Samarbetsavtal mellan Socialtjänst Gävle och Gävle Brottsofferförening
§ 1. Parter
Detta avtal avser stöd till brottsoffer och har träffats mellan Gävle Brottsofferförening, nedan kallad
Brottsofferföreningen och Socialtjänst Gävle, nedan kallad Socialtjänsten.
§ 2. Åtagande
Brottsofferföreningen åtar sig i enlighet med detta avtal att ge råd, hjälp och stöd till alla kategorier av
brottsoffer.
§ 3. Omfattning
Avtalet omfattar personligt stöd till brottsoffer i nära samarbete med Polisen, Socialtjänsten och andra
myndigheter och organisationer.
Socialtjänstens verksamheter ska nyttja Brottsofferföreningens resurser när behov uppstår inom
området. Detta kan ske genom hänvisning till Brottsofferföreningen, genom att inbjuda föreningen att
delta i arbete med aktuellt ärende eller på annat sätt.
Brottsofferföreningen ska inom sitt kompetensområde finnas som en resurs för Socialtjänstens
verksamheter, både för individuella råd-, hjälp- och stödinsatser till klienter och för mer generella
samverkansinsatser. Brottsofferföreningen deltar regelbundet i samverkansgruppen FRIDA.
§ 4. Ekonomiska villkor
Socialtjänsten utger ersättning med totalt 247 700 kr, fördelat på fyra utbetalningar à 61 925 kr.
Utbetalning sker under första veckan av varje påbörjat kvartal. Från 2010 fördelas ersättningen på tre
utbetalningar. Utbetalning sker då under första veckan av varje påbörjad tertial.
Vid förlängning av avtalet, i enlighet med § 5 nedan, ska uppräkning av ersättningen ske i enlighet med
SCB: s arbetskostnadsindex för arbetare inom områdena utbildning, hälso- och sjukvård och sociala
tjänster. Uppräkning av ersättningen görs årsvis med 80 % av skillnaden mellan de preliminära
indextalen för de närmast två föregående åren. Avrundning sker till närmast lägre hundratal kronor.
§ 5. Avtals- och uppsägningstid
Detta avtal gäller år 2009. Avtalet förlängs därefter årsvis om ingen av parterna skriftligen sagt upp
avtalet senast 30 september föregående kalenderår.
§ 6. Uppföljning av avtalet och redovisning av statistik
Brottsofferföreningen redovisar verksamhetsstatistik till Socialtjänsten minst två gånger per år.
§ 7. Kontaktpersoner
Parterna utser kontaktpersoner, som träffas för avstämning av avtalet minst två gånger under
kalenderåret.
§ 8. Omförhandling
Om det sker förändringar i förutsättningarna för detta avtal äger part rätt att påkalla omförhandlingar.
§ 9. Rätt att häva avtalet
Vardera parten kan omedelbart häva avtalet om motparten inte fullgör sina ålägganden enligt avtal och
rättelse inte sker efter erinran, under förutsättning att avtalsbrottet inte är av ringa betydelse.
§ 10. Överlåtelse av avtalet
Brottsofferföreningen äger inte rätt att utan Socialtjänstens medgivande överlåta detta avtal på någon
annan.
§ 11. Force majeure
Arbetsinställelse, blockad eller annan händelse utom parternas kontroll såsom krig, upplopp, eldsvåda,
explosion eller ingripande från offentlig myndighet fritar parterna från fullgörande av åtagande enligt
detta avtal under den tid förhållandet råder.

§ 12. Tvist
Tvist avseende tolkning av detta avtal ska avgöras i svensk allmän domstol.
§ 13. Utväxling av avtal
Detta avtal har upprättats i två exemplar varav parterna erhållit var sitt.
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