SAMARBETSAVTAL MST SYD
Enskede-Årsta-Vantör Stadsdelsnämnd, Södermalm Stadsdelsnämnd
och _______________ har träffat följande avtal.

§1. Parter:
Mellan Enskede-Årsta-Vantör Stadsdelsnämnd, Södermalm Stadsdelsnämnd och
_______________ i Stockholm stad, org.nummer 212000-0142
§2. Bakgrund och syfte:
Multi Systemisk Terapi (MST) är en strukturerad öppenvårdsinsats som vänder sig till
familjer i åldern 10- 17: Målgruppen är ungdomar som riskerar att placeras, som
återvänder till hemmet från en placering, som har allvarliga problem i skolan eller är
aggressiva, våldsamma eller självdestruktiva ungdomar som missbrukar och
ungdomar som begår brott med risk för ytterligare kriminalitet.
Enskede- Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd, Södermalms stadsdelsnämnd och
______________bildar tillsammans MST –SYD
Parterna i MST- Syd kommer att samarbeta avseende MST och detta avtal avser att
reglera parternas framtida samarbete.
Ansvar för kostnader och teamets arbete fördelas enligt fastställda ägarandelar
(§8.).

§3. MST SYD
Under avtalstiden ska parterna gemensamt bedriva behandling enligt MST
programmet. MST SYD ska, såvida inget annat beslutas, bestå av en heltidsanställd
teamledare och fyra heltidsanställda behandlare.

§4. Organisation
MST SYDS arbete leds av MST SYDS styrgrupp. Styrgruppen består av en
representant från varje ingående stadsdel. Styrgruppen ansvarar för övergripande
frågor av vikt så som budget och fördelning av platser.
I styrgruppen ingår även enhetschef med ansvar för Öppenvård i Enskede- ÅrstaVantörs stadsdelsnämnd, då denne i sin roll är Programansvarig enligt MSTs
organisation. Programansvarig är föredragande i styrgruppen och ansvarar för att
Styrgruppens möten genomförs enligt detta avtal eller vad som därutöver beslutas.
Teamledare skall också delta i Styrgruppens möten. Programansvarig och
Teamledare har yttrande, men ej beslutsrätt i styrgruppen.
Styrgruppen skall normalt sammanträda två gånger per år. En gång på våren och
en gång på hösten. Styrgruppen skall därutöver sammankallas om någon i
styrgruppen begär det.
Programansvarig har det övergripande operativa ansvaret för MST-teamet och
representerar teamet gentemot MST Sverige och i andra sammanhang.
Programansvarig är också genom rollen som enhetschef huvudansvarig för
arbetsmiljö och personal inom teamet och har mandat att fatta beslut som följer
med detta uppdrag.

§5.Beslut
Som styrgruppens beslut gäller i den mening som får flest röster av de närvarande
röstberättigade representanterna vid sammanträde..
Styrgruppen är beslutför när minst två av de röstberättigade representanterna är
närvarande.
För giltigt beslut ska dock enlighet föreligga mellan parterna rörande följande
frågor:

a) Beslut rörande väsentlig organisatorisk förändring, såsom t.ex. styrgruppens
funktion och organisation.
b) Beslut som ej är i enlighet med detta avtal bestämmelser om MST SYDs
finansiering.
c) Övriga beslut som ej är i enlighet med §3-9, 10-15 samt beslut om ändring av
nämnda paragrafer
§6. Kallelse
Styrgruppen ska i början av respektive år boka tider för styrgruppens
sammanträden. Kallelse inklusive dagordningen till styrgruppen skickas av
Programansvarig före sammanträdet, såvida inte samtliga parter enas om annat.
Samtliga representanter ska såvida inte hinder föreligger p.g.a sjukdom eller dylikt
närvara vid sammanträdena. Förhinder att närvara ska snarast meddelas
Programansvarig
§7. Protokoll
Vid styrgruppens möten ska genom Programansvarigs försorg protokoll föras. I
protokollet ska datum, ort och styrgruppens beslut anges. Protokollet ska
undertecknas av protokollföraren samt av justeras av Styrgruppen.
§8. Finansiering
Samtliga parter svarar i förhållande till ägarandelarna för MST SYDs arbete och de
kostnader som uppstår för MST SYD.
För att underlätta administrationen avseende MST SYDs arbete åtar sig EnskedeÅrsta-Vantörs stadsdelsnämnd det formella arbetsgivaransvaret för MSTteamledare samt de fyra MST-behandlarna.
Vidare åtar sig Enskede-Årsta –Vantör stadsdelsnämnd det formella ansvar för de
avtal som erfordras av MST SYDs arbete, så som hyresavtal och köpeavtal.
Kostnaderna som uppstår för MST SYD betalas initialt av Enskede- Årsta-Vantörs
stadsdelsnämnd, och faktureras i efterskott halvårsvis övriga parter.

From. 1 Januari 2021 är ägarandelarna i MST teamet fördelade enligt följande;
Enskede-Årsta-Vantör 70%
Södermalm Sdf 20%
Östermalms Sdf 10%
Kostnader och platsfördelning regleras i proportion till ägandet i MST.
I MST-teamets budget finns en möjlighet styrgruppen att planera för att en viss
andel kan finansieras genom att platser säljs externt. Eventuella ekonomiska
överskott som uppstår genom externt sålda platser eller på annat vis återbetalas till
delägare i förhållande till ägarandel.
§9. Fördelning av platser
På årsbasis har MST SYD ca 30 behandlingsplatser. MST SYDs behandlingsplatser
ska fördelas utifrån ägandeförhållanden. Om part ej kan nyttja fördelad plats ska
part, om platsen kan nyttjas av annan, kompenseras genom att parterna senare
erhåller de antal behandlingsplatser som ej nyttjas.
§10. Budgetplan
Parterna ska upprätta en budgetplan som omfattar kalenderår.
Parterna ska senast i maj månad respektive avtalsår fatta beslut enligt beslut om ny
budgetplan.
§11.Lojalitetsplikt
Parterna ska i allt agera för att MST SYDs och samtliga parters gemensamma
intressen samt efter bästa förmåga bidra till att samarbetet mellan parterna
utvecklas i gynnsam riktning. Respektive part förbinder sig till att uppfylla sina
åtaganden enligt detta avtal. MST SYDs arbete ska bedrivas i enlighet med detta
avtal.
Parterna äger gemensamt eventuella immateriella rättigheter som uppstår i MST
SYDs arbete.

§12. Anställningsavtal, rehabiliteringsansvar mm.
Som ovan i §8 anges antar Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd
arbetsgivaransvaret för teamledare och behandlarna. Teamledaren och
behandlarna ska således vara anställda av Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd
och denna nämnd ska teckna anställningsavtalen.
Eventuella kostnader för rehabiliteringsinsatser för teamledare och behandlarna
emellertid delas i enlighet med principerna som anges om ägarandelar i §8.
§13. Uteslutning
Om part väsentligt åsidosätter sina skyldigheter enligt detta avtal och budgetplan
kan part omedelbart uteslutas från styrgruppen om styrgruppen så beslutar. Har
beslut om uteslutning beslutas förlorar part omedelbart sin rösträtt och sin del av
de eventuella rättigheter som uppstår i MST SYDs arbete. Utesluten part ska även
efter uteslutningen iaktta bifogade avtals bestämmelser om b.la sekretess och
konkurrensbegränsning. Utesluten parts skyldigheter för kostnader som uppstår
efter uteslutningen men under avtalstiden kvarstår om inte uteslutande parts
behandlingsplatser nyttjas av annan.
§14. Avtalstid
Detta avtal ska gälla från 2021-01-01, ett kalenderår i taget. Styrgruppen äger att vid
sammanträde i maj besluta om eventuell avveckling av MST –SYDs verksamhet.
Verksamhet och ansvar enligt detta avtal fortgår i sådana fall till innevarande års
slut.
Part som önskar minska sin andel, eller helt lämna samarbetet skall skriftligen
meddela detta till övriga avtalsparter och Programansvarig senast den 30 april inför
nästkommande kalenderår. Detta för att kvarvarande parter skall ha tid att fatta
nödvändiga beslut om verksamheten.
Part äger inte rätt att utträda under ett pågående kalenderår utan övriga parters
skriftliga medgivande. I samförstånd kan dock ägarandelar ändras från en part till
en annan genom beslut i styrgruppen.

Om inget annat beslutas fortlöper avtalet vidare till kommande år.

§15. Partsbyte
Parts rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal får inte varken eller delvis utan
parternas skriftliga beslut överlåtas på eller uppdras åt annan.

Detta avtal har upprättats i tre (3) likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt.

Stockholms den

2020

