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Kundval inom daglig verksamhet enligt LSS
1 Allmän orientering
1.1 Beskrivning av upphandlingen
Vallentuna kommuns socialnämnd inbjuder intresserade utförare att ansöka om
godkännande i kommunens valfrihetssystem för daglig verksamhet enligt 9 § 10 LSS.
Upphandlingen genomförs enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV).
Vallentuna kommun arbetar aktivt med att öka valfriheten för sina kommuninvånare inom
de områden som kommunen ansvarar för. Socialnämnden ansvarar för kommunens
äldreomsorg, omsorg om personer med funktionsnedsättning, missbruksvård samt individoch familjeomsorg. Syftet med ett valfrihetssystem är att öka valfriheten för
socialnämndens kunder genom möjligheten att själva välja utförare. Är kunden inte nöjd,
finns möjlighet att byta utförare.
Den som önskar bli utförare inom valfrihetssystemet ska lämna en ansökan om att bli
godkänd som utförare. För att bli godkänd ska samtliga ska krav i förfrågningsunderlaget
accepteras och ingen uteslutningsgrund enligt 7 kap. 1 § LOV ska finnas.
Kommunen använder upphandlingsverktyget Visma TendSign där förfrågningsunderlag med
bilagor finns att hämta. Anbud med bilagor lämnas elektroniskt i TendSign.

1.2 Benämningar
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1.3 Upphandlande myndighet
Upphandlande myndighet är Vallentuna kommun med organisationsnummer 212000-0027.

1.4 Beskrivning av tjänsten
Sökanden ska åta sig, att för beställarens räkning, utföra daglig verksamhet enligt LSS.
Beställaren är huvudman och ytterst ansvarig för verksamheten.
Insatsen kan beviljas till de som omfattas av LSS personkrets 1 eller 2 om de har behov av
insatsen och deras behov inte tillgodoses på annat sätt. Enligt LSS ska verksamheten främja
jämlika levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet. Målet är att kunden ska kunna leva
som andra. All verksamhet ska grundas på respekt för kundens integritet och
självbestämmande. Kunden och dennes företrädare ska i största utsträckning ha inflytande
och medbestämmande över de insatser som ges.
Daglig verksamhet riktar sig till personer i yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete
och inte utbildar sig.
Hälso- och sjukvård
I insatsen ingår utförande av basala hälso- och sjukvårdsinsatser i den mån kunden inte
väljer/har möjlighet att vid behov besöka vårdcentral, husläkarmottagning eller
primärvårdsrehabilitering under sin dagliga verksamhet. Undantag från hälso- och
sjukvårdsansvaret kan göras för utförare som inte har möjlighet att utföra hälso- och
sjuvårdsinsatser, exempelvis på grund av verksamhetens storlek.

1.5 Befolkningsunderlag och behovsanalys
Vallentuna kommun är belägen nordost om Stockholm och gränsar mot Sigtuna, Norrtälje,
Upplands Väsby, Täby och Österåker. Kommunen har ett invånarantal på cirka 32 300. Cirka
58 % av befolkningen är i yrkesverksam ålder. Kommunen är inne i en långvarig tillväxtfas
och invånar-antalet växer stadigt. Enligt befolkningsprognosen kommer kommunen ha 39
400 invånare 2025. Mer information om Vallentuna kommun finns på www.vallentuna.se.
Under 2015 är det cirka 125 personer från Vallentuna kommun som har haft beslut om
insatsen daglig verksamhet enligt LSS, uppdelat på cirka 85 personer i kommunal regi och
cirka 40 personer i verksamhet som drivs i privat regi. Enligt en prognos kommer behovet
att öka i framtiden och 2018 är det sammanlagda behovet uppe i cirka 150 personer.
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Angiven volym är ingen utfästelse utan ett riktmärke, kommunen kan inte garantera någon
volym.

1.6 Information, marknadsföring och kundval
1.6.1 Information om utförare
Beställaren ger skriftlig och muntlig information om vilka utförare som ingår i
valfrihetssystemet. Godkända utförare kommer att presenteras på kommunens hemsida
www.vallentuna.se. Här finns även i en så kallad jämförelsetjänst där bland annat
resultat från kundundersökningar finns att tillgå.
Utförarens information ska följa den mall som beställaren tar fram. Utföraren ansvarar för
att informationen är korrekt och aktuell. Beställaren ansvarar för att informationen är saklig,
relevant, jämförbar, lättförståelig och lättillgänglig.
Utföraren har möjlighet att ha en länk till sin hemsida från kommunens hemsida.

1.6.2 Marknadsföring
Utförarens marknadsföring ska ske i enlighet med en god marknadsföringssed och med
respekt för de kunder och företrädare som kommer i kontakt med utföraren.

1.6.3 Kundval
Kundval innebär att kunden, eller dennes legale företrädare, väljer vilken verksamhet som
ska utföra den beviljade insatsen bland de utförare som ingår i valfrihetssystemet.
De utförare som ingår i valfrihetssystemet är dels kommunala utförare, dels de enskilt drivna
utförare som ansöker och godkänns i denna upphandling.

1.6.4 Pågående individuppdrag
Nuvarande individuppdrag kommer att löpa på tills gällande individuellt avtal upphör. Nya
uppdrag hänvisas i första hand till de utförare som godkänts inom valfrihetssystemet.

1.6.5 Ickevalsalternativ
För de kunder som inte själva kan eller inte vill välja utförare erbjuder beställaren ett så
kallat ickevalsalternativ.
Ickevalsalternativet för daglig verksamhet är den dagliga verksamhet som ligger närmast
kundens ordinära boende, och som motsvarar kundens behov och vid det aktuella tillfället
har en ledig plats.

1.6.6 Rutiner för omval
Kunden har alltid rätt att byta utförare. Bytet ska genomföras senast inom 30 dagar från det
att ny utförare har fått individuppdrag (beställning) från ansvarig handläggare. Befintlig och
ny utförare ska aktivt medverka till en smidig övergång för kunden. Överföringen samordnas
av handläggaren.

2 Administrativa villkor
2.1 Upphandlingsform
Upphandling sker genom lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV). Ansökan, handläggning
och godkännande av ansökningar sker löpande.
Beställaren medger inte ersättning för upprättande och handläggning av ansökan samt
eventuellt avtalstecknande.
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2.2 Förfrågningsunderlagets innehåll och disposition
Detta dokument är indelat i fem avsnitt:
1. Allmän orientering
2. Administrativa villkor
3. Krav på leverantören
4. Krav på tjänsten - kravspecifikation
5. Avtalsvillkor
Förfrågningsunderlaget består förutom detta dokument även av följande bilagor:
- Bilaga 1. Socialnämndens riktlinjer lex Sarah
- Bilaga 2. Socialnämndens riktlinjer för synpunkter och klagomål
- Bilaga 3. Vallentuna kommuns krisledningsplan
- Bilaga 4. Vallentuna kommuns informationsredovisning_utförande verksamhet SoL, LSS
2.3 Frågor om upphandlingen
Frågor avseende förfrågningsunderlaget ställs via frågor och svarsfunktionen i
upphandlingsverktyget Visma TendSign. Beställaren besvarar frågor via samma funktion och
svaren kan läsas även av andra sökande. Frågeställaren får en avisering om att svar
lämnas till den e-postadress som sökanden har angett vid registrering i TendSign.
2.4 Tillåtna sätt att lämna ansökan
Beställaren strävar efter att förenkla ansökningsarbetet både för sökande och beställaren.
Ansökan ska därför lämnas via upphandlingsverktyget Visma TendSign, www.tendsign.com
genom ett så kallat strukturerat dokument. Det är kostnadsfritt för anbudsgivare att
använda systemet och att lämna anbud.
Anbudsgivaren får genom Visma TendSign:
- tillkommande information (om anbudsgivare inte registrerar sig på www.tendsign.com, kan
vi inte garantera att all information om frågor och svar under anbudstiden kommer er till
handa),
- kontroll av att alla frågor ställda i förfrågningsunderlaget är besvarade vid avlämnandet
samt
- en tydlig information om inte alla obligatoriska krav (så kallade "ska-krav") är uppfyllda.
För tillgång till systemet krävs en inloggning. Användarnamn och lösenord erhålls genom att
göra en enkel registrering på www.tendsign.com. Efter genomförd registrering får sökande
omedelbart tillgång till systemet. Har ni frågor eller behöver support kring hanteringen av
systemet kan ni kontakta Visma TendSign support på telefon 0771-440 200.
För företag under bildande (som ej har organisationsnummer) erhålls inloggning till systemet
genom att kontakta Visma TendSign support.
Det är möjligt att bifoga filer i systemet. Broschyrer, kataloger och intyg med mera som är
delar av anbudet behöver dock inte ingå i den elektroniska dokumentationen om det inte
särskilt angivits, utan kan inlämnas manuellt i förslutet kuvert märkt med "Ansökan
kundval för daglig verksamhet enligt LSS, SN 2016.050" till följande adress:
Vallentuna kommun
Upphandlingsenheten
186 86 Vallentuna
Eller lämnas till Vallentuna kommuns besöksadress:
Tuna torg 1
Vallentuna
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Receptionen är bemannad:
Mån–fre kl. 8.00–17.00 (helgfria vardagar september till april)
Mån–fre kl. 8.00–16.15 (helgfria vardagar maj till augusti)
För information om öppettider i samband med helgdagar se www.vallentuna.se.
Övriga tider hänvisas till postlåda till höger om ingången till kommunen. Observera att
brevinkastet är begränsat till C4-kuvertstorlek.
Betänk att handlingar lämnas på den sökandes risk.
2.5 Formkrav på ansökan
På ansökan ställs följande formkrav:
- ansökan ska baseras på de förutsättningar som anges i detta
förfrågningsunderlag. Ansökningar med reservationer och tillägg godkänns inte.
- samtliga obligatoriska krav i förfrågningsunderlaget ska vara uppfyllda, om ansökan gäller
flera verksamheter ska samtliga krav uppfyllda för samtliga verksamheter
- ansökan ska lämnas av behörig företrädare för den sökande
- ansökan och bilagor ska vara skrivna på svenska
- hänvisningar till webbsidor godtas ej
- ansökningar lämnade genom fax eller e-post accepteras inte
- svar ska lämnas på därför avsedd plats i förfrågningsunderlaget såsom svarsalternativen
anges i TendSign.
Eventuella hänvisningar till bilagor ska vara tydliga med angivande av namn på bilaga som
hänvisning sker till samt sida i bilagan.
Beställaren kan bara behandla och godkänna en komplett ansökan så det är viktigt att all
efterfrågad information finns med.
Ansökan ska vidare:
- innehålla uppgifter om den sökandes företag, organisationsnummer, firmatecknare samt
kontaktperson under ansökningsperioden.
Har ansökan lämnats av behörig företrädare för sökanden?
(Ja/Nej svar)
Kravgräns

Ja
Nej

Ange företagets namn, organisationsnummer och namn på
firmatecknare eller dennes ställföreträdare. (Fritextsvar)
Ange Sökandens kontaktperson under ansökan med namn,
telefonnummer och e-postadress. (Fritextsvar)
2.6 Ansökans giltighetstid
Sökande är bunden av sin ansökan i 90 dagar från och med inlämningsdagen. Om ansökan
inte är komplett inom dessa 90 dagar kommer den att avskrivas.
2.7 Handläggning och prövning av ansökan
Beställaren handlägger och godkänner ansökningar löpande.
Handläggningstiden är normalt cirka en månad efter att en komplett ansökan har inkommit.
Dock, kan handläggningstiden överstiga en månad om inlämningen sker strax före eller i
samband med sommartiden, juni-augusti, eller runt jul och nyår.
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Bedömningen kommer att ske utifrån varje enskild verksamhet som omfattas av ansökan.
Prövningen är en kontroll av att:
1. ansökan är korrekt och komplett besvarad och inte innehåller reservationer eller
tillägg,
2. sökande uppfyller de krav som anges i förfrågningsunderlaget under "Krav på utföraren"
3. det inte finns skäl att utesluta sökanden enligt 7 kap. 1 § LOV,
4. sökande uppfyller samtliga obligatoriska krav som angetts i förfrågningsunderlaget under
"krav på tjänsten" samt att
5. sökande accepterat avtalsvillkoren utan reservationer och tillägg.
Som en del av handläggningen kan beställaren komma att kalla till en intervju för
genomgång av ansökan. Sökanden ska vara beredd på att kunna redogöra för sin ansökan
och förutsättningar för avtal. Beställaren kan även komma att göra ett besök hos den/de
verksamheter som ansökan avser. Detta innebär inte med automatik att avtal kommer att
tecknas med anbudsgivaren.
2.8 Rättelse av fel, förtydligande och komplettering
Beställaren kan medge att en sökande rättar en felskrivning eller något annat uppenbart fel i
ansökan.
Beställaren kan också begära att en ansökan förtydligas eller kompletteras. Endast skriftlig
kompletterande uppgift är bindande.

Rättelse av fel och komplettering görs via TendSign.

2.9 Godkännande och kommunicering av beslut
Beställaren godkänner alla sökanden som uppfyller de krav som anges i annons och
förfrågningsunderlag och som inte har uteslutits med stöd av 7 kap. 1 § LOV.
Beslut om ansökan godkänts eller inte kommuniceras till den e-postadress som sökanden
har angett vid registrering i TendSign.
Om sökande inte godkänns innehåller beslutet information om på vilka grunder sökandes
ansökan avslagits samt information om hur denne kan söka rättelse.
En sökande vars ansökan inte godkänns har möjlighet att komma in med en ny ansökan.
Vid ny ansökan från utförare där avtalet har sagts upp eller hävts på grund av brister i
utförandet måste utföraren för att åter bli godkänd i ansökan visa att åtgärder har vidtagits
för att bristerna inte ska upprepas.
Ange epostadress/-er om Ni önskar att kommunicering av
beslut skickas till fler än den registrerade personen i TendSign.
(Fritextsvar)
2.10 Avtalstecknande
Avtal upprättas efter att sökanden har blivit godkänd. Godkännandebeslut innebär inte
accept av ansökan eller att avtal har ingåtts.
Det skriftliga avtalet baseras på innehållet i detta förfrågningsunderlag och godkänd ansökan.
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Avtalet ska upprättas i två exemplar som utväxlas mellan parterna. Avtalet blir giltigt först
efter det att avtalet har skrivits på av båda parter.
2.11 Sekretess vid upphandling
Beställaren omfattas av offentlighetsprincipen. Offentlighetsprincipen innebär att allmänheten
har rätt att ta del av till kommunen inkomna handlingar. För att en uppgift i en sådan
handling ska kunna hemlighållas måste stöd finnas i OSL. Alla handlingar som inkommer i en
ansökan om att bli godkänd som utförare enligt LOV är som huvudregel offentliga.
Av 31 kap 16 § OSL följer dock att sekretess gäller för uppgift i ansökan som rör utförarens
affärs- eller driftsförhållanden om det av särskild anledning kan antas att utföraren lider
skada om uppgiften röjs. Anser sökanden att vissa uppgifter i inlämnad ansökan ska
sekretessbeläggas ska sökanden precisera vilka uppgifter detta gäller och lämna en
motivering till på vilket sätt sökande skulle lida skada om uppgifterna lämnades ut.
Sekretessprövning kan inte göras i förväg och garantier kan därför inte lämnas.
Det är beställaren som beslutar om en uppgift ska sekretessbeläggas eller inte. Beslutet kan
överklagas till Kammarrätten.
Sekretess begärs för följande handlingar av följande skäl.
(Fritextsvar)

3 Krav på utföraren
3.1 Uteslutning av sökande enligt 7 kap. LOV
A. Uteslutning av sökande
Beställaren får enligt 7 kap 1 § LOV utesluta en sökande som
1. är i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning eller är föremål för ackord eller tills
vidare har inställt sina betalningar eller är underkastad näringsförbud,
2. är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, ackord eller annat liknande
förfarande,
3. genom lagakraftvunnen dom är dömd för brott som avser yrkesutövningen,
4. har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen och beställaren kan visa detta,
5. inte har fullgjort sina åligganden avseende socialförsäkringsavgifter eller skatt i hemlandet
eller annan stat inom EES-området, eller
6. i något väsentligt hänseende har låtit bli att lämna begärda upplysningar eller lämnat
felaktiga upplysningar som begärts med stöd av denna paragraf.
Om sökanden är en juridisk person, får sökanden uteslutas om en företrädare för den
juridiska personen har dömts för sådant brott som avses i första stycket 3 eller gjort sig
skyldig till sådant fel som avses i första stycket 4.
Om sökanden avser att använda underleverantörer för att utföra delar av åtagandet ska
även de vara fria från hinder enligt 7 kap 1 § LOV.
A. Intygar sökanden att det inte föreligger skäl för uteslutning
enligt 7 kap. LOV? (Ja/Nej svar)
Kravgräns

Ja
Nej

3.2 Krav på registrering
B. Registreringsskyldighet
Sökanden ska uppfylla de i Sverige, eller i det land där denne verkar, ställda lagkrav på
registreringsskyldighet.
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B 1. Sökanden ska vara registrerad i aktiebolagsregister, handelsbolagsregister eller
motsvarande register hos bolagsverket. Till ansökan ska bifogas registreringsbevis från
Bolagsverket. Registreringsbeviset ska inte vara äldre än två månader räknat från datum för
inlämnandet av ansökan.
För företag under bildande gäller att företaget ska vara bildat senast vid avtalstecknandet.
B 2. Sökanden som är aktiebolag under bildande ska bifoga en stiftelseurkund till ansökan.
B 3. Sökanden som inte bedriver verksamhet i Sverige ska visa att denne är registrerad i det
land denne bedriver verksamhet enligt det landets regler om aktiebolags- eller
handelsregister eller liknande register. Till ansökan ska bifogas lagenligt registreringsbevis från
det land där denne bedriver verksamhet. Registreringsbeviset ska inte vara äldre än två
månader räknat från datum för inlämnandet av ansökan.
B 4. Sökande som är stiftelse, ekonomisk eller ideell förening ska bifoga stadgar och
protokoll till ansökan. Av protokollet ska framgå vilka som ingår i befintlig styrelse och
vem/vilka som är firmatecknare i enlighet med stadgar.
B 1. Bifoga registreringsbevis från bolagsverket. Beviset får
inte vara äldre än två månader räknat från datum för
inlämnade av ansökan. (Bifogat dokument)
B 2. Bifoga stiftelseurkund. (Bifogat dokument)
B 3. Bifoga lagenligt registreringsbevis från det land där Ni
verkar. Beviset får inte vara äldre än två månader räknat från
datum för inlämnade av ansökan. (Bifogat dokument)
B 4. Bifoga stadgar och protokoll som visar vilka som ingår i
befintlig styrelse och vem/vilka som ärfirmatecknare i enlighet
med stadgar. (Bifogat dokument)
3.3 Skatter och avgifter
C. Skatte- och avgiftsskyldigheter
Sökanden ska uppfylla de i Sverige, eller i det land där denne verkar, ställda lagkrav på
registrerings-, skatte- och avgiftsskyldigheter.
C 1. Beställaren kommer att kontrollera att sökanden har betalat förfallna skatter och
sociala avgifter och har registerutdrag för godkänd F-skatt från Skatteverket.
C 2. Sökanden som inte är verksam i Sverige ska bifoga motsvarande dokumentation som
intygar att denne fullgjort sina åligganden i det egna landet vad gäller skatter och avgifter.
Intyget får vara högst en månad gammal räknat från ansökans inlämningsdag.
C 1. Har sökanden betalat förfallna skatter och sociala avgifter
och har registerutdrag för godkänd F-skatt från Skatteverket?
(Ja/Nej svar)
Kravgräns

Ja
Nej

C 2. Bifoga dokumentation som visar att Ni fullgjort Era
åligganden i det land där Ni verkar vad gäller skatter och
avgifter. Intyget får vara högst en månad gammal räknat från
anbudets inlämningsdag. (gäller enbart sökande som inte är
verksamma i Sverige) (Bifogat dokument)
3.4 Ekonomisk stabilitet
D. Ekonomisk och finansiell ställning
Utföraren ska ha en stabil ekonomisk och finansiell bas under hela avtalsperioden och
därigenom ha ekonomiska förutsättningar att fullgöra aktuellt uppdrag.
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D 1. Beställaren förbehåller sig rätten att kontrollera sökandens kreditvärdighet och
betalningsförmåga. Detta kommer i första hand att ske via Soliditet AB. Sökanden ska
inneha minst rating "A - Kreditvärdig" hos Soliditet AB. Kontroll kommer i andra hand att ske
via Creditsafe. Sökanden ska ha lägst 40 poäng hos Credit Safe.
D 2. Om den sökande saknar rating eller har lägre rating än "A - Kreditvärdig" eller "40
poäng", ska denne styrka sin ekonomiska ställning genom att bifoga andra liknande
handlingar med ansökan. Om sökanden styrker sin likvärdiga ekonomiska ställning på annat
sätt, kommer en individuell bedömning att göras för eventuellt godkännande.
D 1. Innehar sökanden minst rating "A - Kreditvärdig" hos
Soliditet AB/40 poäng hos CreditSafe eller har en likvärdig
ekonomisk ställning? (Ja/Nej svar)
Kravgräns

Ja
Nej

D 2. Bifoga handlingar som styrker Er ekonomiska ställning
(gäller endast sökande som inte uppfyller kraven i D1 gällande
kreditvärdighet och betalningsförmåga). (Bifogat dokument)
3.5 Yrkesmässig förmåga och kapacitet
E. Företagspresentation
Sökanden ska visa att denne har förmåga att utföra efterfrågad tjänst. Ansökan ska
innehålla sökandes presentation och vision, verksamhetsbeskrivning, verksamhetsidé,
värdegrund och verksamhetsmål. I presentationen ska bland annat organisation,
kompetenser inom företaget/stiftelsen etc. samt lednings- och stödfunktioner beskrivas.
F. Kvalitetsledningssystem
F 1. Sökanden ska ha ett kvalitetsledningssystem som uppfyller och tillämpar
Socialstyrelsens föreskrifter om Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, SOSFS
2011:9 . Ansökan ska innehålla en redovisning av kvalitetsledningssystemet.
F 2. Sökanden ska ha en dokumenterad rutin för hantering av avvikelser i verksamheten, i
vilken ska framgå vilken typ av händelser som ska dokumenteras, hur denna dokumentation
ska ske samt hur inträffade ärenden ska följas upp och analyseras för att förhindra
upprepning. Rutinen ska bifogas till ansökan.
F 3. Sökanden ska ha en dokumenterad rutin för synpunkts- och klagomålshantering, i vilken
ska framgå till vem den enskilde kan vända sig för att lämna synpunkter på verksamheten,
samt få besked om tidpunkt för svar. Rutinen ska bifogas till ansökan.
G. Tillstånd
Sökanden ska senast vid avtalsstart uppvisa giltigt tillstånd från IVO för att bedriva
verksamheten. Om Utföraren får ett nytt tillstånd från IVO under avtalstiden, exempelvis vid
byte av verksamhetschef, ska kopia av nytt tillstånd omgående lämnas till beställaren.
H. Försäkringar
H 1. Sökanden ska teckna och under hela avtalsperioden vidmakthålla adekvata försäkringar
för sin verksamhet som ska innehålla ansvarsförsäkring med belopp om minst 10
Mkr/skadetillfälle i försäkringsbelopp.
H 2. Sökanden ska ange försäkringsnummer och försäkringsbolag.
I. Åberopa andra sökandes kapacitet
Sökande har rätt att åberopa andra företags ekonomiska, tekniska eller yrkesmässiga
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kapacitet för att uppfylla ställda krav, exempelvis när det gäller handledartjänster.
E. Redovisa Er presentation, vision, verksamhetsbeskrivning,
verksamhetsidé, värdegrund och Ert verksamhetsmål. Bilagor
får bifogas. (Fritextsvar)
F 1. Redovisa Ert kvalitetsledningssystem. Bilagor får bifogas.
(Fritextsvar)
F 2. Bifoga rutin för hantering av avvikelser i verksamheten.
(Bifogat dokument)
F 3. Bifoga rutin för synpunkts- och klagomålshantering.
(Bifogat dokument)
G. Intygar sökanden att Ni senast vid avtalsstart kommer att
uppvisa giltigt tillstånd från IVO för att bedriva verksamheten?
(Ja/Nej svar)
Kravgräns

Ja
Nej

H 1. Intygar sökanden att Ni ska teckna och under hela
avtalsperioden vidmakthålla adekvata försäkringar för
verksamheten som ska innehålla ansvarsförsäkring med belopp
om minst 10 Mkr/skadetillfälle i försäkringsbelopp? (Ja/Nej
svar)
Kravgräns

Ja
Nej

H 2. Redovisa försäkringsbolag och försäkringsnummer.
(Fritextsvar)
I. Redovisa eventuellt andra företags ekonomiska, tekniska
eller yrkesmässiga kapacitet som Ni åberopar för att uppfylla
ställda krav. (Fritextsvar)

4 Krav på tjänsten - kravspecifikation
4.1 Uppdrag
4.1.1 Definition av uppdraget
Insatsen daglig verksamhet syftar till att skapa en meningsfull tillvaro för kunden, bidra till
den personliga utvecklingen, erbjuda gemenskap och främja delaktighet i samhället. Ett
övergripande mål med insatsen är att på kortare eller längre sikt utveckla kundens möjlighet
till arbete, därför ska den dagliga verksamheten ha ett fokus på arbetsinriktning där så är
möjligt. Det ska också vara möjligt för kunden att ha sin dagliga verksamhet förlagd till
arbetsplatser ute i samhället.
Insatsens genomförandet ska vara individuellt utformat och se till att kunden får bruka och
utveckla sin fysiska, intellektuella, emotionella och sociala kompetens efter förmåga. Det
stöd och den service som ges ska utformas i samråd med kunden och/eller dennes
företrädare.
Daglig verksamhet kan innehålla såväl aktiviteter med habiliterande inriktning som mer
produktionsinriktade arbetsuppgifter. Den dagliga verksamheten ska vara utformad med stor
hänsyn till kundens önskemål, intressen, behov och förutsättningar. Det kan för en del
kunder innebära en verksamhet som inriktar sig mot framtida deltagande i den reguljära
arbetsmarknaden. För andra kan det innebära sinnesstimulering, utveckling av alternativa
kommunikationsvägar och träning av olika färdigheter.
I insatsen ingår omvårdnad och stöd med att exempelvis:
- äta, dricka och förflytta sig,
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-

sköta personlig hygien och klä sig,
kommunicera, upprätthålla sociala kontakter och bryta isolering,
resor med allmänna kommunikationer,
göra tillvaron begriplig, förutsägbar och trygg,
planera framåt,
se till att misstankar om övergrepp och andra brott mot kunden polisanmäls samt
i alla övriga avseenden tillse att den enskildes behov i möjligaste mån tillfredsställs.

Hälso- och sjukvård
I insatsen ingår utförande av basala hälso- och sjukvårdsinsatser i den mån kunden inte
väljer/har möjlighet att vid behov besöka vårdcentral, husläkarmottagning eller
primärvårdsrehabilitering under sin dagliga verksamhet. Undantag från hälso- och
sjukvårdsansvaret kan göras för utförare som inte har möjlighet att utföra hälso- och
sjuvårdsinsatser, exempelvis på grund av verksamhetens storlek.
4.1.2 Förutsättningar
Beställaren är huvudman och ytterst ansvarig för verksamheten. Beställaren utreder och
fattar beslut i alla frågor som omfattar myndighetsutövning. Kunden eller dennes legale
företrädare ansöker om insatser enligt LSS hos Myndighetsavdelningen, på
Socialförvaltningen i Vallentuna kommun.
Insatserna och deras omfattning beviljas utifrån kundens behov. Om utföraren
uppmärksammar ett förändrat behov hos kunden ska ansvarig handläggare
snarast informeras.
När en insats beviljas får kunden välja bland de utförare som godkänts som utförare av
insatsen i valfrihetssystemet. Handläggaren, kunden och dennes företrädare ska beredas
tillfälle att besöka verksamheten innan val av utförare sker. Utföraren ska ansvara för att
kunden och dennes företrädare får nödvändig och individuellt utformad information om
verksamheten.
När kunden valt utförare skickar ansvarig handläggare ett individuppdrag (en beställning) till
utföraren. Av individuppdraget framgår vilken insats beslutet gäller, dess omfattning samt
målet med insatsen. Individuppdraget upphör att gälla vid biståndsbeslutets utgång om inte
annat avtalats.
I de fall utföraren är uppkopplad till beställarens verksamhetssystem, för närvarande
Treserva, kommer individuppdraget via verksamhetssystemet. I de fall utföraren ännu inte är
uppkopplad till verksamhetssystemet ska utföraren kunna ta emot uppdraget på ett säkert
sätt via post.
Utföraren ska senast nästkommande vardag bekräfta att individuppdraget har mottagits.
Individuppdraget ska påbörjas skyndsamt, dock senast inom 30 dagar om inte annat har
överenskommits med kunden eller dennes företrädare. Har uppdraget inte påbörjats inom
30 dagar från och med den tidpunkt som utföraren har mottagit individuppdraget så ska en
återkoppling ske till ansvarig handläggare.
Utföraren ska ta fram en skriftlig genomförandeplan tillsammans med kunden och/eller
dennes företrädare. En kopia på genomförandeplanen ska vara ansvarig handläggare
tillhanda inom 30 dagar från att insatsen påbörjades.
Accepteras ovanstående krav? (Ja/Nej svar)
Kravgräns
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Nej
4.1.3 Lagar, förordningar och föreskrifter
Insatserna ska utföras enligt de mål och intentioner som återfinns i LSS, SoL och andra lagar
som är tillämpliga för uppdraget.
Insatserna ska utföras enligt de förordningar och föreskrifter som är tillämpliga för
uppdraget.
Utföraren ska kontinuerligt uppdatera sig om förändringar och nyheter inom lagstiftning,
förordningar och föreskrifter.
Accepteras ovanstående krav? (Ja/Nej svar)
Kravgräns

Ja
Nej

4.2 Målgrupp
Enligt LSS kan personer som tillhör lagens personkrets 1 och 2 ha rätt till daglig verksamhet
om de behöver sådan hjälp i sin livsföring och om deras behov inte tillgodoses på annat sätt.
Personkrets 1: Personer som har en utvecklingsstörning, autism eller ett autismliknande
tillstånd.
Personkrets 2: Personer med ett betydande och bestående begåvningsmässigt
funktionshinder efter en hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig
sjukdom.
Daglig verksamhet riktar sig till personer i yrkesverksam ålder som inte arbetar eller utbildar
sig. Insatsen gäller tidigast från avslutad skolgång.

4.3 Tjänstens omfattning
Utföraren ska, för beställarens räkning, utföra daglig verksamhet enligt 9 § 10 LSS.
Insatsen ska utföras utifrån mål och krav i avtal, förfrågningsunderlag och individuppdrag.
Målen och kraven ska vara väl kända av verksamhetschef och personal.
Accepteras ovanstående krav? (Ja/Nej svar)
Kravgräns

Ja
Nej

4.3.1 Tid för insatsen genomförande
Den dagliga verksamheten ska ha öppet kl. 8.00 – 17.00 alla vardagar under hela året,
undantaget två vardagar per år för personalens planering av verksamheten. Om det finns
särskilda skäl att avvika från det som ovan sagts, ska verksamhetens öppettider regleras i
särskilt avtal med beställaren.
Utbildning, konferenser, personalmöten, semester och personals sjukdom får inte påverka
verksamhetens kvalitet och öppettider.
Insatsens omfattning och arbetstider utgår ifrån det vanliga arbetslivets arbetsvecka,
måndag till fredag och fyrtio timmar per vecka. Deltagare kan välja att ha verksamheten på
hel- eller deltid. Med heltid menas mer än fyra timmar per dag och halvtid är upp till fyra
timmar per dag.
Accepteras ovanstående krav? (Ja/Nej svar)
Kravgräns

Ja
Nej
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4.3.2 Resor
Resor som ingår som en del av verksamhetens utförande ska ordnas och bekostas av
utföraren.
Resor till och från verksamheten ingår inte i uppdraget. Kunden kan bli beviljad turbundna
resor till och från aktuell verksamhet om behov föreligger. Beställaren bekostar dessa resor.
Handläggaren beställer resorna från den upphandlade transportören.
Utföraren ska vid behov möta upp kunden från och till transportfordon eller allmän
kommunikation vid ankomst och hemgång.
Accepteras ovanstående krav? (Ja/Nej svar)
Kravgräns

Ja
Nej

4.3.3 Kost och måltider
Utföraren ska ansvara för att det finns möjlighet att äta lunch samt mellanmål inom eller i
anslutning till den dagliga verksamheten. Det kan vara att deltagarna ges möjlighet att äta
lunch på närbelägen lunchservering eller att lunch beställs till verksamheten.
Accepteras ovanstående krav? (Ja/Nej svar)
Kravgräns

Ja
Nej

4.3.4 Geografisk avgränsning
Den dagliga verksamheten ska vara lokaliserad i Vallentuna kommun eller inom 3 mil från
Vallentuna centrum.
Accepteras ovanstående krav? (Ja/Nej svar)
Kravgräns

Ja
Nej

Bifoga beskrivning av var verksamheten är lokaliserad. (Bifogat
dokument)
4.3.5 Ersättningar och avgifter för brukaren
Utföraren ska ansvara för utbetalning av habiliteringsersättning till brukaren. Ersättningen för
2016 är 6 kr per timme, men detta kan komma att förändras under avtalsperioden.
Kunden betalar för sina personliga omkostnader, såsom till exempel kostnader för mat.
Accepteras ovanstående krav? (Ja/Nej svar)
Kravgräns

Ja
Nej

4.3.6 Kapacitetstak
Utföraren har möjlighet att ange ett tak för hur många kunder som verksamheten kan åta
sig. Om ansökan omfattar flera verksamheter ska kapacitetstak anges för respektive
verksamhet. Om utföraren önskar ange ett kapacitetstak ska beskrivning av taket
redovisas i ansökan.
Eventuella ändringar i kapacitetstak ska meddelas till beställaren senast 1 månad före
ikraftträdandet.
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Bifoga beskrivning av verksamhetens/verksamheternas
kapacitetstak (besvaras endast av sökande som önskar ange
kapacitetstak) (Fritextsvar)
4.3.7 Skyldighet att ta emot uppdrag
Utföraren ska ta emot alla kunder som väljer utföraren inom ramen för angiven
personkrets, målgrupp, inriktning på verksamheten och aktuellt kapacitetstak. Befintliga
beställningar som utökas i tid ska inte begränsas av eventuellt kapacitetstak.
Utförare där kapacitetstaket är uppnått och som därmed inte kan ta emot fler uppdrag ska
kunna erbjuda kunden att bli uppsatt på en väntelista. Kunden får under tiden välja en annan
utförare. Så snart plats blir ledig ska utföraren kontakta kunden och erbjuda en plats i
verksamheten. I samband med detta ska utföraren även meddela ansvarig handläggare.
Accepteras ovanstående krav? (Ja/Nej svar)
Kravgräns

Ja
Nej

4.4 Tjänstens utformning - kvalitetskrav
4.4.1 Delaktighet, självbestämmande och integritet
Verksamheten ska främja jämlika levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet. Målet är
att kunden ska kunna leva som andra. All verksamhet ska grundas på respekt för kundens
självbestämmande och integritet.
Kunden och/eller dennes legale företrädare ska i största möjliga utsträckning ha inflytande
och medbestämmande över de insatser som ges.
Utföraren ska anpassa och utforma insatserna på ett sådant sätt att de stärker kundens
möjligheter att leva ett självständigt liv.
Utföraren ska ansvara för att samtlig personal inom verksamheten undertecknar och har
kännedom om tystnadsplikt och sekretess enligt gällande lagar för uppgifter om kundens
hälsotillstånd, personliga tillstånd eller personliga förhållanden, och tillse att denna
tystnadsplikt och sekretess efterlevs.
Utföraren ska ha en dokumenterad rutin för informationsöverföring kring kund. Av rutinerna
ska framgå när och på vilket sätt utbyte av information gällande enskilda kunder ska ske
exempelvis mellan personal, med anhöriga/företrädare, vårdpersonal, skolpersonal samt
handläggare. Av rutinen ska också framgå hur samtycke kring informationsutbyte inhämtas
och dokumenteras. Rutinen ska bifogas till ansökan.
Ansökan ska innehålla en beskrivning av hur verksamheten kommer att arbeta för att
möjliggöra kundens delaktighet, självbestämmande och självständighet.
Accepteras ovanstående krav? (Ja/Nej svar)
Kravgräns

Ja
Nej

Beskriv hur verksamheten kommer att arbeta för att möjliggöra
kundens delaktighet, självbestämmande och självständighet.
(Fritextsvar)
4.4.2 Individuellt utformade insatser
Utföraren ska ansvara för att kunden får individuellt utformade insatser utifrån dennes
behov, önskemål och förmåga. Ansökan ska innehålla en beskrivning av hur verksamheten
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kommer att arbeta för att möjliggöra individuellt utformade insatser.
Utföraren ska ansvara för att den planering som görs tillsammans med kunden och/eller
dennes företrädare dokumenteras i en genomförandeplan. Ytterligare information finns under
punkten dokumentation.
Utföraren ska ansvara för att omvårdnaden och stödet till kunden kontinuerligt anpassas så
att det svarar mot kundens aktuella situation och önskemål. I detta ingår också icke
förutsedda behov och händelser.
Genomförandeplanen ska följas upp och revideras vid behov, minst en gång per år,
tillsammans med kunden och/eller dennes företrädare. Uppdaterad genomförandeplan ska
skickas till ansvarig handläggare som stämmer av den gentemot individuppdraget.
Utföraren ska i samband med insatsens planering utse en kontaktperson för varje kund.
Kontaktpersonen är den som i första hand ansvarar för dokumentation och upprättande av
genomförandeplan. Kunden ska ha rätt att byta kontaktperson om hon eller han så önskar
och behöver inte ange skäl för detta.
Kontaktpersonen ska i så stor utsträckning som möjligt ge det dagliga stödet och fungera
som kundens resurs i kontakten med till exempel anhöriga, företrädare, den övriga
personalgruppen och externa kontakter. Utföraren ska ha en dokumenterad rutin för
kontaktpersonens uppgifter och ansvar.
Accepteras ovanstående krav? (Ja/Nej svar)
Kravgräns

Ja
Nej

Beskriv hur verksamheten kommer att arbeta för att möjliggöra
individuellt utformade insatser. (Fritextsvar)
4.4.3 Metoder och arbetssätt
Utföraren ska bedriva god och säker omvårdnad enligt beprövad erfarenhet och
evidensbaserad kunskap. Utföraren ska följa forskning och metodutveckling inom
omvårdnadsområdet och implementera den i sin verksamhet.
Utföraren ska ansvara för att verksamheten använder sig av rätt bemötande och
kommunikationssätt för respektive kund.
Utföraren ska ansvara för att stödet utformas så att kunden på bästa sätt får använda sina
fysiska, intellektuella, emotionella och sociala förmågor
Utföraren ska ansvara för att verksamheten stödjer och motiverar kunden att uppnå de mål
som är uppsatta i genomförandeplanen.
Utföraren ska ansvara för att verksamheten arbetar med metoder och arbetssätt som
förebygger och minskar självskadande eller annat destruktivt beteende. Ansökan ska
innehålla en beskrivning av hur verksamheten kommer att arbeta för att förebygga och
minska självskadande och annat destruktivt beteende.
Utföraren ska ansvara för att verksamheten arbetar med metoder och arbetssätt som
förebygger användande av skydds- och begränsningsåtgärder. Utföraren ska ha en
dokumenterad rutin för hantering av skydds- och begränsningsåtgärder. Rutinen ska
beskriva hur verksamheten ska arbeta med riskanalys, förebyggande arbete, inhämtade och
dokumentation av samtycke samt uppföljning av åtgärder. Rutinen ska bifogas till ansökan.
Accepteras ovanstående krav? (Ja/Nej svar)
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Kravgräns

Ja
Nej

Beskriv hur verksamheten kommer att arbeta för att förebygga
och minska självskadande och annat destruktivt beteende.
(Fritextsvar)
Bifoga rutin för hantering av skydds- och begränsningsåtgärder.
(Bifogat dokument)
4.4.4 Tillgänglighet
Utföraren ska ansvara för att information om verksamheten är tillgänglig för kunden. Detta
innebär exempelvis att information ska finnas på lättläst svenska.

Utföraren ska i samband med start av insats och vid förändringar överlämna skriftliga
kontaktuppgifter till verksamheten samt information om vem kunden och dennes
företrädare ska kontakta vid eventuella synpunkter eller klagomål. Utföraren bör vara
tillgänglig via olika kommunikationssätt, såsom telefon och e-post.
Utföraren ska informera kunden och dennes företrädare om praktiska frågor kring
verksamheten och insatsens utförande. Vid frågor gällande biståndsbeslut ska utföraren
hänvisa till ansvarig handläggare.
Utföraren ska ansvara för att verksamhetens lokaler är tillgängliga för kunder med olika
funktionsnedsättningar. Detta innefattar exempelvis kognitivt stöd som stödjer nedsatt
minne och förmåga att hantera abstrakt information.
Accepteras ovanstående krav? (Ja/Nej svar)
Kravgräns

Ja
Nej

4.4.5 Ansvarig för den dagliga driften
Verksamheten ska ha en verksamhetschef som ansvarar för det dagliga arbetet. Med
verksamhetschef avses den person som enligt giltigt tillstånd från IVO förestår
verksamheten.

Verksamhetschefen ska ha ingående kunskaper om tillämpliga lagar, förordningar och
föreskrifter.
Verksamhetschefen ska ha tillräcklig kunskap och erfarenhet för att kunna säkerställa att
varje kund får ett gott stöd och en god omvårdnad. I ansvaret ingår att:
- organisera arbetet och försäkra sig om att det finns personal som har rätt kompetens,
- tillse att det finns tillräckligt med personal för att tillgodose kontinuitet för kunden,
- tillse att personalen erbjuds löpande kompetensutveckling och handledning vid behov,
- utföra ett löpande kvalitetssäkrings- och utvecklingsarbete av verksamheten.
Verksamhetschefen ska kontinuerligt finnas på plats. När verksamhetschefen inte finns på
plats ska en ersättare med mandat att fatta erforderliga beslut finnas på plats.
Om verksamhetschefen avslutar sin anställning hos utföraren ska detta omgående
meddelas till beställaren tillsammans med information om utsedd efterträdare.
Accepteras ovanstående krav? (Ja/Nej svar)
Kravgräns

Ja
Nej
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4.4.6 Personalbemanning
Utföraren ska ansvara för att verksamheten har en grundbemanning, som möjliggör att ett
gott stöd och en god omvårdnad alltid kan ges, oavsett vilka kunder som finns i
verksamheten för tillfället.
Utföraren ska ansvara för att personaltätheten är tillräcklig för att kunna erbjuda ett
individuellt utformat stöd och omvårdnad som utgår från kundens önskemål, intressen,
behov och förutsättningar.
Utföraren ska ansvara för att verksamheten uppnår en god personalkontinuitet och att
stödet till kunden utförs av så få personer som möjligt.
Accepteras ovanstående krav? (Ja/Nej svar)
Kravgräns

Ja
Nej

4.4.7 Kompetens hos personalen
All personal ska ha personlig lämplighet.
Utföraren ska vid rekrytering av personal begära utdrag ur belastningsregistret.
Minst 80 % av ordinarie personal ska ha adekvat utbildning, enligt Socialstyrelsens allmänna
råd ”Kunskaper hos personal som ger stöd, service eller omsorg enligt SoL och LSS till
personer med funktionsnedsättning” (2014:2). Det innebär något av följande alternativ:
- gymnasieskolans vård- och omsorgsprogram med programfördjupning för yrkesutgång
funktionshinderområdet eller psykiatri,
- gymnasieskolans barn- och fritidsprogram, inriktningen socialt arbete, med yrkesutgång
stöd och service inom funktionshinderområdet,
- motsvarande utbildning genom vissa äldre gymnasieutbildningar som prövas lika,
exempelvis undersköterska, mentalskötare, GPU Grund och påbyggnadsutbildning samt PPU
Påbyggnadsutbildning inom området utvecklingsstörning, vårdlinjen/vård- och
omsorgsprogrammet, socialservicelinjen (2-årig) eller barnskötare.
- validering av reell kompetens, det vill säga en strukturerad bedömning, värdering,
dokumentation och erkännande av kunskaper och kompetens som en person besitter
oberoende av hur de har förvärvats. Validering på grundnivå kan genomföras av kommunal
vuxenutbildning eller ett valideringsföretag.
Personalen ska vara väl förtrogen med verksamhetens inriktning och mål samt ha kunskap
om gällande lagstiftning, förordningar och föreskrifter.
Personalen ska ha kunskaper om olika funktionsnedsättningar och fördjupade kunskaper
om den målgrupp som verksamheten riktar sig till.
Personalen ska vid behov kunna använda sig av alternativ och kompletterande
kommunikation.
Personalen ska behärska det svenska språket på ett sådant sätt att hon eller han kan
kommunicera med svensktalande kunder, deras företrädare och medarbetare. Personalen
ska även ha sådana språk- och datakunskaper att de kan förstå instruktioner kopplade till
verksamheten och kan uppfylla dokumentationsskyldigheten.
Utföraren ska eftersträva att utifrån behov även ha personal med kompetens att möta
kunder med annat språk och annan kulturell tillhörighet.
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Personalen ska ha tillräckliga kunskaper och kompetens för att kunna ta emot delegering
av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal vid behov.
Utföraren ska ansvara för att ge personalen förutsättningar för fortlöpande kompetens- och
kunskapsutveckling och att all personal har en individuell kompetensutvecklingsplan. Ansökan
ska innehålla en beskrivning av hur verksamheten kommer att arbeta med fortlöpande
kompetens- och kunskapsutveckling.
Utföraren ska ansvara för att personalen får tillgång till handledning av utbildad handledare
vid behov.
Utföraren ska ansvara för att skapa utrymme för regelbundna tillfällen för lärande och
reflektion kring etik, bemötande och värdegrundsfrågor.
Accepteras ovanstående krav? (Ja/Nej svar)
Kravgräns

Ja
Nej

Beskriv hur verksamheten kommer att arbeta med fortlöpande
kompetens- och kunskapsutveckling (Fritextsvar)
4.4.8 Introduktion av nyanställd personal
Utföraren ska ansvara för att nyanställd personal ges adekvat introduktion. Den nyanställde
ska ges möjlighet att under introduktionen gå bredvid ordinarie/van personal.
Utföraren ska ha en dokumenterad rutin för introduktion av nyanställd personal. I rutinen
ska framgå hur ny personal introduceras på ett för kunden tryggt sätt.
Accepteras ovanstående krav? (Ja/Nej svar)
Kravgräns

Ja
Nej

4.4.9 Samverkan och samordning
Utföraren ska samverka med anhöriga och/eller legal företrädare utifrån kundens önskemål
och den legala företrädarens uppdrag.
Utföraren ska samverka med hälso- och sjukvård, skola, arbetsförmedling och andra för
kunden viktiga kontakter i den utsträckning denne eller dennes legale företrädare
önskar/medger detta.
Utföraren ska samverka med beställaren i utvecklingen av vården och omsorgen, bland
annat genom att delta vid samverkansmöten med beställaren och andra utförare.
Vid byte av utförare ska utföraren samverka med beställaren och med den nya utföraren.
Utförare ska underlätta kunden byte och säkerställa att god kvalitet och säkerhet i samband
med bytet bibehålls.
Accepteras ovanstående krav? (Ja/Nej svar)
Kravgräns

Ja
Nej

4.5 Dokumentation och förvaring av handlingar
4.5.1 Allmänt
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Utföraren ska dokumentera verkställigheten av de insatser som kunden har beviljats.
Dokumentation ska ske i enlighet med bestämmelserna i LSS, SoL, PUL samt
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd SOSFS 2014:5. Dokumentation i
verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS.
Dokumentation ska hanteras i enlighet med föreskrifterna för Vallentuna kommuns
informationsredovisning, se Bilaga 6. Vallentuna kommuns
informationsredovisning_utförande verksamhet SoL, LSS.
Utföraren ska upprätta en social akt för varje kund. I den sociala akten ska finnas:
- Individuppdrag (beställning)
- Genomförandeplan
- Social journal
- Signeringslista ( i de fall den sociala dokumentation inte sker helt digitalt)
Dokumentationen ska utformas med respekt för kundens integritet. Kunden eller dennes
legale företrädare bör hållas underrättad om de journalanteckningar och andra anteckningar
som förs om brukaren. Om kunden eller dennes legale företrädare anser att någon uppgift i
dokumentationen är oriktig ska detta antecknas.
Känsliga personuppgifter ska förvaras brandsäkert och på ett sådant sätt att inte obehöriga
kan få tillgång till dem.
Accepteras ovanstående krav? (Ja/Nej svar)
Kravgräns

Ja
Nej

4.5.2 Genomförandeplan
Utföraren ska tillsammans med kunden och/eller dennes företrädare upprätta en
genomförandeplan. Genomförandeplanen ska utgå från beviljade insatser och de mål som
anges för insatsen i individuppdraget. Genomförandeplanen ska beskriva hur insatserna
praktiskt ska genomföras utifrån kundens behov och önskemål.
Av genomförandeplanen ska det framgå:
- vilket eller vilka mål som gäller för insatsen enligt individuppdrag (beställning),
- om insatsen innehåller en eller flera aktiviteter hos utföraren,
- vilket eller vilka mål som gäller för varje aktivitet,
- vem hos utföraren som ansvarar för genomförandet av varje aktivitet,
- när och hur olika aktiviteter ska genomföras,
- hur utföraren ska samverka med beställaren, andra utförare eller andra huvudmän, t.ex.
hälso- och sjukvården, skolan eller Arbetsförmedlingen,
- när och hur insatsen som helhet eller olika aktiviteter som ingår i insatsen ska följas upp,
- om kunden har deltagit i planeringen och i så fall vilken hänsyn som har tagits till hans eller
hennes synpunkter och önskemål,
- vilka andra personer som har deltagit i arbetet med att upprätta genomförandeplanen,
- när planen har fastställts, och
- när och hur planen ska följas upp.
En mall för verksamhetens genomförandeplan ska bifogas till ansökan.
Accepteras ovanstående krav? (Ja/Nej svar)
Kravgräns

Ja
Nej

Bifoga en mall för verksamhetens/verksamheternas
genomförandeplan. (Bifogat dokument)
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4.5.3 Social journal
I den sociala journalen ska verkställigheten av de insatser som kunden beviljats löpande
dokumenteras i kronologisk ordning. Den sociala journalen ska innehålla händelser av vikt
för insatsen för kunden . Det gäller särskilt avvikelser från genomförandeplanen, andra
avvikelser, förändringar av behov som bedöms kunna leda till en annan bedömning, beslut,
kontakter som tagits etc.
Accepteras ovanstående krav? (Ja/Nej svar)
Kravgräns

Ja
Nej

4.5.4 Arbetsanteckningar/daganteckningar
Med arbetsanteckningar/daganteckningar menas anteckningar som personal gör för att
meddela varandra något. Utföraren ansvarar för att arbetsanteckningar löpande granskas
och att händelse av vikt förs in i social journal. Arbetsmaterial som inte är av vikt ska
förstöras så snart dessa inte har betydelse för insatsernas genomförande, dock senast tre
månader efter dokumentationstillfället.
Accepteras ovanstående krav? (Ja/Nej svar)
Kravgräns

Ja
Nej

4.5.5 Överlämnande av dokumentation vid avslut eller byte av
utförare
Vid avslut av insats ska akten snarast, senast inom en månad, sändas till beställaren för
arkivering. Utföraren ansvarar för att arkivmaterialet är rensat, gallrat, ordnat och packat i
arkivkartonger märkta med uppgifter om innehåll i enlighet med beställarens instruktioner.
Vid byte av utförare ska dokumentation om kunden överföras till den nya utföraren, under
förutsättning av kunden eller dennes legale företrädare godkänner detta och ger sitt skriftliga
samtycke. I annat fall ska dokumentation sändas till beställaren för arkivering enligt ovan.
Accepteras ovanstående krav? (Ja/Nej svar)
Kravgräns

Ja
Nej

4.6 Kvalitetsledningssystem
Utföraren ska bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete enligt Socialstyrelsens föreskrifter
och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, SOSFS 2011:9.
Ledningssystemet ska användas för att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra
verksamhetens kvalitet, på såväl verksamhets- som individnivå. Utföraren ska med stöd av
ledningssystemet planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra
verksamheten.
Utförarens arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra
verksamhetens kvalitet ska dokumenteras. Detta kan exempelvis ske i form av riktlinjer,
processer och rutiner.
Utföraren ska även genomföra riskanalys, egenkontroll och hantera synpunkter och
klagomål samt avvikelser i enlighet med nedanstående beskrivningar.
Accepteras ovanstående krav? (Ja/Nej svar)
Kravgräns
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Nej
4.6.1 Riktlinjer, processer och rutiner
Utföraren ska i tillämpliga delar följa beställarens riktlinjer för:
- Synpunkter och klagomål
- Lex Sarah
Utföraren ska ha dokumenterade rutiner för:
- Informationsutbyte mellan personal
- Hantering av synpunkter och klagomål
- Hantering av avvikelser inom verksamheten
- Hantering av lex Sarah
Utföraren ska i övrigt identifiera, beskriva och fastställa de riktlinjer, processer och
rutiner som behövs för att säkra verksamhetens kvalitet.
Utföraren ska löpande säkerställa att personalen är väl förtrogen med och arbetar i
enlighet med fastställda riktlinjer, processer och rutiner.
Accepteras ovanstående krav? (Ja/Nej svar)
Kravgräns

Ja
Nej

4.6.2 Riskanalys
Utföraren ska systematiskt och fortlöpande bedöma om det finns risk för att
händelser skulle kunna inträffa som kan medföra brister i verksamhetens kvalitet. För varje
sådan händelse ska utföraren uppskatta sannolikheten för att händelsen inträffar, och
bedöma vilka negativa konsekvenser som skulle kunna bli följden av händelsen. Utföraren
ska vidta de åtgärder som krävs på grundval av resultatet av riskanalyserna.
4.6.3 Egenkontroll
Utföraren ska utöva egenkontroll, med den frekvens och i den omfattning som krävs, för
att säkra verksamhetens kvalitet. Med egenkontroll menas uppföljning och utvärdering av
den egna verksamheten samt kontroll över att verksamheten bedrivs enligt de
riktlinjer, processer och rutiner som ingår i kvalitetsledningssystemet.
Egenkontrollen kan bestå av:
- Kontroll av att riktlinjer, rutiner och processer är relevanta för uppdragets
genomförande och förenliga med gällande lagstiftning.
- Jämförelser av verksamhetens resultat dels med uppgifter i öppna jämförelser, dels
med resultat för andra verksamheter
- Jämförelser av verksamhetens nuvarande resultat med tidigare resultat
- Granskning av journaler, akter och annan dokumentation
- Undersökning av om det finns förhållningssätt och attityder hos personalen som kan
leda till brister i verksamhetens kvalitet
4.6.4 Synpunkter och klagomål
Utföraren ska ta emot och utreda klagomål och synpunkter på verksamhetens kvalitet
från kunden och dennes företrädare, personal, vårdgivare, myndigheter, föreningar,
andra organisationer och intressenter. I utförarens kvalitetsledningssystem ska framgå
hur synpunkter och klagomål kan lämnas och hur de utreds och tas till vara i det
systematiska kvalitetsarbetet.
4.6.5 Hantering av avvikelser
Utföraren ska hantera de avvikelser som uppstår i verksamheten. Exempel på avvikelser
kan vara brist i bemötande av kunden eller dennes företrädare, eller att insatsen inte
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kunnat utföras på grund av brukaren, misstag av personal eller personalbrist. Det kan även
röra sig om felaktigheter i den sociala dokumentationen.
I utförarens kvalitetsledningssystem ska det framgå vilken typ av händelser som
ska dokumenteras, hur denna dokumentation ska ske samt hur inträffade händelser följs
upp och analyseras för att förhindra upprepning.
4.6.6 Rapportering av missförhållanden eller risk för
missförhållanden, lex Sarah
Utföraren ska säkerställa att personalen känner till skyldigheten att
rapportera missförhållanden eller påtaglig risk för missförhållanden i verksamheten.
Utföraren ska omgående informera beställaren om inkommen rapport.
Utföraren ska utan dröjsmål dokumentera, utreda, avhjälpa eller undanröja
missförhållanden eller påtaglig risk för missförhållanden.
Om utföraren gör ställningstagandet att situationen är eller var ett allvarligt
missförhållande eller påtaglig risk för ett allvarligt missförhållande ska en anmälan göras till
IVO. Utföraren ska snarast lämna en kopia på utredning, ställningstagande, vidtagna
åtgärder samt anmälan till IVO till beställaren.
Accepteras ovanstående krav? (Ja/Nej svar)
Kravgräns

Ja
Nej

4.7 Insyn
Utföraren ska ge beställaren den insyn i verksamheten som krävs för
uppföljning, kvalitetskontroll eller utvärdering enligt 3 kap. 19 a § kommunallagen
(1991:900).
Vid begäran av uppgifter som rör enskilda kunders förhållanden ska utföraren alltid
inhämta samtycke från kund eller legal företrädare innan uppgifter överlämnas till
beställaren.
Information som lämnats ska inte anses utgöra företagshemligheter enligt lagen
(1990:409) om skydd för företagshemligheter.
Beställaren ska skyndsamt informeras om IVO inleder tillsyn av verksamheten.
Accepteras ovanstående krav? (Ja/Nej svar)
Kravgräns

Ja
Nej

4.8 Lokaler och teknisk försörjning
Utföraren ska själv sörja för sitt lokalbehov och tecknar själv abonnemang och
leveransavtal för nödvändig teknisk försörjning. Utföraren ska stå för alla lokalhyror och
övriga kostnader inklusive el och sophämtning.
Utföraren ska ansvara för att lokalerna uppfyller byggregler, myndighetskrav på
arbetsmiljö och säkerhet och andra myndighetskrav som ställs på verksamheten.
Utföraren ska ansvara för att verksamhetens lokaler är ändamålsenliga för
verksamhetens målgrupp och inriktning.
Lokalerna ska vara materiellt väl underhållna och hålla god hygienisk standard.
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Utförare ska ansvara för att det finns tillräckligt många hygienutrymmen och toaletter
i förhållande till hur många som ska vistas samtidigt i verksamheten.
Utföraren ska ansvara för att det finns möjlighet att vid behov värma mat i lokalen.
Accepteras ovanstående krav? (Ja/Nej svar)
Kravgräns

Ja
Nej

4.9 IT och telefoni
4.9.1 System som kommer att användas
Utföraren ska bekosta den IT-lösning och telekommunikationslösning som driften
av verksamheten kräver.
Utföraren ska under avtalstiden kunna vara ansluten till följande av beställarens IT-system.
Utföraren ska inom tre (3) månader från avtalsstart kunna ta emot och kvittera nya
uppdrag samt utbyta information med handläggare i verksamhetssystemet Treserva.
Utföraren ska medverka vid avtalsuppföljningar genom beställarens
kvalitetsledningssystem Stratsys, det innebär exempelvis att besvara frågor via en
webb-enkät samt att redovisa genomförda åtgärder efter uppföljning. Utföraren kommer
även att få tillgång till beställarens rapporter, riktlinjer och annan information som berör
verksamheten genom Stratsys.
Ytterligare system kan tillkomma under avtalstiden.
Accepteras ovanstående krav? (Ja/Nej svar)
Kravgräns

Ja
Nej

4.9.2 Krav för anslutning till IT-system
För att kunna ansluta till beställarens IT-system behöver utföraren har tillgång till
utrustning som uppfyller nedanstående krav:
- modern PC i form av laptop eller stationär dator som inte är äldre än fem år,
- operativsystemet Windows 7 eller senare,
- stabil internetuppkoppling, och
- ett fullgott virusskydd som uppdateras löpande.
4.9.3 Stöd och support
Utföraren kommer om så krävs att få stöd från beställaren för installation av
nödvändig programvara samt en kortare initial visning. Beställaren kommer dessutom att
tillhandahålla manualer för de system som ska användas.

4.10 Miljö
Utföraren ska följa gällande lagar beträffande miljöaspekter i anslutning till kemiska
produkter för renhållning samt arbetsmiljöfrågor.
Utföraren ska aktivt verka för att minimera verksamhetens miljöpåverkan genom att:
- använda miljövänliga alternativ och minska miljöpåverkan vid transporter,
- använda förnybara energikällor för uppvärmning och övrig energianvändning i
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den utsträckning det är möjligt i verksamhetens lokaler,
- använda miljövänliga alternativ om städmaterial eller skyddsmaterial köps in, och
- källsortera verksamhetens avfall.
Utföraren ska ha en dokumenterad rutin för hantering av avfall inklusive farligt avfall
i verksamheten.
Accepteras ovanstående krav? (Ja/Nej svar)
Kravgräns

Ja
Nej

4.11 Kris och beredskap
Utföraren ska delta i beställarens krisplanering för åtgärder inför och vid
extraordinära händelser eller höjd beredskap. Planeringen kan omfatta lokaler, personal och
övriga för verksamheten väsentliga förhållanden. Utföraren ska känna till beställarens
krisledningsplan, se Bilaga 5. Vallentuna kommuns krisledningsplan.
Utföraren ska göra en riskanalys för verksamheten, så att säkerhet erhålls för kunderna.
Utföraren ska göra en riskanalys för verksamheten och upprätta en skriftlig plan över hur
utföraren och dess anställda ska agera i händelse av en allvarlig händelse eller kris, såsom
exempelvis brand, längre el- eller vattenavbrott. Denna plan ska vara känd av personalen.
Accepteras ovanstående krav? (Ja/Nej svar)
Kravgräns

Ja
Nej

4.12 Brandskydd
Utföraren ska tillämpa Lag (2003:778) om skydd mot olyckor och bedriva ett
systematiskt brandskyddsarbete.
Utföraren ska ansvara för brandlarm och brandskyddsutbildning för personalen samt de
kostnader som är förbundna med detta.
Utföraren ska ha rutiner för utrymning vid brand eller annan fara som kunden och all
personal känner till genom regelbundna övningar.
Accepteras ovanstående krav? (Ja/Nej svar)
Kravgräns

Ja
Nej

4.13 Utförande av hälso- och sjukvårdsinsatser
4.13.1 Vårdgivaransvar
Uppdraget omfattar vårdgivaransvar för basal hälso- och sjukvård som utförs av legitimerad
sjuksköterska, sjukgymnast och arbetsterapeut (motsvarande primärvårdsnivå) enligt
18-18d § HSL.
A 1. Utföraren ska tillhandahålla hälso- och sjukvårdsinsatser i den mån kunden inte
väljer/har möjlighet att vid behov besöka vårdcentral, husläkarmottagning eller
primärvårdsrehabilitering under sin dagliga verksamhet. Legitimerad sjuksköterska ska finns
tillgänglig dagtid, alla vardagar. Omvårdnadspersonalen ska vid behov kunna kontakta
sjuksköterska via telefon direkt. Ansökan ska innehålla en beskrivning av hur hälso- och
sjukvårdsinsatserna ska lösas i verksamheten.
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A 2. Utförare som har vårdgivaransvar ska vara anmäld till IVO och ingå i vårdgivarregister
enligt Patientsäkerhetslagen 2010:659. Utföraren ska vara förtrogen med och följa alla
inom hälso- och sjukvård gällande lagar, förordningar och föreskrifter samt samverkansavtal
(t.ex. mellan KSL och landstinget). Utföraren ska ansvara för att nödvändiga riktlinjer och
rutiner finns upprättade och följs.
B. Undantag från vårdgivaransvaret kan göras för utförare som inte har möjlighet att utföra
hälso- och sjuvårdsinsatser, exempelvis på grund av verksamhetens storlek. Ansökan ska i
så fall innehålla en redogörelse för skälen till varför utföraren inte har möjlighet att åt sig
vårdgivaransvar.
A 1 och 2. Accepteras ovanstående krav? (Besvaras endast av
utförare som åtar sig vårdgivaransvar) (Ja/Nej svar)
Kravgräns

Ja
Nej

A 1. Beskriv hur hälso- och sjukvårdsinsatserna kommer att
lösas i verksamheten. (Besvaras endast av utförare som åtar
sig vårdgivaransvar) (Fritextsvar)
B. Redogör för skälen till varför Ni inte har möjlighet att åta Er
vårdgivaransvar. (Besvaras endast av utförare som INTE åtar
sig vårdgivaransvar) (Fritextsvar)
4.13.2 Läkemedelshantering och -delegering
Utföraren ska ha en dokumenterad rutin med tydlig ansvarsfördelning för
hur läkemedelshantering ska ske enligt Socialstyrelsens gällande föreskrift
kring läkemedelshantering (ordination, iordningställande, administrering, rekvisition samt
förvaring av läkemedel).
Utföraren ska ha en dokumenterad rutin med tydlig ansvarsfördelning för hur
läkemedelsdelegering ska ske
Accepteras ovanstående krav? (Besvaras endast av utförare
som åtar sig vårdgivaransvar) (Ja/Nej svar)
Kravgräns

Ja
Nej

4.13.3 Habilitering/rehabilitering
Utföraren ska säkerställa att bedömning av habilitering/rehabiliteringsbehov sker vid behov.
Arbetsterapeuts och sjukgymnasts uppdrag är att erbjuda insatser som bidrar till att kunden,
utifrån sina behov och förutsättningar, bibehåller och/eller återvinner bästa möjliga
funktionsförmåga.
Accepteras ovanstående krav? (Besvaras endast av utförare
som åtar sig vårdgivaransvar) (Ja/Nej svar)
Kravgräns

Ja
Nej

4.13.4 Samordnat teamarbete
Utföraren ska säkerställa att hälso- och sjukvård, omsorg och rehabilitering ges till den
enskilde genom samordnat teamarbete med tydlig ansvarsfördelning.
Accepteras ovanstående krav? (Besvaras endast av utförare
som åtar sig vårdgivaransvar) (Ja/Nej svar)
Kravgräns

Ja
Nej
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4.13.5 Medicintekniska produkter
Utföraren ska tillhandahålla och bekosta medicinteknisk utrustning,
arbetsredskap, hjälpmedel samt övrigt som åtgår för att fullgöra åtagandet, om inte
ansvaret åvilar landstinget eller bekostas av annan part.
Accepteras ovanstående krav? (Besvaras endast av utförare
som åtar sig vårdgivaransvar) (Ja/Nej svar)
Kravgräns

Ja
Nej

4.13.6 Rapportering av vårdskada eller risk för vårdskada
Utföraren har utrednings och anmälningsansvar till IVO i händelse av att kunden drabbats av
vårdskada eller risk för vårdskada. Utföraren ska ha utsedd sjuksköterska som svarar för de
motsvarande uppgifter som kommunens MAS har enligt 24§ HSL och 7 kap
2§ Patientsäkerhetsförordningen (SFS 2010: 1369). Utsedd sjuksköterska ska ansvara för
utredning och anmälan av vårdskada eller risk för vårdskada enligt Socialstyrelsens gällande
föreskrift. Utföraren ska informera beställarens MAS vid eventuell anmälan till IVO.
Accepteras ovanstående krav? (Besvaras endast av utförare
som åtar sig vårdgivaransvar) (Ja/Nej svar)
Kravgräns

Ja
Nej

4.14 Hälso- och sjukvård (samtliga utförare)
4.14.1 Kontakt med hälso- och sjukvårdspersonal
Utförarens omvårdnadspersonal ska ta kontakt med legitimerad hälso- och
sjukvårdspersonal när kundens hälsotillstånd så kräver.
Utföraren ska ha en dokumenterad rutin för hur kontakt tas med hälso- och sjukvården.
Rutinen ska vara väl känd och finnas tillgänglig för personalen.
Acceptera ovanstående krav? (Ja/Nej svar)
Kravgräns

Ja
Nej

4.14.2 Läkemedelsdelegering
Utföraren ska ansvara för att det alltid finns minst en personal på plats som har
läkemedelsdelegering för att möjliggöra en trygg och säker hälso- och sjukvård under den
dagliga verksamheten.
Innan läkemedelsdelegering ska personalen ha genomfört en godkänd kunskapskontroll.
Accepteras ovanstående krav? (Ja/Nej svar)
Kravgräns

Ja
Nej

4.15 Egenvård
4.15.1 Hjälp till egenvård
Utförarens personal ska vara behjälplig i de fall kunden behöver praktisk hjälp med egenvård.
Praktisk hjälp med egenvård ska endast ske om legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal
har gjort bedömning att den enskilde själv kan ta ansvar för åtgärden och beslut om
egenvård finns dokumenterat.
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Accepteras ovanstående krav? (Ja/Nej svar)
Kravgräns

Ja
Nej

4.16 Basala hygienrutiner
Utföraren ska följa Socialstyrelsens föreskrift Basal hygien i vård och omsorg,
SOSFS 2015:10.
Utföraren ska ha dokumenterade rutiner för basal hygien och säkerställa att all personal
får utbildning och tillämpar rutinerna. Utbildning kan exempelvis ske genom
Vårdhygiens webbaserade utbildning som ger grundläggande kunskaper i ämnet.
Utföraren ska tillhandahålla och bekosta skyddskläder såsom handskar, plastförkläde,
munskydd och handsprit.
Accepteras ovanstående krav? (Ja/Nej svar)
Kravgräns

Ja
Nej

4.17 Hjälpmedel
Utföraren ska säkerställa att den enskilde vid behov får individuellt förskrivna hjälpmedel.
Kostnadsansvaret för individuellt förskrivna hjälpmedel ligger på utföraren, om inte ansvaret
åvilar landstinget eller bekostas av annan part.
Utföraren ska ansvara för att lokalerna är utrustade med nödvändiga
arbetstekniska hjälpmedel, till exempel liftar, och att kontinuerlig funktions- och
säkerhetskontroll genomförs. Kostnadsansvaret för arbetstekniska hjälpmedel ligger på
utföraren.
Accepteras ovanstående krav? (Ja/Nej svar)
Kravgräns

Ja
Nej

4.18 Tolk
Landstinget bekostar så kallad vardagstolkning för döva, dövblinda, vuxendöva
och hörselskadade. Tolkning vid myndighetsutövning bekostas av beställaren. Övrig tolkning
i samband med att verksamheten bedrivs ska ordnas och bekostas av utföraren.

4.19 Hantering av privata medel
Kunden eller dennes företrädare ska i första hand själv sköta hanteringen av privata medel.
Verksamheten kan dock bli berörd av hantering av privata medel, exempelvis
handkassa/fickpengar.
Utföraren ska ha en dokumenterad rutin för hantering av privata medel. Rutinen ska minst
omfatta;
- förslag på skriftlig överenskommelse med kunden eller dennes legale företrädare,
- separat redovisning och separat förvaring av medel för varje kund,
- förvaring av privata medel och värdesaker i låst utrymme,
- rutiner för intern kontroll som visar att kontroll av medlen och redovisning kontinuerligt
görs samt
- rutiner för riskanalys för att förebygga oegentligheter
Accepteras ovanstående krav? (Ja/Nej svar)
Kravgräns
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Nej

4.20 Mottagande av gåvor och förmåner
Enligt 10 kap 5 § Brottsbalken kan arbetstagare eller den som utövar uppdrag dömas för
tagande av muta om denne tar emot gåva, löfte om gåva eller begär en otillbörlig förmån
för att utföra sitt arbete. Detta gäller också efter det att anställningen har upphört, t.ex.
mottagande av förmån genom testamente.
Utföraren ska ansvara för att all personal är informerad om förbud att ta emot gåvor eller
förmån. Utföraren ska också ansvara för att vidta åtgärder om personalen bryter mot detta
förbud.
Utföraren ska ha en dokumenterad rutin för mottagande av gåvor eller förmåner som
överensstämmer med gällande lagstiftning på området.

4.21 Meddelarfrihet
4.21.1 Meddelarfrihet
Personal som arbetar i verksamhet som omfattas av avtalet, ska ha samma meddelarfrihet
som råder inom motsvarande offentlig verksamhet. Personal anställd hos utföraren ska ha
rätt att uttala sig och meddela uppgifter avsedda att offentliggöras i media i enlighet
med meddelarfriheten som gäller i Tryckfrihetsförordningen och Yttrandefrihetslagen.
Utföraren får inte efterforska eller röja uppgiftslämnarens identitet.
Utföraren ska ansvara för att informera sin personal om vad som omfattar
meddelarfriheten.
Accepteras ovanstående krav? (Ja/Nej svar)
Kravgräns

Ja
Nej

5 Avtalsvillkor
5.1 Allmänna avtalsvillkor
5.1.1 Avtalsparter
Mellan Vallentuna kommun, nedan kallad beställaren, org.nr. 212000-0027 och (Utföraren)
org.nr, nedan kallad Utföraren har följande avtal slutits.
5.1.2 Kontaktpersoner
Beställaren
Kontaktperson när det gäller avtalsfrågor är: Ylva Rånge Klinghoffer
Kontaktperson när det gäller frågor kopplade till uppdragets utförande är: Karin Strömvall
Utföraren
Kontaktperson när det gäller avtalsfrågor är:
Kontaktperson när det gäller frågor kopplade till uppdragets utförande är:

Vid förändringar av kontaktperson ska motparten meddelas skriftligen.
5.1.3 Avtalshandlingar
Avtalet består av följande handlingar. I de fall de i avtalet ingående handlingarna i något
avseende skulle vara motsägelsefulla gäller den fastställda rangordningen.
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1. Skriftliga ändringar och tillägg till avtalet som eventuellt tillkommer under
avtalsperioden.
2. Detta avtal.
3. Beställarens förfrågningsunderlag inklusive daterade bilagor och handlingen Frågor
och svar.
4. Sökandens eventuella förtydliganden och kompletteringar.
5. Sökandens daterade ansökan med bilagor.
5.1.4 Avtalad tjänst
Insatsen daglig verksamhet syftar till att skapa en meningsfull tillvaro för kunden, bidra till
den personliga utvecklingen, erbjuda gemenskap och främja delaktighet i samhället. Ett
övergripande mål med insatsen är att på kortare eller längre sikt utveckla kundens möjlighet
till arbete, därför ska den dagliga verksamheten ha ett fokus på arbetsinriktning där så är
möjligt. Det ska också vara möjligt för kunden att ha sin dagliga verksamhet förlagd till
arbetsplatser ute i samhället.
Insatsens genomförandet ska vara individuellt utformat och se till att kunden får bruka och
utveckla sin fysiska, intellektuella, emotionella och sociala kompetens efter förmåga. Det
stöd och den service som ges ska utformas i samråd med kunden och/eller dennes
företrädare.
Daglig verksamhet kan innehålla såväl aktiviteter med habiliterande inriktning som mer
produktionsinriktade arbetsuppgifter. Den dagliga verksamheten ska vara utformad med stor
hänsyn till kundens önskemål, intressen, behov och förutsättningar. Det kan för en del
kunder innebära en verksamhet som inriktar sig mot framtida deltagande i den reguljära
arbetsmarknaden. För andra kan det innebära sinnesstimulering, utveckling av alternativa
kommunikationsvägar och träning av olika färdigheter.
I
-

insatsen ingår omvårdnad och stöd med att exempelvis:
äta, dricka och förflytta sig,
sköta personlig hygien och klä sig,
kommunicera, upprätthålla sociala kontakter och bryta isolering,
resor med allmänna kommunikationer,
göra tillvaron begriplig, förutsägbar och trygg,
planera framåt,
se till att misstankar om övergrepp och andra brott mot kunden polisanmäls samt
i alla övriga avseenden tillse att den enskildes behov i möjligaste mån tillfredsställs.

Hälso- och sjukvård
I insatsen ingår utförande av basala hälso- och sjukvårdsinsatser i den mån kunden inte
väljer/har möjlighet att vid behov besöka vårdcentral, husläkarmottagning eller
primärvårdsrehabilitering under sin dagliga verksamhet. Undantag från hälso- och
sjukvårdsansvaret kan göras för utförare som inte har möjlighet att utföra hälso- och
sjuvårdsinsatser, exempelvis på grund av verksamhetens storlek.
5.1.5 Avtalsperiod och ny ansökan
Avtalstiden är fyra (4) år. Därefter måste utföraren ansöka om nytt godkännande.
Ansökan om nytt godkännande eller information om att företaget har för avsikt att avsluta
uppdraget ska inkomma senast tre (3) månader innan avtalsslut. Detta
besked är mycket viktigt för att kunna informera brukarna om eventuella förändringar och
planera alternativa lösningar. Om beskedet kommer senare än tre månader innan avtalsslut
kan detta medföra nedsättning med 5 % av dygnsersättningen per dygn under den
återstående avtalsperioden.
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5.1.6 Ändringar och tillägg till avtalet
Beställaren förbehåller sig rätten att utveckla/ändra förutsättningarna över tid. Ändringar av
förfrågningsunderlag och ersättning kommer att meddelas de utförare som beställaren har
avtal med senast tre (3) månader innan de träder i kraft. Utföraren har då en (1) månad på
sig att skriftligen meddela beställaren huruvida denne accepterar de nya villkoren eller inte.
Om detta inte sker anses utföraren ha accepterat de nya villkoren. Ändringar i annonserat
förfrågningsunderlag innebär att tillägg till befintliga avtal eller nya avtal upprättas för alla
utförare, oavsett avtalsperiod. Om utföraren inte accepterar de nya villkoren upphör
godkännande/avtalet efter tre (3) månader, från tidpunkten då detta skriftligen meddelats
beställaren.
Vid väsentliga förändringar av villkoren förbehåller sig beställaren rätten att besluta om att
ett nytt ansökningsförfarande ska ske. Detta innebär att samtliga utförare som har avtal
med beställaren på nytt måste lämna in en ansökan enligt de nya förutsättningarna och att
befintliga avtal upphör. Beställaren kommer i dessa fall att meddelas aktuella utförare minst
nio (9) månader innan avtalen upphör att gälla.
5.1.7 Sekretess
Utföraren ska följa de regler som gäller tystnadsplikt och sekretess som finns i 15 kap. 1 §
SOL samt i offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400).

5.2 Kommersiella villkor
5.2.1 Nivåbedömning
Ersättning utges efter fastställd ersättningsnivå. Nivåbedömning av kundens behov av
personalstöd görs av ansvarig handläggare enligt en 5-gradig skala. Vid ny placering görs en
preliminär bedömning som sedan följs upp i samråd med utföraren. Nedan ges en översiktlig
beskrivning av de olika nivåerna.
Nivå 1.
Dessa kunder arbetar i ett arbetslag/arbetsgrupp med stöd av personal. De är självständiga i
sitt arbete men behöver veta att gruppledaren finns till hands vid behov, i regel en kortare
kontakt per dag.
Nivå 2.
Gruppledaren/personalen behöver i regel stödja kunden med att komma igång med
aktiviteter/arbetsuppgifter. Gruppledaren kan även medverka i enstaka moment, men
behöver inte vara med hela tiden som aktiviteten/arbetet pågår. Stödet kan även bestå av
hjälp med att komma ihåg tider eller vad som ska göras under dagen etc.
Nivå 3.
Personalen är ofta närvarande och kan ge stöd vid flera moment när olika
aktiviteter/arbetsuppgifter utförs. Personalen ger kontinuerligt stöd till kunden av fysiska,
psykiska och/eller sociala skäl.
Nivå 4.
En personal är närvarande i stort sett hela tiden för kunden som kräver nästan oavbruten
uppmärksamhet av omfattande fysiska, psykiska eller sociala skäl. Det krävs även tid för
motiveringsinsatser.
Nivå 5.
Kunden behöver minst en personal för att kunna delta i verksamheten. Ofta krävs speciella
lösningar i den dagliga verksamhetens utformning och/eller läge.
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5.2.2 Ändrade behov hos den enskilde
Utföraren ska omgående meddela ansvarig handläggare vid väsentliga förändringar av
kundens stöd- och omvårdnadsbehov. Ny bedömning av stöd- och omvårdnadsbehov kan
också initieras av handläggaren.
Är förändringen bestående (minst 3 månader) görs en ny nivåbedömning vilken kan innebära
beslut om förändrad ersättningsnivå.
5.2.3 Ersättning
Ersättning ges utifrån beviljad omfattning och fastställd ersättningsnivå. Kunder som har
personlig assistent med sig till verksamheten omfattas inte av ordinarie nivåbedömning, utan
ersättning ges enligt nivå 2.
Ersättningen ska normalt täcka utförarens samtliga kostnader, inklusive lokalkostnader.
Tilläggsersättning utgår för utförande av kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser.
Tilläggsersättning kan även utgå vid särskilda skäl, såsom att kunden har behov av vård och
stöd utöver ordinarie nivåbedömning. Tilläggsersättning vid särskilda skäl ska godkännas
skriftligt av beställaren och ges maximalt ett år. Därefter kan beställaren ge ett nytt skriftligt
godkännande.
Ersättning betalas per dag (enbart vardagar) i kronor (SEK) för 2016 enligt nedan:
Heltid - mer än 4 timmar per dag
Halvtid - upp till 4 timmar per dag

5.2.4 Ersättning vid avslut av placering
Full ersättning betalas ut under avslutstiden, utifrån beviljad omfattning, under förutsättning
att kunden utnyttjar platsen. Tomgångsersättningen är 75 % av ersättningen, från den dag
platsen sägs upp fram till att platsen tas i anspråk av annan kund, dock maximalt under 30
dagar.
5.2.5 Prisjustering

Utskrivet: 2016-03-23 8:59

Sida 31 av 37

Refnr.: SN 2016.050

Ersättningen ska räknas upp årligen per den 1 maj, med omsorgsprisindex (OPI) som
publiceras av Sveriges Kommuner och Landsting, dock med maximalt 2 % som
omräkningsfaktor. Omsorgsprisindex (OPI) är ett vägt tal mellan lönekostnadsförändringar
det kommande året med konsumentprisindex förändringen det senaste året.
Första uppräkning kan ske tidigast 1 maj 2017.
5.2.6 Bonus
Om kunden kan övergå till ordinarie arbetsmarknad med en varaktighet på minst sex
månader, utbetalas en bonus i form av ett engångsbelopp på 30 000 kr.
5.2.7 Fakturering och betalningsvillkor
Fakturaadress
Utföraren ska om möjligt använda e-fakturering. För mer information se
http://www.vallentuna.se/sv/Kommun-och-politik/kontakt/Faktureringsadresser/
Fram till dess att utföraren har övergått till e-faktura kan pappersfakturor skickas för
scanning till:
Vallentuna kommun
Socialförvaltningen
FE 945
838 27 Frösön
Fakturering
Utföraren fakturerar per kund och månad, i efterskott. Faktura får inte överlåtas på annan
betalningsmottagare/ factoringbolag, annat än i avtalet angivet organisationsnummer, utan
skriftligt medgivande från beställaren.
Eventuella avvikelser från beviljad omfattning ska stämmas av med ansvarig handläggare
innan fakturaunderlag skickas.
Av faktura/fakturaunderlag ska framgå:
- Kundens initialer och födelseår
- Kundens vårdnivå (om detta är aktuellt)
- Utförande verksamhet/enhet
- Referensnummer (730024)
- Referens (LSS-handläggare)
- Fakturanummer
- Fakturadatum
- Vilken insats fakturan avser
- Period
- Antal ersättningsdagar (hela/halva)
- Antal närvarodagar
- Fakturabelopp
- Hur många procent lokalkostnaden är av vårdkostnaden
- Plusgiro/Bankgiro
- F-skattsedel
- Organisationsnummer
- Förfallodatum
Betalningsvillkor
Beställaren betalar trettio (30) dagar efter erhållen faktura. Faktureringsavgifter,
expeditionsavgifter eller dylikt får inte faktureras. Om beställaren har ekonomiska krav på
grund av utförarens dröjsmål eller på grund av brister i tjänsten äger beställaren rätt att hålla
inne betalning motsvarande beställarens krav.
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Reklamation
Betalning av faktura innebär inte att beställaren avstår från rätten att påtala brister i
utförande av tjänsten.
5.2.8 Dröjsmålskostnader
Om utföraren är försenad med betalningen utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen. Detta
gäller under förutsättning att utförarens faktura är korrekt.
Om utföraren är skyldig att återbära (kreditera) hela eller del av betalningen utgår
dröjsmålsränta enligt räntelagen med gällande referensränta plus två (2) procent.
Eventuell räntefaktura ska innehålla uppgifter om räntesats, kapitalbelopp, datum (fr.o.m.
och t.o.m.) då ränta beräknas samt antalet räntedagar.

5.3 Ansvar och villkor för samarbete mellan parterna
5.3.1 Fullgörandegaranti
Utföraren garanterar fullgörande enligt de villkor som anges i detta avtal. I händelse av
förändring i utförarens verksamhet, vilka försvårar eller omöjliggör fullgörande av åtagande,
åvilar det utföraren att ersätta beställarens eventuella merkostnader. Samma sak gäller om
beställaren av andra skäl lidit skada på grund av hur utföraren utför uppdraget.
5.3.2 Överlåtelse av avtal
Förändringar i ägarförhållanden eller namn på företaget ska skriftligen meddelas beställaren.
Avtalet får inte överlåtas på annan utan beställarens skriftliga medgivande.
5.3.3 Underleverantör
Underleverantör kan anlitas för att utföra vissa uppgifter till utförarens uppdrag. För att anlita
en underleverantör krävs att beställaren på förhand skriftligen godkänner det.
Beställaren ska få en kopia av avtalet mellan utföraren och underleverantör.
Underleverantören ska uppfylla alla villkor som finns i avtalshandlingarna. Utföraren ansvarar
gentemot beställaren för underleverantör som för eget arbete.
Utföraren ska på beställarens begäran lämna en redovisning som visar att underleverantören
uppfyller de ställda kraven på utföraren.
En underleverantör får inte anlita en underleverantör för utförande av uppgiften.
5.3.4 Arbetsgivaransvar
Arbetsgivaransvaret ligger hos utföraren. Utföraren svarar för att gällande myndighetskrav,
lagkrav, anvisningar och förordningar gällande arbetsgivaransvaret följs.
Utföraren svarar för alla kostnader för de anställda såsom löner, sociala avgifter och andra
avtalsenliga eller lagstadgade löneomkostnader.
5.3.5 Ansvar för skada
Utföraren ansvarar för samtliga skador som han, eller annan för vilken han ansvarar, orsakar
genom fel och försummelse.
Utföraren ansvarar för att förebygga skador som kan drabba personal, kunder,
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företrädare och andra som besöker verksamheten.
5.3.6 Tillstånd
Utföraren ska ha giltigt tillstånd från IVO senast vid avtalsstart. Vid eventuella förändringar
under avtalsperioden, t.ex. ägarbyte eller byte av verksamhetschef, ska ansökan om
nytt/ändrat tillstånd från IVO skyndsamt göras. Nytt tillstånd ska snarast uppvisas för
beställaren.
5.3.7 Försäkringar
Utföraren ansvarar för att hålla sin egendom och sin verksamhet försäkrad på ett
erforderligt sätt under hela avtalsperioden.
Utföraren förbinder sig att teckna och under hela avtalstiden vidmakthålla ansvarsförsäkring
med belopp om minst 10 mkr per skadetillfälle i försäkringsbelopp.
Verifiering av inbetald försäkringsavgift ska delges beställaren i samband med
avtalstecknande. Verifiering av förnyad försäkringsavgift ska lämnas till beställaren senast en
vecka före det att försäkringen går ut.
Om utföraren brister i någon av ovanstående förutsättningar har beställaren rätt att antingen
teckna en sådan försäkring på utförarens bekostnad eller att häva avtalet.
5.3.8 Uppföljning
Utföraren ska medverka till att beställaren får tillgång till och möjlighet att följa upp
verksamheten. Som underlag för beställarens uppföljning ska utföraren senast den 31 mars
varje år skicka in:
- Verksamhetsberättelse för föregående år
- Kvalitetsberättelse för hur utföraren arbetat med att utveckla och säkra kvaliteten under
föregående år
- Redogörelse för hur utföraren arbetat med kompetensutveckling under året.
Utföraren ska utan dröjsmål och kostnad för beställaren lämna ut de uppgifter beställaren
begär för att kunna följa upp att utföraren arbetar utifrån de krav som accepterats i
förfrågningsunderlaget. Beställaren ska förutsatt att kunden eller dennes legale företrädare
medger det, ha rätt att ta del av social dokumentation som rör kunden.
Beställaren kommer att genomföra uppföljningar av insatser dels på individnivå och dels på
övergripande nivå. Metoder för övergripande uppföljning är bland annat avtalsuppföljningar,
kundundersökningar, avvikelseuppföljningar samt administrativa och ekonomiska kontroller.
Beställaren har även rätt att göra oanmälda besök i verksamheten. Vid behov kan
beställaren anlita en extern konsult för uppföljning och kontroll. Beställarens revisorer ska
äga rätt att på samma sätt som i kommunal verksamhet kontrollera och utvärdera
utförarens verksamhet.
5.3.9 Hantering av brister och avvikelser från avtalade krav
Utföraren ska ansvara för att tjänsten/tjänsterna uppfyller de krav som ställs i
avtalshandlingarna under hela avtalsperioden.
Båda parter är skyldiga att göra motparten uppmärksam på brister och avvikelser från
avtalade krav.
Beställaren kommer normalt att tillämpa nedanstående sanktionstrappa i angiven ordning. I
de fall brister är av allvarlig art kan dock vissa steg uteslutas.
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5.3.10 Prisavdrag
Vid prisavdrag reduceras utförarens ersättning med 5% av fakturerat belopp.
Prisavdrag sker månaden efter utsatt tid i de fall utföraren inte delgett beställaren en
godkänd åtgärdsplan eller genomfört åtgärderna. Vid upprepade brister sker prisavdrag
månaden efter att den senaste bristen har påtalats.
5.3.11 Vite
Vite utgår med 25 % av utförarens genomsnittliga månadsfakturering för den verksamhet
som åtgärden avser de senaste tre månaderna. Vite utgår som ett engångsbelopp.
5.3.12 Uppsägning av avtal
Utföraren äger rätt att säga upp avtalet med tre (3) månaders uppsägningstid.
Uppsägningen ska vara skriftlig för att äga giltighet.
Beställaren äger rätt att säga upp avtalet med tre (3) månaders giltighet vid avtalsbrott
enligt ovanstående sanktionstrappa. Beställaren kan även säga upp avtalet med tre (3)
månaders giltighet om valfrihetssystemet inte längre kommer att tillämpas. Uppsägningen
ska vara skriftlig för att äga giltighet.

5.3.13 Hävning
Om någondera parten väsentligt skulle brista i fullgörandet av avtalet och rättelse inte sker
utan dröjsmål efter att bristen skriftligen påtalats, har motparten rätt att häva avtalet med
omedelbar verkan. Om brister förekommer med regelbundenhet oavsett om de var för sig
åtgärdas inom rimlig tid kan en sådan regelbundenhet utgöra grund för hävning av avtal.
Beställaren har därutöver rätt att häva avtalet i det fall utföraren:
A) Gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen eller dömts för brott i yrkesutövningen
enligt lagakraftvunnen dom
B) Kommer på obestånd och inte ofördröjligen efter begäran ställer betryggande säkerhet
för sitt åtagande
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C) Inte fullgör eller på andra sätt missköter redovisning och betalning av försäkringar, skatter
och sociala avgifter
D) Inte följer god marknadsföringssed
Hävning ska ske skriftligen och kostnadsfritt för beställaren. Beställaren äger därutöver rätt
att erhålla ersättning för uppkomna kostnader i samband med hävning som initierats av
beställaren.
5.3.14 Skadeståndsskyldighet
Utföraren svarar i förhållande till beställaren för skadestånd som beställaren, på grund av
vållande hos utföraren eller personal som denne svarar för, kan komma att förpliktigas utge
till tredje man.
Om brister förekommer med regelbundenhet oavsett om de var för sig åtgärdas inom rimlig
tid kan en sådan regelbundenhet utgöra grund för skadestånd.
Om leverantören missköter uppdraget har beställaren rätt att låta avhjälpa felet eller bristen
på utförarens risk och bekostnad eller begära vite.
5.3.15 Friskrivning
I de fall utföraren, utom egen förskyllan, inte har fått de tillstånd som beställaren kräver så
är det inte underlag för skadestånd.
5.3.16 Befrielsegrunder (Force majeure)
Parterna ska vara befriad från att fullgöra skyldighet enligt avtal om utförandet hindras eller
oskäligen betungas till följd av händelser utanför partens kontroll. Till sådana händelser
räknas krig, omfattande arbetskonflikt, blockad, eldsvåda, miljökatastrof eller annan
omständighet som parterna inte råder över och som förhindrar part att fullgöra sina
avtalsenliga skyldigheter. Motparten ska omedelbart skriftligen underrättas om det föreligger
omständigheter som kan föranleda tillämpning av denna bestämmelse. Parten är skyldig att
genast utföra åliggandet enligt avtalet när händelser av nu nämnda slag upphör.
Till händelser utanför utförarens kontroll räknas inte strejk, blockad, lockout eller annan
arbetskonflikt som beror på att utföraren, exempelvis att denne inte följt marknadens
gängse regler och principer.
5.3.17 Extraordinär händelse
Beställaren kan om något extraordinärt händer, så att insatser behövs till skydd för
människor och egendom av stort värde, använda de avtalade resurserna på ett annat sätt
än avtalats. Vid extraordinär händelse förbehåller sig beställaren rätten att ändra i innehållet i
avtalet i förhållande till det inträffade.
5.3.18 Tvist
Tvist angående tolkning eller tillämpning av detta avtal samt övriga avtalshandlingar och
därmed sammanhängande rättsförhållanden ska, om inte överenskommelse kan uppnås i
direkt förhandling mellan parterna avgöras i allmän domstol, enligt svensk rätt och med
Attunda tingsrätt som första instans.
Utföraren får inte avbryta eller uppskjuta fullgörandet av de prestationer som avtalats under
åberopande av att tvisteförfarande inletts eller pågår.

5.4 Accept av avtalsvillkor
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Avtalsvillkoren kompletterar krav och villkor på tjänsten i kravspecifikationen. Tillsammans
ligger de till grund för de avtal som efter avslutat upphandling kommer att tecknas med
antagna anbudsgivare.
Accepteras samtliga allmänna avtalsvillkor, kommersiella
villkor och ansvar och villkor för samarbete mellan parterna,
utan reservationer och tillägg? (Ja/Nej svar)
Kravgräns

Ja
Nej
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