
 
 
Uppdragsavtal angående finansiell medverkan. 
 
§ 1 Parter 
Mellan Samordningsförbundet Lycksele-Malå, nedan kallad uppdragsgivaren, och  
Malå kommun Arbetsmarknadsenheten, nedan kallad uppdragstagaren har denna dag följande 
avtal tecknats angående finansiell medverkan i det av Malå kommun ägda projektet ”MIPS” 
 
§ 2 Uppdragets syfte 
Uppdragets syfte är att projektets deltagare hittar och erhåller ett varaktigt meningsfullt arbete 
och eller utbildning. Som en följd av deltagande i projektet upplevs en ökad livskvalitet och 
att utanförskap bryts. Att öka förståelsen, kunskapen och väcka intresset för olika 
funktionsnedsättningar och att dessa personer i arbetslivet ses som en resurs. Att samverkan 
och samarbete mellan de aktuella myndigheterna och organisationerna stimuleras och stärks. 
 
 
§ 3 Målgrupp 
Personer som står långt från arbetsmarknaden till exempel, ungdomar, långtidssjukskrivna, 
personer med missbruksproblematik och gruppen med psykisk funktionsnedsättning och eller 
psykisk ohälsa. 
 
§ 4 Lagar och förordningar 
Uppdragstagaren är verksamhetsansvarig och har det fulla ansvaret för att gällande lagar, 
förordningar, föreskrifter och egna riktlinjer, som på något sätt berör här överenskommet 
uppdrag följs. Uppdragstagaren är skyldig att tillse att de är kontinuerligt underrättade om 
sådana lagar, förordningar mm.  
 
 
§ 5 Verksamhetens mål  
Efter deltagande i 12 månader ska 100 % av deltagarna uppleva ökad livskvalitet. 
60 % av deltagarna har egen försörjning i förhållande till sin arbetsförmåga. 
Att arbetet sker i enlighet med IPS-modellens intentioner. 
Öka kunskapen om psykisk ohälsa och andra funktionsnedsättningar i samhället. 
Bryta målgruppens sociala isolering. 
 
 
 
 
 
 



§ 6 Personal 
Uppdragstagaren har arbetsgivaransvaret och ansvarar för att det inom verksamheten finns 
personal med den utbildning och kompetens som krävs för att fullgöra avtalets åtaganden. 
Vidare ansvarar uppdragstagarna för att personalen kontinuerligt erhåller sådan fortbildning 
och verksamhetsinformation som är av vikt för att upprätthålla kvalitet och utveckling för att 
kunna utföra uppdraget. Personal ska ges möjlighet att delta i utbildningar som 
uppdragsgivaren anordnar. Uppdragsgivaren skall ges möjlighet att vara delaktig vid 
rekrytering av personal vars anställning tillkommit via medel från samordningsförbundet. 
 
§ 7 Ledning och styrning 
Angiven styrgrupp för den finansierade verksamheten som detta avtal avser ansvarar för 
ledning och styrning av insatsen. Styrgruppen har det övergripande ansvaret för att säkerställa 
att resultatet överensstämmer med beställarens målsättning. 
Uppdragstagaren ansvarar för insatsens operativa ledning och att genomförandet sker inom 
ramarna för fastställt uppdragsavtal och anvisade resurser. Uppdragstagaren ska även 
säkerställa att dokumentation, rapportering och information utförs. 
 
§ 8 Samverkan och kommunikation 
Uppdragstagaren har att till uppdragsgivaren kontinuerligt rapportera förändringar i 
verksamheten och arbetssätt, som direkt kommer att påverka utförandet enligt detta avtal. 
Avstämningsträffar mellan uppdragstagare och uppdragsgivare ska genomföras enligt 
särskilda överenskommelser. Uppdragstagaren ska ge erforderlig information om insatsen i 
den egna organisationen. 
 
§ 9 Samverkansaktörer 
Samverkansaktörer är Malå kommun - arbetsmarknadsenheten och omsorgsavdelningen. 
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan samt Västerbottens läns landsting. 
Samtliga parter ska på olika sätt vara aktiva inom projektet, dels genom ledning och styrning 
men även, med olika insatser i genomförandet. Respektive huvudman behåller 
arbetsgivaransvaret för den personal som representerar myndigheten i projektet.  
 
§ 10 Uppföljning och utvärdering  
Utvärdering skall ske i samråd med uppdragsgivaren. Ansvarig för utvärderingen är Malå 
kommun och skall dokumenteras. Vid projektets slut skall en utförd utvärdering presenteras 
för uppdragsgivaren. Verksamheten ska rapporteras i SUS uppföljningssystem.  
Kompletterande uppföljning eller utvärdering utöver ovanstående fastställs i dialog mellan 
uppdragsgivaren och uppdragstagaren.  
 
§ 11 Finansieringsperiod  
Perioden för finansiering påbörjas 2014-01-01 och avslutas 2015-12-31 
 
§ 12 Stöd 
Stödet från uppdragsgivaren utgår till uppdragstagaren, med högst 1 220 000 kr. 
Varav stöd för 2014 uppgår till högst 500 000 kr 
Varav stöd för 2015 uppgår till högst 720 000 kr 
Utbetalning sker i efterskott mot faktiskt redovisade kostnader.  
Stödet gäller under förutsättning att uppdragsgivaren tilldelas medel från huvudmännen enligt 
plan. 



§ 13 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. 
 
§ 14 Omförhandling 
Part kan begära omförhandling under avtalstiden om förutsättningarna för detta avtal 
väsentligt förändras. Sådan omförhandling aviseras minst en månad i förväg. Om 
överenskommelse inte kan 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. 
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