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Lagen om valfrihet – Hjälp och stöd i ordinärt boende 

Ansökan om bedrivande av hjälp och stöd i ordinärt boende 
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Förfrågningsunderlaget innehåller följande delar:
1. Allmänt
2. Administrativa föreskrifter
3. Kravspecifikation – Utföraren
4. Kravspecifikation – Uppdraget
5. Avtalsvillkor

Bilagor: (lagrum etc. ska kontrolleras och uppdateras) 
1.   Sanningsförsäkran
2.   Kommunens Kvalitetsdeklaration
3.   Kommunens sekretessplikt
4.   Rutiner för klagomålshantering och Lex Sarah
5.   Kommunens personalpolicy
6.   Kommunens arbetsmiljöpolicy

OBS! Att kommunen har en handläggningstid.
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2

1. Allmänt

1.1 Bakgrund
Hjälp och stöd i ordinärt boende är viktig för att människor skall känna trygghet även 
när man har stort behov av service och omvårdnad. Målet med hjälp och stöd i 
hemmet är att brukarna skall känna sig nöjda med de insatser som beviljats och som 
utförs, genom en korrekt och rättssäker handläggning och genom ett utförande som 
präglas av delaktighet, självbestämmande och trygghet. Haparanda kommun har valt 
att tillämpa Lagen om valfrihet i hemtjänsten och för boendestöd i ordinärt boende 
inom socialpsykiatriska verksamheten. Intresserade utföraren kan löpande ansöka om 
att bedriva tjänster inom dessa områden. Utförare skall ha god kunskap, kompetens 
och erfarenhet av de tjänster som beskrivs i underlaget. Utföraren ansvarar för sitt 
företag och sina anställda.
Detta förfrågningsunderlag skall uppfyllas av utföraren under hela avtalsperioden.

1.2 Omfattning
Haparanda kommun har beslutat att Lagen om valfrihet skall tillämpas inom 
biståndsområdet hemtjänst (serviceuppdrag och/eller personlig omvårdnad) och för 
boendestöd i ordinärt boende inom socialpsykiatriska verksamheten. Detta omfattar 
således endast personer som ansökt om och beviljats dessa insatser inom Haparanda 
kommun. Inom kommunen finns ca 300 st. enskilda med biståndsbeslut inom 
hemtjänstområdet och ca 35 inom boendestöd inom socialpsykiatrin. Kommunen kan 
dock inte garantera några volymer.

1.3 Kollektivavtal 
Lagen om valfrihetssystem är underordnad EG-fördragets grundläggande 
bestämmelser om etableringsfrihet och fri rörlighet, vilka kommer till uttryck i 
artiklarna 43 och 49 EG, liksom gemenskapsrättsliga principer om bland annat 
likabehandling och icke-diskriminering, samt proportionalitet.

Vid fråga om krav på kollektivavtal vid offentlig upphandling har EU- kommissionen 
tolkat kravet på likabehandling och icke-diskriminering, samt proportionalitet på 
följande sätt: 
”Om ett företag, som har sitt säte i en annan medlemsstat och inte undertecknat det 
nationella kollektivavtalet som gäller för den berörda sektorn i den upphandlande 
myndigheten land, av dessa skäl utesluts från att delta i en offentlig upphandling, 
skulle detta alltså inte bara strida mot upphandlingsdirektiven utan också kunna vara 
ett brott mot friheten att tillhandahålla tjänster, och i förekommande fall även mot 
etableringsfriheten”.

Av en senare dom från EG-domstolen, i mål C-346/06 Ruffert, framgår att 
bestämmelsen om etableringsfrihet i artikel 49EG utgör hinder för att en 
myndighet i en medlemsstat vidtar en åtgärd av lagstiftningskaraktär enligt vilken en 
upphandlande myndighet endast får anta anbud från företag som i sina anbud 
skriftligen åtar sig att för utförandet av tjänsterna i fråga betala sina arbetstagare 
minst den lön som fastställts i det kollektivavtal som är tillämpligt på den ort där 
tjänsterna tillhandahålls.
För svenskt vidkommande har i nationell domstolspraxis villkor om kollektivavtal i 
samband med offentliga upphandlingar inte ansetts förenliga med de grundläggande 
kraven på likabehandling och proportionalitet. Av förarbeten till lagen om 
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valfrihetssystem framgår att krav eller villkor om kollektiv-avtal inte får förekomma 
ifråga vid inrättande av valfrihetssystem enligt LOV. Regeringen anförde i prop. 
2008/09:29 bl.a. följande:
”Regeringens bedömning är, mot bakgrund av bl.a EG- domen C-346/06 Ruffert, att 
det inte föreligger möjligheter att ställa krav på att leverantören ska teckna 
kollektivavtal i ett valfrihetssystem. Däremot kan vissa i kollektivavtalet 
förekommande krav ställas på leverantören. Detta förutsätter dock att kraven står i 
överensstämmer med EG-rätten, bl.a. de grundläggande principerna, och att den 
upphandlande myndigheten följer upp och kontrollerar att kraven efterlevs”.

Länsrätten  i  Skåne  läns,  mål  5538-09,  fann  att  ett  krav  i förfrågningsunderlaget 
om att vårdgivare skall teckna kollektivavtal står i strid med de grundläggande 
principerna som ska iakttas enligt 1 kap. 2 § LOV.

Av ovanstående anledning kan inte och kommer kommunen inte att kräva att 
utföraren tecknar kollektivavtal. Kommunen anser dock det vara positivt om utföraren 
väljer att teckna kollektivavtal, detta är inte ett krav.

1.4 Personal och arbetsmiljö 
Alla verksamma inom kommunen har en viktig och meningsfull uppgift – att skapa ett 
Haparanda präglat av trygghet, hälsa och utveckling. Kommunens personalpolicy har 
fyra ledstjärnor; Delaktighet, hälsa, jämställdhet och mångfald samt förändring och 
utveckling. Varje ledstjärna har riktlinjer för arbetet.

Kommunen ska ha attraktiva och hälsofrämjande arbetsplatser med engagerat 
ledarskap, medarbetarinflytande och aktivt arbetsmiljöarbete som bidrar till 
måluppfyllelse och verksamhetsutveckling. Med arbetsmiljö avses såväl fysiska som 
psykosociala arbetsmiljöfaktorer, till exempel buller, luftkvalitet, ergonomi, 
arbetsbelastning, arbetstider, ledarskap, uppdragets rimlighet/tydlighet, för att 
nämna några.

Det är viktigt för kommunen att utföraren värnar om sin personal, därför erbjuder 
kommunen utförarna att ta del av kommunens personalpolicy samt 
arbetsmiljöpolicy som hjälp i företagets personalarbete. Se bilagorna 5 och 6.

1.5 Ansökan
Ansökan om tillstånd att bedriva hemtjänst i Haparanda kommun görs av 
undertecknad.

Sökanden

Organisationsnummer

Verksamhetsansvarig

Adress

E-post
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Telefonnummer

Ort, datum

Underskrift 
(firmatecknare)

2. ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

2.1 Form
Förfrågningsunderlaget är utformat enligt Lagen om valfrihet. Endast hela ansökningar 
accepteras. Ofullständiga handlingar kommer ett returneras.

2.2 Ansökans lämnande
Ansökan skall vara skriven på svenska (intyg, CV och betyg skall översättas till svenska), 
undertecknat av behörig firmatecknare och inlämnas i slutet kuvert som tydligt märkts 
med

"Ansökan: FFU- LOV Hemtjänst och/eller boendestöd" och 
skickas till
Haparanda stad
Socialförvaltningen
953 85 HAPARANDA

OBS! Fax eller e-post godkännes ej som ansökan.

Sökanden  får  inte  redigera  eller  förändra  innehållet  i  underlaget  eller bilagorna.

2.3 Anbudets utformning
Ansökan  skall  innehålla  förfrågningsunderlaget,  bilagorna,  begärda blanketter samt 
efterfrågade redovisningar. Ansökan skall vara undertecknad av behörig företrädare.

2.4 Antagande av ansökan
Inkomna handlingar kommer att registreras och kontroll av att ställda krav uppfylls 
genomförs. Vid behov begäres kompletteringar av sökanden. Beslut meddelas inom 4-
6 veckor från det att kompletta handlingar inkommit. Vid godkännande skickas avtal 
för påskrift till sökanden.

Kontrollera att ni har svarat på alla frågor och bifogat alla kopior. □

2.5 Överklagan
Beslut som går sökande emot kan ansöka om rättelse hos Förvaltningsrätten i Luleå. 
Beslutet skall överklagas skriftligen inom tre veckor. Där sökanden skall ange den 
ändring som yrkas.
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2.6 Frågor
Endast skriftliga frågor besvaras.
Utförare uppmanas att i god tid inkomma med frågor/funderingar angående 
förfrågningsunderlaget, så att eventuella misstag/otydligheter kan rättas/förtydligas 
snarast.

Frågorna skickas till registratorn via:
Brev: Haparanda stad, socialförvaltningen
953 85 HAPARANDA eller
E-post: soc@haparanda.se

2.7 Bundenhet av ansökan
Sökanden är bunden av sin inlämnade ansökan i 60 dagar.

3. KRAVSPECIFIKATION – UTFÖRAREN

3.1 Intyg från myndigheter
Utföraren skall uppfylla i Sverige eller i hemlandet lagenligt ställda krav 
avseende sina registrerings-, skatte- och avgiftsskyldigheter.

Utföraren skall som bevis på att kraven uppfylls översända följande handlingar:

1.   Blanketten  ”Begäran  om  upplysningar  vid  upphandling”  SKV  4820.
Blanketten skall vara ifylld och bifogas ansökan. Blanketten får inte vara äldre än 
tre (3) månader. Utländska utförare skall insända motsvarande dokumentation 
som intyg på att denna fullgjort i hemlandet föreskrivna registreringar och 
betalningar av skatter och avgifter.

2.  Kopia på företagets registreringsbevis från Bolagsverket utfärdat av behörig officiell 
myndighet (motsvarande Sveriges Bolagsverket), under förutsättning att 
registreringsskyldighet föreligger.

I det fall utföraren avser att använda underleverantör för att utföra uppgifter som 
ingår i uppdraget skall även denna utförare uppfylla ovanstående krav.

Kontrollera att ni uppfyller ovanstående krav och bifoga kopia. □
Ange bilaga nummer .

3.2 Företagspresentation
Utföraren skall lämna en kort företagspresentation med beskrivning av företaget och 
dess organisation, ägarförhållande samt information om eventuella 
underleverantörer. Beskrivningen skall även innehålla erfarenhet och antal anställda. 
Utföraren skall meddela förändrade ägarförhållanden till kommunen.

Kontrollera att ni uppfyller ovanstående krav och bifoga kopia. □
Ange bilaga nummer .

mailto:soc@haparanda.se
https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/sjalvservice/blanketterbroschyrer/blanketter/info/4820.4.6efe6285127ab4f1d2580003966.html
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3.3 Kunskap och erfarenhet avseende personlig omvårdnad 
Verksamhetsansvarig skall ha lägst undersköterskeutbildning och minst två års 
erfarenhet av liknande vårdarbete. Övrig personal skall ha lägst vårdbiträdes-/ 
undersköterskeutbildning eller annan adekvat kunskaps- eller erfarenhetsbakgrund. 
För boendestöd inom socialpsykiatrins område skall personalen ha motsvarade 
mentalskötarutbildning eller annan utbildning med inriktning inom psykiatri området. 
Bifoga kopia på utbildning.

Verksamhetsansvarig skall ha kunskap om tillämpliga lagar och förordningar; 
socialtjänstlagen, förvaltningslagen, hälso- och sjukvårdslagen, sekretesslagen samt 
tillämpliga föreskrifter och allmänna råd från Socialstyrelsen. All personal skall 
underteckna försäkran om tystnadsplikt enligt bestämmelser i sekretesslagen.

Kontrollera att ni uppfyller ovanstående krav och bifoga kopia. □
Ange bilaga nummer .

3.4 Kunskap och erfarenhet avseende serviceuppgifter
Lämpliga kunskaper inom området. 

3.5 Kvalitet på verksamhetsnivå
Utföraren skall

 arbeta systematiskt med kvalitet i enlighet med Socialstyrelsens allmänna 
råd och föreskrifter HSLF-FS 2017:12 (öre detta SOSFS 2011:9)

 hantera synpunkter i enlighet med den arbetsgång som kommunen har 
fastställt i sitt kvalitetskrav och policy och använda det IT-stöd som 
kommunen har för hantering av händelser och avvikelser, InfoSoc

 använda det verksamhetssystem som kommunen tillhandahåller för 
dokumentation alternativt ha ett eget system som kommunen godkänner 
och kan ha tillgång till

 lämna uppgifter och statistik som efterfrågas av nationella myndigheter och 
kommunen

3.6 Kontaktpersoner
Utföraren skall lämna information om vem som är kontaktperson avseende avtalsfrågor 
samt vem som är kontaktperson avseende administrationen och dagligverksamhet. 
Namn, telefonnummer samt e-post skall lämnas på personerna.

Avtalsfrågor
Namn
Telefonnummer
E-post

Administration (om annan än ovanstående)
Namn
Telefonnummer
E-post
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3.7 Försäkringar
Utföraren skall inneha under hela avtalstiden gällande ansvarsförsäkring som täcker 
skador på egendom och person skador som orsakats av utföraren eller dennes personal. 
Intyg om försäkringar skall bifogas anbudet.

Härmed intygar utföraren att:
Försäkring finns

Ange bilaga nummer

3.8 Meddelarfrihet
Utföraren skall tillämpa den meddelarfrihet som gäller i offentlig verksamhet. Utföraren 
skall informera den egna personalen om meddelarfriheten.

3.9 Verksamhetssystem
Kommunen använder sig av Procapita/Lifecare mobil hemtjänst samt Lapscare för 
planering. Det är en fördel om utföraren använder kommunens verksamhetssystem 
för dokumentering, mottagande av uppdrag och uppföljning. Kommunen står då för 
introduktion för användare av verksamhetssystem. Introduktionen planeras i samråd 
med utföraren.

Om utföraren väljer ett eget system för ändamålet måste detta redovisas och ange 
på vilket sätt kommunen kan ta del av detta.

3.10 Mobiltelefon och datorer
Utföraren skall inneha en mobiltelefon där någon alltid är tillgänglig under arbetstid. 
Utföraren står för denna kostnad. Utföraren skall även inneha datorer och annan 
teknisk utrustning som behövs för genomförandet av uppdraget. Utföraren står för 
dessa kostnader.

3.11 Marknadsföring
Kommunen sköter marknadsföringen av utförarna i en gemensam broschyr där 
utförarna får bifoga företagets logotyp och en text om företaget samt företagets 
eventuella tilläggstjänster. Kommunen behåller sig rätten att redigera i innehållet. 
Utföraren skall bifoga sin logotyp samt text till sitt anbud. Företagets logotyp skall 
bifogas som en epf, gif, jpg fil i en minnessticka.

    Kontrollera att ni uppfyller ovanstående krav och bifoga kopia. □
Ange bilaga nummer _______ .

3.12 Samverkan och underleverantör
Utförare skall samverka med kommunen och aktuella aktörer inom hälso- och 
sjukvårdsområdet. Utförare skall även samverka sinsemellan. Utförare får inte 
anlita underleverantör utan skriftligt godkännande från kommunen.
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3.13 Förändringar av service- och omvårdnadsbehov
Utföraren skall omgående kontakta kommunen om den enskildes omsorgs- eller 
servicebehov förändras i sådan grad att biståndsbeslut och genomförandeplan 
måste omprövas. Med detta avses både minskat och ökat behov.
Utföraren  skall  omgående  meddela  kommunens  biståndsenhet  ifall  den 
enskilde åkt in på sjukhus eller avlidit.

3.14 Legitimation
All  utförarens  personal  skall  alltid  bära  f o t o legitimation  v ä l  synligt,  så  att 
 den enskilde har möjlighet att identifiera personalen. Kommunen k a n  
tillhandahålla legitimationerna till en avgift på 50 kronor per legitimation.

3.15 Hållbar miljö
Utförarens  verksamhet  skall  bedrivas  med  åtanke  på  hållbar  utveckling
(miljö).

4. KRAVSPECIFIKATION – UPPDRAGET

4.1 Omfattning
Utföraren skall (exklusive nattpatrull och trygghetslarm nattetid) utföra 
hjälpinsatser i hemmet, vilket innefattar olika service- och personlig 
omvårdnadsuppgifter som normalt ingår i hemtjänsten och boendestödet inom 
socialpsykiatrin. Uppdraget skall utföras i enlighet med biståndsbeslutet, 
förfrågningsunderlaget och avtalet.

4.2 Personlig omvårdnad och serviceuppgifter
Uppdraget innebär bedrivande av hemtjänst avseende personlig omvårdnad 
och/eller serviceuppgifter och/eller boendestöd inom socialpsykiatrins område. 
Utförare får erbjuda tilläggstjänster utöver dessa två uppgifter.

I Personlig omvårdnad ingår tjänster som innebär hjälp med att klara den dagliga 
livsföringen, till exempel på- och avklädning, hygien, toalettbesök, frukost och 
kvällsmål. Hjälpen kan fås vid ett eller flera tillfällen på dygnet. Till personlig 
omvårdnad räknas även åtgärd av larmanrop via trygghetslarm. Se tider nedan.

4.2.1 Personlig omvårdnad 
Personlig omvårdnad samt åtgärd av larmanrop via trygghetslarm under denna 
tid måndag-söndag 07.00-21.00.

I serviceuppgifterna ingår tjänster som städning, tvätt, inköp, värmning av 
färdiglagad mat. Kommunen har upphandlat färdiglagad mat till hemtjänsten. 
Maten levereras idag till kommunens lokaler. Kommunen kommer att sköta 
distributionen till den enskilde.

4.2.2 Serviceuppgifterna 
Serviceuppgifterna skall utföras måndag-fredag mellan 08.00-17.00. 
Kommunen förbehåller sig rätten att göra ändringar i upplägget i ovanstående 
beskrivning.
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4.2.3 Boendestöd inom socialpsykiatrins område 
Boendestöd är en praktisk och social insats för personer med psykisk 
funktionsnedsättning som syftar till att underlätta för den enskilde att hantera 
sin vardag. Insatserna kan även omfatta aktiviteter utanför boendet. En 
central del är att personen gör detta tillsammans med en boendestödjare.

Boendestödjaren stödjer den enskilde i att planera, genomföra och att vara 
delaktig i vardagssysslor. Boendestödjaren arbetar med, inte åt, den som behöver 
stöd. En boendestödjare kan också hjälpa den enskilde vid kontakter med 
myndigheter och vård- och omsorg och vid behov följa med personen till 
aktiviteter. Boendestödets innehåll är tydligt definierat i biståndsbeslutet.

4.2.4 Delegerade Hälso- och sjukvård 
Uppgifter anges separat i beställningen utöver de insatser som är beviljade enligt 
SoL, ersättningen för HSL är densamma som för beviljad tid per timme. För 
denna insats krävs att utföraren fått ett skriftligt uppdrag från hemsjukvården 
och att medarbetaren/medarbetarna har erhållit delegation för uppdraget. 

4.2.5 Trygghetslarm
För vårdtagare som har trygghetslarm ingår för utföraren att besvara dessa, 
dagtid kl. 07:00 till 20.45. Ersättning för uppkommen och dokumenterad mertid 
p.g.a. larm utöver biståndsbedömd tid ersätts med timtaxa.

4.2.6 Nattpatrull och trygghetslarm (ingår ej i uppdraget) 
Nattpatrull samt åtgärd av larmanrop via trygghetslarm nattetid sköts av 
kommunen (måndag-söndag 21.00- 07.00)

4.3 Tilläggstjänster
Utförare får erbjuda tilläggstjänster. Dessa tilläggstjänster skall anges i anbudet. 
Kommunen skall underrättas om överenskommelsers vid sidan om biståndsbeslutet. 
Utföraren sköter själva faktureringen av dessa tjänster till den enskilde. Ändringar 
eller tillägg av tilläggstjänster skall fortlöpande meddelas kommunen.

Tilläggstjänster
Kommer ni att erbjuda 
tilläggstjänster

Ange vilka

Övrigt

Observera! Att det sedan 2007-07-01 finns möjligheter till skattereducering för
hushållsnära tjänster. För mer information kontakta Skatteverket.

4.4 Geografiska områden
Hemtjänsten är indelat i fyra områden. Till områden kan tillkomma byar som inte är 
nämnda. Observera att volymerna inte är garanterade och skiftar.

4.4.1 Centrala stan området (Grankullen, Tjärhovet, Centrum, Närsta, Skönviken, 
Marielund, Mattila, Vojakkala). Inom detta område finns idag ca
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113 st enskilda med biståndsbeslut.

4.4.2 Karungi området (Kukkola, Karungi, Tossa, Kärrbäck, Lappträsk och Korpikylä). 
Området stäcker sig upp till Övertorneå kommun gräns och Kalix kommun gräns). 
Inom detta område finns idag ca 32 st enskilda med biståndsbeslut.

4.4.3 Nikkala området (Salmis, Vuono, Västra Nikkala och Nikkala, Keräsjoki och 
Kattilasaari) Inom detta finns idag ca 14 st enskilda med biståndsbeslut.

4.4.4 Seskarö området (Seskarö, Västra Nikkala, Säivis och Sangijärvi) Inom 
detta finns idag ca 7 st enskilda med biståndsbeslut.

Utförare får fritt välja vilka områden utföraren vill utföra sina uppdrag i dvs.
i alla områden, enbart ett, två eller tre områden. Observera att utförare enbart kan 
välja hela områden, inte delar av områden.  Detta innebär att utföraren inte kan tacka 
nej till uppdrag inom detta område. Utföraren skall ange i sitt anbud vilka områden de 
är intresserade av.

Geografiskt område
Ange område eller områden

Övrigt

4.5 Kapacitet
Utföraren kan välja att ange ett kapacitetstak eller lämna detta fritt. Anger utföraren 
ett kapacitetstak kommer utföraren att endast tilldelas det antal timmar. Ange tydligt 
om ni vill ha kapacitetstak och om så antalet timmar per månad. Utföraren får göra 
ändringar i sitt kapacitetstak under avtalstiden.

Kapacitetstak
Ange kapacitetstak (Ja/nej)

Om ja, ange antal timmar 
per månad
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4.6 Lokaler/utrymmen
Utföraren ansvarar och bekostar själv eventuella lokaler/utrymmen som behövs 
för bedrivandet av verksamheten. Utföraren skall ange adress och 
telefonnummer till lokalen/utrymmet om sådan finns. Finns inte lokal/utrymme 
skall detta anges.

Adress

Telefonnummer

Övrigt

4.7 Städutrustning
Den enskilde skall inneha basutrustning för städning. Utföraren som vill 
använda egen städutrustning får göra detta.

4.8 Val av utförare
Det är den enskilde som blivit beviljad hemtjänst insats som väljer utförare utifrån 
en aktuell förteckning över godkända utförare. Det är kommunens bistånds-
handläggare som beställer insatsen hos vald utförare. Ingen enskild har rätt att själv 
beställa insatsen. Detta gäller ej tilläggstjänster. Efter beställning skall utföraren 
omedelbart ta sig an uppdraget. Vill eller kan inte den enskilde välja utförare finns 
ett på förhand beslutat icke-vals alternativ och detta är den kommunala 
hemtjänsten.

4.9 Byte av utförare
Den enskilde har rätt att byta utförare när som helst och hur ofta han/hon vill. Ett krav 
är att utföraren är godkänd av kommunen. Uppsägningstiden för byte är 30 dagar från 
det att den enskilde inlämnat en skriftlig uppsägning. Ersättning utgår endast för den 
tid som den enskilde får insatserna utförda av utföraren.

4.10 Kvalitetskrav – personlig omvårdnad
Kommunen är huvudman för socialtjänsten och har det yttersta ansvaret för 
verksamhet som bedrivs inom området. Utföraren åtar sig att uppfylla de kvalitetskrav 
som kommunen ställer på verksamheten.

Kommunen har rätt att göra regelbundna uppföljningar av den avtalade verksamheten. 
Uppföljningen sker dels löpande på individnivå, dels på verksamhetsnivå genom en 
årlig kvalitetsgranskning. Utföraren är skyldig att samverka i uppföljningsarbetet och på 
kommunens anmodan lämna information om verksamheten och om dess 
kvalitetsresultat.

Utföraren skall bedriva dokumenterat kvalitetsarbete. Det skall finnas rutiner för 
klagomålshantering av vilka det ska framgå till vem den enskilde ska vända sig med 
synpunkter på utförarens verksamhet och hur dessa synpunkter ska följas upp. 
Förutom utförarens egna rutiner skall utföraren följa kommunens rutiner för 
klagomålshantering. Utföraren ska även ha rutiner för rapportering av fel och brister 
samt hur dessa följs upp. Hjälpen ska ges av samma personer så långt det är möjligt.
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Den person som har verksamhetsansvar ska ha lägst utbildning som undersköterska 
och minst två års erfarenhet av liknande vårdarbete. Övrig personal ska ha lägst 
vårdbiträdes-/undersköterske-utbildning eller annan adekvat kunskaps- eller 
erfarenhetsbakgrund. För boendestöd inom socialpsykiatrin ska personalen ha 
motsvarande kompetens med inriktning psykiatri (mentalskötare eller likvärdigt)   
Detta krav skall vara uppfyllt under hela avtalsperioden.

Verksamhetsansvarig skall vara förtrogen med och följa inom området gällande lagar, 
förordningar, föreskrifter och allmänna råd.

Utföraren skall
 arbeta systematisk med kvalitet i enlighet med socialstyrelsens allmänna råd 

HSLF –FS 2017:12, fd. SOSFS 2009:11
 arbeta enligt kommunens kvalitetsdeklaration (bilaga 2) Som bevis för att 

sökanden uppfyller ovanstående krav skall följande uppgifter bifogas 
anbudet:

 Redovisning av sökandens kvalitetsarbete enligt socialstyrelsens allmänna 
råd och föreskrifter HSLF –FS 2017:12, fd. SOSFS 2009:11.

 Redovisning av verksamhetsansvariges och dennes personals utbildningsnivå 
samt kunskap och erfarenhets nivå.

Kontrollera att ni uppfyller ovanstående krav och bifoga kopia. □

Ange bilaga nummer .

Om lagstiftning/regelverk ändras gäller detta även tidigare godkända utförare, vars 
godkännande således kommer att omprövas.

4.11 Kvalitetskrav – serviceuppgifter
Verksamhetsansvarig och personal skall ha god kompetens för sina arbetsuppgifter, 
d v s ha tillräcklig utbildning och erfarenhet för att utföra uppdraget. Personalen skall 
vara utpräglat serviceinriktad och lyhörd för den enskildes önskemål och hjälpen bör 
ges av samma personer så långt det är möjligt.

Utföraren skall
 bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete
 arbeta enligt kommunens kvalitetsdeklarationer (bilaga 2)

Som bevis för att sökanden uppfyller ovanstående krav skall följande 
uppgifter bifogas anbudet:

 Redovisning av verksamhetsansvarigs och personalen utbildningsnivå 
och erfarenhet.

 Redovisning av sökandens kvalitetsarbete
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Om kommunen ändrar kraven gäller detta även tidigare godkända utförare, vars 
godkännande således kommer att omprövas.

Kontrollera att ni uppfyller ovanstående krav och bifoga kopia. □
Ange bilaga nummer .

4.12 Kvittens av nytt uppdrag och påbörjande av uppdrag
Utföraren skall kvittera nytt mottaget uppdrag till biståndshandläggaren senast 
vardagen efter att beställning av uppdrag skickats till utföraren. Utföraren skall 
påbörja hemtjänstinsatserna hos ny brukare inom 2 dagar efter kvitterat uppdrag.

4.13 Genomförandeplan
Utföraren skall senast 14 dagar efter kvitterat uppdrag upprätta en genom-
förandeplan. Genomförandeplanen skall upprättas av verksamhetsansvarige i samråd 
med den enskilde och närstående ifall så önskas. Genomförandeplanen skall göras i 
kommunens verksamhetssystem. Genomförandeplanen skall bygga på social-
styrelsens föreskrifter och allmänna råd om dokumentation vid handläggning av 
ärenden och genomförande av insatser HSLF-FS 2016:89 fd. SOSFS 2014:5. 

4.14 Dokumentation
Handläggningen av ärenden som rör enskilda samt genomförande av beslut om 
stödinsatser, vård och behandling skall dokumenteras enligt Socialtjänstlagen 11 kap 
5-6§§. Dokumentation skall utformas med respekt för den enskildes integritet. Den 
enskilde bör underrättas om de journalanteckningar och andra dokument som 
utföraren för om den enskilde. Utföraren skall även dokumentera avvikelse från plan. 
All dokumentation som förs över den enskilde skall förvaras på ett betryggande sätt. 
Samtliga handlingar som rör den enskilde skall överlämnas till kommunen när 
utförarens uppdrag upphör. Handlingarna skall överlämnas senast två arbetsdagar 
efter att uppdraget upphört.

Utföraren kan använda sig av kommunens mobila system för dokumentation. Om så 
inte är fallet skall utföraren bifoga en redogörelse av sina rutiner för dokumentation, 
förvaring och avvikelsehantering.

Kontrollera att ni uppfyller ovanstående krav och bifoga kopia. □
Ange bilaga nummer .

4.15 Tillsyn
Kommunen och IVO (Inspektionen  för vård och omsorg) äger rätt att utöva tillsyn och 
kontroll över utförarens verksamhet. Utföraren skall ställa begärd dokumentation, 
lokaler och personal till kommunens och IVO/socialstyrelsens förfogande vid begäran.

4.16 Lex Sarah och avvikelser HSL
Uppmärksammas missförhållanden eller får personalen kännedom om ett allvarligt 
missförhållande i omsorgen skall detta genast anmälas till kommunen enligt 14 kap 
3 § socialtjänstlagen. Utföraren ansvarar för att informera dess personal om denna 
skyldighet. Utföraren skall användas sig av kommunens rutiner och handlingar för 
handhavande av Lex Sarah. Se bilaga 5.
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I det fall entreprenören utför hälso- och sjukvård på delegation skall också 
avvikelser enl. patientsäkerhetslagen rapporteras. 

4.17 Brukarinflytande
Utföraren ansvarar för att all löpande information utifrån avtal som tecknats med
kommunen når den enskilde. Information skall ske till den enskilde och/eller 
dennes närstående/gode man. Synpunkter från den enskilde skall beaktas och 
åtgärdas så långt och snart som det är möjligt. Utföraren skall bifoga en 
beskrivning av hur utföraren avser att arbeta för att säkerställa den enskildes 
delaktighet och inflytande.

Kontrollera att ni uppfyller ovanstående krav och bifoga kopia. □
Ange bilaga nummer .

4.18 Hantering av privata medel och nycklar
Privata medel och bankärenden skall hanteras av den enskilde eller närstående/ 
godeman, inte av utföraren eller dennes personal. Alla enskilda med insatsen inköp av 
varor skall inneha Ica, Coop eller liknande kort. Är inte något av alternativen möjliga 
skall utföraren kontakta kommunen för ekonomisk medling.

Utföraren skall ha en säker nyckelhantering där nycklar till bostaden kvitteras och 
förvaras inlåsta oåtkomliga för obehöriga. Utföraren skall inlämna redogörelse om hur 
hanteringen kommer att säkerställas samt var nycklarna kommer att förvaras.

Kontrollera att ni uppfyller ovanstående krav och bifoga kopia. □
Ange bilaga nummer .

4.19 Avbeställning och uppehåll
Den enskilde skall avbeställa personlig omvårdnad, städning, tvätt och inköp senast en 
vecka före första frånvarodagen vid planerad frånvaro. Ingen ersättning utgår vid 
avbeställning.

Vid akut/oförutsedd frånvaro ersätts utföraren för beslutad förlorad tid inom de 24 
första timmarna. Akut/oförutsedd frånvaro skall anmälas omedelbart till kommunen. 
Detta gäller även vid dödsfall.

4.20 Service
Utföraren skall ha en serviceorganisation som är anpassad till uppdragets storlek och 
behov. Utföraren skall vara tillgänglig på telefon under motsvarande tider som 
hemtjänstuppdraget föreligger. Utföraren skall kunna vara behjälpliga med 
information till kommun, anställda och den enskilde. Utföraren skall erbjuda gratis 
informationsmaterial till kommunen och den enskilde.
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5.0 AVTALSVILLKOR

§ 5.1 Parter
Mellan Haparanda kommun (nedan kallad kommun), org.nr. 212000-2775 och 
(Bolagets namn) org. XXXXXX-xxxx (Utförare) har följande avtal tecknats.

§ 5.2 Avtalstid
Avtalet gäller från avtalets tecknande och tillsvidare. Kommunen kommer att 
ompröva alla godkända utförare regelbundet.

§ 5.3 Omfattning
Uppdraget skall utföras i enlighet med förutsättningarna angivna i förfrågnings-
underlaget och detta avtal. Förändringar av huvudmannaskap, ändrade 
verksamhetsinriktningar, ekonomiska eller organisatoriska förändringar inom 
kommunen som påverkar avtalet kan medföra att kommunen tvingas omförhandla 
hela eller delar av avtalet.
Villkorsändringar, omförhandlingar och förändringar i avtal kan genomföras av 
kommunen under avtalstiden. Begäran om förändringar skall sändas skriftligen till 
utföraren minst 3 månader före.

§ 5.4 Lokaler och utrymmen
Utföraren ansvarar och bekostar själv eventuella lokaler/utrymmen som behövs för 
bedrivandet av verksamheten. Utföraren skall ange adress och telefonnummer till 
lokalen/utrymmet om sådan finns. Finns inte lokal/utrymme skall detta anges.

§ 5.5 Ersättning
Utgångspunkten är att den enskilde skall få de insatser som beviljats av 
biståndshandläggaren, varken mer eller mindre. Utföraren skall ersättas för det antal 
timmar som utförts enligt beställningen, från bistånds- handläggaren. Ersättningen 
täcker utfört arbete i den enskildes hem, tid som åtgår för förflyttning, planering, 
samverkan med kommunen och andra aktörer, utbildning, dokumentation etc. 
Utföraren skall särskilt dokumentera eventuella avvikelser. Dessa skall godkännas/inte 
godkännas av biståndshandläggarna. Utifrån utförda insatser skall detta faktureras 
kommunen som kommer att jämföra beslutet med utförda insatser.

Gällande ersättningsnivåer redovisas i en separat  bilaga.

5.6  Avbeställning och uppehåll
Den enskilde skall avbeställa personlig omvårdnad, städning, tvätt och inköp senast en
vecka före första frånvarodagen vid planerad frånvaro. Ingen ersättning utgår vid 
avbeställning.

Vid akut/oförutsedd frånvaro ersätts utföraren för beslutad förlorad tid inom de 24 
första timmarna. Akut/oförutsedd frånvaro skall anmälas omedelbart till kommunen. 
Detta gäller även vid dödsfall.

§ 5.7 Justeringar av ersättningsnivån
Årlig justering av priser sker med utgångspunkt från kommunens fastställda kostnad 
per år (föregående års kostnader). Förändringar i pris beräknas varje år på helår och 
meddelas senast under mars månad nästkommande år till utförare.
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§ 5.8 Fakturering
Fakturan för utfört arbete skall sändas varje månad till Haparanda kommun.

Fakturan skall skickas till:
Haparanda kommun
Fack 760017, R067
106 37 Stockholm
ZH 70

Fakturan skall innehålla:
 faktura- och leveransdatum, faktura- eller OCR-nummer, i klartext vad 

fakturan avser, brutto- samt momsbelopp
 utförarens juridiska namn, adress, plus- eller bankgiro samt organisations - 

momsregistrerings- eller VAT-nummer, uppgift om säljaren innehar F-
skattsedel

 den enskildes namn samt utförda uppdrag per timme
 Märk fakturan med ordet LOV

§ 5.9 Avgifter
Fakturerings-, expeditions-, eller motsvarande avgifter godkännes ej.

§ 5.10 Dröjsmålsränta
Eventuell dröjsmålsränta skall debiteras enligt räntelagens bestämmelser. 
Dröjsmålsräntor understigande 50 SEK per faktura beaktas ej.

§ 5.11 Betalningsvillkor
Betalning sker 30 dagar efter godkänd leverans och faktura.

§ 5.12 Meddelandeskyldighet
Båda parterna är skyldiga att informera varandra om förändringar som är av 
betydelse för avtalets genomförande.

§ 5.13 Samråd
Utföraren skall varje kvartal medverka i samrådssammanträden där alla utförare 
samt kommunen finns representerade. Kommunen är sammankallande till dessa 
möten. Ingen ersättning utgår för dessa möten.

§ 5.14 Kvalitetssäkring
Utföraren förbinder sig att verka för att kvalitetsarbete utförs i den 
utsträckning som utföraren uppgivit i sitt anbud.

§ 5.15 Marknadsföring
Kommunen ansvarar för marknadsföringen i form av en gemensam broschyr. 
Utföraren får använda sig av andra marknadsföringskanaler, sätt, metoder och 
texter efter ett skriftligt medgivande från kommunen. All marknadsföringsmaterial 
skall granskas av kommunen före det offentlig görs. Följer inte utföraren dessa 
krav kommer kommunen att häva avtalet med omedelbar verkan. All 
marknadsföring skall följa Marknadsföringslagen (2008:486).
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§ 5.16 Uppföljning
Kommunen förbehåller sig rätten att göra oanmälda tillsynsbesök hos utföraren 
samt att granska utförarens verksamhet årligen samt vid behov. Uppföljningen 
kommer att ske dels genom granskning av företaget, dess personal, dokument och 
dels genom regelbundna personliga sammanträden med utföraren. Kommunen 
kommer även att använda sig av enkätundersökningar. Utföraren förbinder sig att 
medverka till uppföljningen.  Utföraren som inte samarbetar eller möjliggör till 
uppföljning kommer kommunen att häva avtalet med omedelbar verkan.

§ 5.17 Ändringar och tillägg
Ändringar och tillägg till detta avtal skall för att äga giltighet vara skriftligen 
godkända av båda parterna.

§ 5.18 Överlåtelse av avtal
Utföraren får inte till någon del överlåta sina rättigheter eller skyldigheter till någon 
annan.

§ 5.19 Tvist
Tvist angående tolkning eller tillämpning av avtalet och därmed sammanhängande 
frågor avgörs i första hand genom förhandling mellan parterna. Om parterna inte når 
uppgörelse skall tvist avgöras av allmän svensk domstol med tillämpning av svensk 
rätt. Eventuell talan skall väckas i Haparanda tingsrätt. I avvaktan på att tvisten löses 
har kommunen tolkningsföreträde.

§ 5.20 Omedelbar uppsägning
Kommunen har rätt att häva avtalet med omedelbar verkan om utföraren:

 i väsentligt hänseende inte utför sina åligganden och rättelser inte sker utan 
dröjsmål efter skriftlig erinran

 gör sig skyldig till avtalsbrott enligt förfrågningsunderlag och avtal eller 
åtaganden uppställda i andra handlingar eller enligt överenskommelser som 
utgör en del av avtalet

 försätts i konkurs, likvidation eller eljest är på sådant obestånd, att han/hon 
inte kan förväntas fullgöra sina åligganden

 inte erlägger skatter eller fullgör andra förpliktelser gentemot det 
allmänna som följer av lag eller lagakraftvunna domar eller beslut

 döms för brott avseende yrkesutövningen enligt lagakraftvunnen dom
 gör sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen
 inte på ett affärsmässigt och etiskt sätt utför sina åtaganden

Hävs avtalet på grund av ovanstående är utföraren ersättningsskyldig för den 
skada eller eventuella kostnadsökningar som avtalsbrottet förorsakar.

Kommunen förbehåller sig rätten att med omedelbar verkan häva avtalet ifall 
utföraren före eller avtals tecknande underlåter att lämna uppgifter om företaget som 
är av väsentligt betydelse för avtalets tillkomst och/eller dess fortsatta tillämpning.

Endera  part  äger  rätt  att  säga  upp  avtalet  om  motparten  i  väsentlig omfattning 
åsidosätter sina förpliktelser enligt avtalet och inte inom rimlig tid, trots skriftligt 
påpekande, vidtagit godtagbar rättelse.
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Utföraren äger rätt att häva avtalet med omedelbar verkan:
 om kommunen i väsentligt hänseende låter bli att fullgöra sina åtaganden och 

rättelse inte sker utan dröjsmål efter skriftlig påminnelse

§ 5.21 Uppsägningstid
Utföraren   får   säga   upp   avtalet   med   tre   månaders   uppsägningstid. 
Uppsägningen skall vara skriftlig och inlämnas till kommunen.

Avtal med utförare, som inte bedrivit någon verksamhet för kommunen under en 
period på 12 månader, upphör att gälla efter 12 månader. Vill utföraren fortsätta skall 
en ny ansökan inlämnas.

Kommunen  får  säga  upp  avtalet  med  tre  månaders  uppsägningstid  om 
valfrihetssystemet inte längre kommer att tillämpas.

5.20 Force Majeure
Följande omständigheter skall anses utgöra befrielsegrunder, om de inträffar efter 
det att avtalet trätt i kraft, eller om omständigheter inträffat dessförinnan och om 
följderna härav inte kunde förutses före tiden för avtalets ingående, och avtalets 
fullgörande därigenom hindras:

 arbetskonflikt, eldsvåda, krig, mobilisering eller oförutsedda militärinkallelser 
av motsvarande omfattning, beslag, valutarestriktioner, uppror eller 
upplopp, knapphet på transportmedel, allmän varuknapphet, inskränkningar 
i fråga om drivkraft samt försening av leverans frånunderutförare, om 
förseningen har sin grund i sådan omständighet som avses i denna punkt. 
För att part skall ha rätt att göra gällande sådan befrielsegrund skall denne 
omedelbart efter att ha fått kännedom om sådan omständighet, som kan 
utgöra befrielsegrund, underrätta den andra parten härom.

§ 5.23 Personalansvar och Försäkringar
Kommunen ansvarar för tillsynen av utförarens verksamhet och utförandet av 
tjänsterna. Utföraren ansvarar för sin personal och personalfrågor som kan 
uppkomma.

Utföraren ansvarar för skada på person eller sak om skadan orsakats genom 
vållande hos utföraren eller av dennes personal.

Utföraren garanterar att denne innehar gällande och heltäckande
försäkringar avseende all verksamhet och sin personal som omfattas av detta avtal.

§ 5.24 Skadestånd
Kommunen äger rätt till ersättning för skada som kommunen lidit på grund av 
utförarens avtalsbrott om skadan är en följd av att utföraren åsidosatt sedvanlig 
omsorg eller inte visat den yrkesskicklighet som förutsätts vara allmän inom 
branschen.
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§ 5.25 Handlingarnas inbördes ordning
Kontraktshandlingar kompletterar varandra.

Om handlingar skulle visa sig vara motsägelsefulla i något avseende gäller de, om 
inte omständigheterna uppenbarligen föranleder till annat, sinsemellan i följande 
ordning

o skriftliga ändringar och tillägg till avtal med bilagor
o avtal inkl. bilagor och hänvisningar
o förfrågningsunderlag med bilagor och kompletteringar
o anbud

Detta avtal har upprättats i två (2) likalydande exemplar, varar parterna
tagit vardera ett.

§ 5.26 Underskrifter

För beställaren
Ort, datum

Namn

Förtydligande

För utföraren (behörig firmatecknare)
Ort, datum

Namn

Förtydligande


