Ekonomiskt avtal
- Centrum mot våld i Umeå –

1. Ingress
Genom detta avtal regleras ekonomi och kostnadsfördelning mellan nedan angivna parter
avseende Centrum mot våld i Umeå (i fortsättningen benämnt CMV).
Syfte och mål med samverkan i CMV, samt parternas åtaganden, villkor och andra
förutsättningar för samverkan, regleras i separat avtal.
Avtal med andra kommuner i Västerbottens län än Umeå kommun om att nyttja någon av
verksamheterna regleras i separata hängavtal.

2. Parter
1) Västerbottens läns landsting, nedan kallad VLL
2) Umeå kommun, nedan kallad Kommunen

3. Avtalstid
Detta avtal gäller från och med 2018-10-01 till och med 2019-09-30. Med anledning av planering
för flytt till nya lokaler kommer en översyn av kostnadsfördelningen att ske under året.

4. Beräknad årskostnad VLL och Kommunen
Kostnadsgrupper
Personalkostnader (lön)
Kompetensutveckling (inkl. handledning och

4 236 000 kr
85 800 kr

samverkan)
Lokaler

485 000 kr

Övrig drift

160 000 kr

Totalt

4 966 800 kr

Respektive part står för kostnader för resor och utbildningar för sin personal. Kostnader för
samverkan inom ramen för CMV bekostas av VLL och Kommunen gemensamt (50% vardera).

5.

Antal årsarbetare på plats i verksamheten*
VLL

Kommunen

Barnahussamordnare

0,5

Socialarbetare

6,5

Leg. Psykolog/Leg. Psykoterapeut

1,0

Läkare

0,1

Verksamhetsansvarig

0,5

Enhetschef

6.

0,5

Lokalkostnader och utrustning
Kommunen och VLL delar lika på lokalkostnaderna. Respektive part står för kostnader för
utrustning av lokaler som nyttjas specifikt för den egna personalen. Kostnader för utrustning av
gemensamma lokaler bekostas av VLL och Kommunen gemensamt (50% vardera).

7.

Övriga driftskostnader
Kostnader för it och telefoni bekostas av respektive part. Övriga driftskostnader delas lika mellan
VLL och Kommunen.

8.

Underskrifter
Detta avtal är upprättat i 2 likalydande exemplar, varav varje part har ett exemplar.
Umeå 2018-11För Västerbottens läns landsting:
Landstingsstyrelsen

För Umeå kommun:
Umeå den 2018 -

_________________________
Kent Ehliasson
Landstingsdirektör

_________________________
Karolina Lundqvist
Socialdirektör

* Rättsmedicin, Polismyndigheten samt Åklagarkammaren tillhandahåller personal i enlighet
med samverkansavtalet.

