marie Bjurenstedt 

Förbundschef   Områdeschef arbete och assistans 

 

 

 

    Region Jönköpings län 

 
    Undertecknat 

Monica Sokoloff 

    Vårdenhetschef psykosvårdens öppenvård 


