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godkänna föreliggande förfrågningsunderlag avseende uppdrag natthemtjänst

att

godkänna föreliggande förfrågningsunderlag avseende uppdrag joursjukvård

att

ge förvaltningen i uppdrag att teckna internavtal med Uppsala kommun vård &
omsorg i enlighet med förfrågningsunderlagen

att

ge förvaltningen i uppdrag att vidare utreda ersättningsmodell avseende hälsooch sjukvårdspersonal samt delegerad hälso- och sjukvård inom lagen om
valfrihetssystem för hemvård

Ärendet
Äldrenämnden gav i augusti 2015 äldreförvaltningen i uppdrag att se över ersättningar och
modeller för ersättningar kopplat till hälso- och sjukvården inom hemvården. Äldrenämnden
fattade beslut att ge förvaltningen i uppdrag att samordna hemtjänst och hemsjukvård nattetid
från och med 2016-06-01.
Förvaltningen har för ändamålet haft möten med Uppsala kommun Vård & omsorg gällande
drift av natthemtjänsten samt en utökning av uppdrag för natthemsjukvård.
Natthemsjukvården kommer efter avtalstecknade benämnas joursjukvård mellan kl 16.00 —
07.00 för personer boende i ordinärt boende. Vård & omsorg kommer starta upp
joursjukvården 2016-09-01 och natthemtjänsten from 2016-06-01. Båda avtalen gäller tom
2017-12-31.
För driften av uppdraget har bifogade förfrågningsunderlag tagits fram för att beskriva
uppdragsinnehåll.

Postadress: Uppsala kommun, äldreförvaltningen, 753 75 Uppsala
Telefon: 018-727 00 00 (växel)
E-post: aldreforvaltningen@uppsala.se
www.uppsala.se
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För framtagande av förslag till en ny ersättningsmodell inom hemvården enligt lagen om
valfrihetssystem krävs ytterligare tidsutrymme. En förstudie har startats gällande
ersättningsmodell. Förstudien kommer vara klar under juni månad.

Ekonomi
Ersättning för joursjukvården och natthemtjänsten kommer vara fasta årsbelopp. Under året
kommer uppföljning ske avseende volym utveelding inom båda avtalen. Den fasta
ersättningen omfattar en kostnadsminskning motsvarande 2,5 miljoner kronor under
avtalsperioden 2016-06-01 — 2017-12-31. I följande avtalsperioder fmns ytterligare
möjligheter till kostnadsanpassning genom stordriftsfördelar samt i införandet av
välfärdsteknologiska lösningar.

Uppsala 2016-05-09

Gunn Henny Dahl, Direktör äldreförvaltningen

Bifogat:
Bilaga 1: Förfrågningsunderlag avseende uppdrag natthemtjänst
Bilaga 2: Förfrågningsunderlag avseende uppdrag joursjukvård
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0

ALLMÄN INFORMATION

0.1

Beställare
Uppsala kommun
Äldrenämnden
753 75 UPPSALA

0.2

Beställarens kontaktperson
Ana Perez
753 75 Uppsala Kommun
Telefon: 018-727 86 36
e-post: ana.perez@uppsala.se

0.3

Läsförståelse
I förfrågningsunderlaget skrivs genomgående utförare, vilket i detta sammanhang
inbegriper begreppen entreprenör, intraprenör, producent, vårdgivare och liknande.
Personer som får service, omsorg/vård benämns enskild/person eller vårdtagare,
beroende på situationen.
I förfrågningsunderlaget används begreppet närstående, vilket i sammanhanget
innefattar anhörig, närstående, god man och förvaltare.
I förfrågningsunderlaget skrivs socialtjänstlagen (SoL) samt hälso- och
sjukvårdslagen (HSL).
Äldrenämndens värdegrund sammanfattas i värdeorden; trygghet, inflytande,
tillgänglighet, oberoende, respekt och bemötande. Äldrenämndens
värdighets garantier' uttrycker såväl individens rättigheter som utförarens
skyldigheter och med värdegrunden som utgångspunkt beskrivs dänned den
riktning i vilken värdegnmdsarbetet inom äldrenämndens ansvarsområde ska
utvecklas.

0.4

Huvudmannaskap och kommunens organisation av
myndighetsuppgifter
Uppsala kommuns äldrenämnd är ansvarig myndighet för att tillhandahålla de
insatser som innefattas i detta uppdrag.
Äldrenämnden är ansvarig för myndighetsfrågor när det gäller personer 65 år och
äldre. För personer 0-64 år ligger motsvarande ansvar på omsorgsnämnden.

1 http://insidan.uppsala.se/Kommungemensamt/Kontor—forvaltningars-internasidor/Forvaltningar/Aldreforvaltningen/Information-och-pressl/Broschyrer-och-presentationsmateriali
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0.5

Uppdragets huvudsakliga innehåll
Beställaren tillhandahåller natthemtjänst utförd av omsorgspersonal för personer i
ordinärt boende mellan klockan 22.00 — 07.00.
Vården och omsorgen ska ge möjlighet för personer att bo kvar hemma livet ut.
Natthemtjänsten riktar sig till personer som omfattas av biståndsbeslut enligt SoL
samt i vissa fall bedömning utifrån HSL oavsett hemvårdsutförare.
Uppdraget förutsätter att utförare har ett konkurrensneutralt förhållningssätt i sitt
arbete och samarbetar kring den enskilde med samtliga utförare i Uppsala kommuns
valfrihetssystem för hemvård2.

0.6

Kontraktstid
Uppdraget gäller från 2016-06-01 — 2017-12-31

1

ÅTAGANDEFÖRE SKRIFTER

1.1

Uppdrag
Samtliga uppdrag återfinns under punkt 2.0.

1.2

Åtagandets form och innehåll
Åtagandet som lämnas i ett original ska vara skriftligt, egenhändigt undertecknat
och skrivet på svenska. / utförare godtar uppdragsbeskrivning genom
undertecknande av avtal.
Bilagor och broschyrer ska ej bifogas åtagandet.

1.3

Adressering
Åtagandet skickas till:
Uppsala kommun
Äldreförvaltningen
753 75 UPPSALA

1.4

Kompletterande upplysningar
Handläggare av detta uppdrag tillhandahåller upplysningar. Begäran om
kompletterande upplysningar ska göras skriftligt senast 6 dagar innan åtagandet
avlämnas.
Endast skriftlig kompletterande uppgift lämnad av beställaren gällande uppdraget är
bindande för både beställaren och uppdragstagaren.

2

https://www.uppsala.se/globalassets/dokument/stod-och-omsorg/utforarkatalog-hemvard.pdf
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1.5

Inlämnande av åtagande
Åtagandet ska vara beställaren tillhanda senast 2016-05-01.

2.0 UPPDRAG
Natthemtjänst
Genom detta uppdrag uppdrar beställaren åt utföraren att driva natthemtjänst. Se
gällande avtal.
I uppdraget ingår att bemanna upp och tillgodose behov av omsorgspersonal mellan
kl. 22.00 — 07.00 för personer boende i ordinärt boende. Omsorgspersonalen ska ha
lämplig kompetens för att kunna utföra de insatser i fråga om vård och omsorg som
följer av beställarens biståndsbeslut enligt SoL samt beslut om delegerad hälso- och
sjukvård av legitimerad personal.
Uppdraget avser en överflyttning av natthemtjänst från avtal inom valfrihetssystemet
för hemvård till en samlad organisation kring natthemtjänsten i ordinärt boende.

Utförare åtar sig att tillhandahålla tio (10) nattpatruller, där varje patrull består av två
personer.
Uppdraget kompletterar avtal med utförare som bedriver verksamhet inom
hemvården.
Utförare kommer tillsammans med beställare arbeta för att möjliggöra framtida
innovationer avseende välfårdsteknologi.
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3.0

FÖRESKRIFTER för utföraren — Ska-krav
Att utföraren uppfyller Äldrenämndens ska-krav ska bekräftas med ett kryss i den
högra kolumnen.
Vid vissa ska-krav finns pilar
i vänsterkanten som anger att utföraren
dessutom ska beskriva vilka metoder och arbetssätt som tillämpas för att säkerställa
att kraven uppfylls. Att enbart ge beskrivningar av målsättningar och ambitioner
godtas inte. Beskrivningarna av metoder och arbetssätt ska göras på avsedd plats
under rubriken 3.6.

Beskriv>

Åtagandet ska även innehålla utförarens presentation och vision, verksamhetsbeskrivning, verksamhetsidé, värdegrund och verksamhetsmål. Dessa uppgifter ska
redovisas under punkt 3.6.1.

3.1

Grundläggande krav på utföraren

3.1.1

Lagar, förordningar och föreskrifter
ska ha ingående kunskap om vård och omsorg, vara väl insatt i och
följa gällande lagar, förordningar, föreskrifter, allmänna råd och
äldrenämndens styrdokument, program och riktlinjer samt
kommunövergripande styrdokument såsom CEMR och Uppsala
kommuns miljö- och klimatprogram
ska bedriva vård och omsorg enligt vetenskap, beprövad erfarenhet
och evidens med ständig kvalitetsutveckling
ska utföra de insatser som följer av äldrenämndens biståndsbeslut enligt
socialtjänstlagen samt tillhandahålla delegerad hälso- och sjukvård
utifrån bedömning av legitimerad personal
ska iaktta allas likhet inför lagen, saklighet och opartiskhet

3.1.2

Uppfyllt

Eli

El
El

n

Lokaler
ska själv ansvara för sitt lokalbehov
ska se till att lokaler och utrustning är anpassad till verksamheten och
godkända för sitt ändamål av berörda myndigheter
ska bekosta, anskaffa och ersätta inventarier och utrustning som åtgår
för att fullfölja uppdraget, samt ansvara för skötsel och tillsyn för dessa

El

n
r
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3.1.3

IT-system
ska använda av beställaren anvisade IT-system

El

representanter hos utföraren ska genomgå av kommunen anordnade ITutbildningar för uppkoppling mot, och kunskap av, kommunens ITsystem

E

utförarens personal ska ha erforderlig datakunskap och kompetens som
behövs för infollnationshantering vid kommunens IT-baserade
verksamhetssystem
ska ha bredbandsanslutning och webbläsare som har den kapacitet som
de av äldreförvaltningen anvisade systemen kräver
ska ansvara för driftskostnader, begärd utveclding av IT-system, samt
för kostnader för mobiltelefoner med Internetuppkoppling

3.1.4

n
n

Underleverantör
ska säkerställa att underleverantör, under hela avtalsperioden, uppfyller
samma kvalitetskrav som ställs på utföraren

E

ska meddela äldrenämnden vilka underleverantörer som avses anlitas
och få dessa godkända av äldrenämnden

El

3.2

Kvalitets- och ledningssystem

3.2.1

Kvalitets- och ledningssystem
ska följa Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om
ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete
ska ha rutin för systematiskt förbättringsarbete för att säkra
verksamhetens kvalitet

3.2.2

n

Uppfyllt

El

n

Synpunkter och klagomål
ska ha implementerad rutin för synpunkts- och klagomålshantering, i
vilken ska framgå till vem medborgare, brukare och/eller anhöriga kan
vända sig för att lämna synpunkter på verksamheten
ska rapportera till äldrenämnden efterfrågade uppgifter kring synpunkter
och klagomål

E

n
8

ska ta emot och behandla inkomna synpunkter och klagomål från den
enskildes ordinarie hemvårdsutförare eller andra aktörer etc.

3.2.3

[1]

Avvikelser kring socialtjänst eller hälso- och sjukvård
ska ha implementerad rutin för avvikelser, i vilken framgår hur
avvikelser tas emot, utreds, åtgärdas, sammanställs, analyseras och
återkopplas
ska rapportera till äldrenämnden efterfrågade uppgifter kring avvikelser

LII

n

3.2.3.1 Lex Sarah
ska följa Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd samt upprätta
rutiner kring utbildning, rapportering och anmälan enligt Lex Sarah

n

ska skriftligen delge äldrenämnden rapport, utredning och anmälan
enligt bestämmelser i Lex Sarah

3.2.4

Lokal kris- och katastrofplanering
ska ha en krisplan med rutiner för verksamheten, vid längre tids el- eller
vattenavbrott, svåra väderförhållanden etc
ska vara insatt och bedriva systematiskt brandskyddsarbete, i enlighet
med de krav som gäller i lag
ska vid förfrågan bistå med uppgifter till Uppsala kommuns
skadeförebyggande arbetet

3.3

Krav avseende personal, kompetens och bemanning

3.3.1

Krav på verksamhetsledning
Ansvarig chef för verksamheten ska ha relevant högskoleexamen samt
minst tre års dokumenterad erfarenhet av arbetsledande ställning inom
området vård- och omsorg.
Ansvarig chef på enheten ska ha relevant högskoleexamen samt minst
två års erfarenhet av arbete inom arbetsområdet, denna person har
ansvar för den dagliga driften.

det ska finnas en namngiven ersättare för den ansvarige chefen för
enheten

El
El

Uppfyllt

fl

n
n
9

3.3.2

Personalkompetens och bemanning

nyrekryterad och visstidsanställd vårdpersonal ska ha lägst
gymnasieutbildning inom vård och omsorg eller motsvarande
undersköterskeutbildning
vid nyrekryteringar ska utdrag ur belastningsregistret begäras
ska ge introduktion om ledningssystem, verksamhetsmål,
förfrågningsunderlag och uppdrag till nyanställd personal

förbindelse om tystnadsplikt ska undertecknas av all personal

E

utföraren ska inom avtalstiden se till att personal som saknar
gymnasieutbildning inom vård och omsorg eller undersköterskeutbildning, genomgår sådan utbildning

El

ska följa Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om
grundläggande kunskaper hos personal som arbetar i socialtjänstens
omsorg om äldre

bemanning ska finnas i sådan omfattning att det säkerställer kvaliteten i
överensstämmelse med lagar, författningar och uppdraget

n

ska tillse att bemanning organiseras så att personalkontinuitet för den
enskilde och dess anhöriga uppnås i största möjliga mån
ska omedelbart vidta erforderliga åtgärder och polisanmäla personal
som misstänkts för att ha begått brott riktade mot den enskilde. I varje
enskilt fall, enligt ovanstående, ska rapport avges till äldrenämnden

3.3.2

_

E

Social dokumentation

journalföring av socialtjänst ska följa Socialstyrelsens föreskrifter och
allmänna råd
ska i löpande anteckningar/journal dokumentera upprättande- samt
uppföljningsdatum för genomförandeplan

El

ska i löpande anteckningar/journal dokumentera hur arbetet
tillsammans med den enskilde utförs för att uppnå mål/delmål samt hur
den enskilde varit delaktig i utförandet av insatser

r-

ska följa kommunens arkivreglemente och tillse att alla inkommande,
utgående och upprättade handlingar i verksamheten förvaras på ett
betryggande sätt

I

ska ha dokumenterade rutiner och varje tertial rapportera till
äldrenämnden vidtagna åtgärder eller förslag till åtgärder för hantering

I

I i
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av utebliven insats
3.3.3

Tillgänglighet
ska utifrån den enskildes önskemål säkerställa att den enskilde har
kännedom om vilken personal kommer för att utföra insatser samt om
den enskilde så önskar informera om personal blir försenad eller annan
personal förväntas genomföra besöket

3.3.4

Fl

ska tillse att personal kan identifiera sig för brukare och anhöriga

n

ska vid behov tillgodose att det finns möjligheter för den enskilde att
kommunicera på finska, eller genom alternativ kommunikation, ex. vid
afasi, syn- eller hörselnedsättningar

n

ska tillse att auktorisera tolk finns att tillgå vid behov

El

ska till den enskilde lämna information om kontaktvägar inom företaget

n

den enskilde ska göras delaktig i sin egen vård och omsorg

E

Sekretess och tystnadsplikt
ska ansvara för att all personal inom verksamheten iakttar den
tystnadsplikt för personal arbetande inom socialtjänst
ska tillse att all personal undertecknar dokument om tystnadsplikt
ska hantera information på ett sådant sätt att sekretess garanteras. All
kommunikation kring den enskilde bottnar i den enskildes samtycke till
om och när information och dokumentation kan delges andra
yrkeskategorier, utförare eller anhöriga

3.4

Uppdrag

3.4.1

Beställning och genomförande
ska utföra de insatser i fråga om vård och omsorg som följer av
kommunens biståndsbeslut och påbörja nya beställningar senast 24
timmar efter det att utföraren mottagit uppdraget, om detta krävs för att
tillgodose den enskildes behov

n
n
n

Uppfyllt

E

omvårdnad i livets slut ska ske med värdighet och respekt
varje natt ska formas så att den enskildes känsla av sammanhang
stärks
ska, utifrån den enskildes beställning, upprätta och datera en

El
11

genomförandeplan tillsammans med den enskilde eller dess företrädare
genomförandeplanen ska utformas utifrån beställning samt den
enskildes behov om trygghet, inflytande, tillgänglighet, respekt och
oberoende och innefatta när och hur insatserna ska utföras samt hur
angivna mål/delmål uppnås

n
n

genomförandeplanen ska följas upp regelbundet/årligen, eller vid
förändrade behov

3.4.2

Oförutsedda uppkomna, eller förändring av, behov
ska tillse att oförutsedda utökade behov påkallade genom dagutförare,
biståndshandläggare eller enskild genom trygghetslarm omgående
tillgodoses

3.4.4

El

El

ska kontakta biståndshandläggare om behovet ökar eller minskar hos
den enskilde

1

I

ska senast morgonen efter meddela biståndshandläggare och/eller
andra berörde utförare om den enskildes behov förändrats, exempelvis
genom temporärt utökade insatser, om den enskilde är inlagd på
sjukhus eller har avlidit

I

I

Förebyggande insatser

urvalskriterier för bedömning och åtgärder vid fallrisk och risk för sår
ska finnas, tillämpas och vara väl kända för all personal
samtlig personal ska ha kompetens att förstå och på ett konstruktivt
sätt möta anhörigas synpunkter och reaktioner

3.4.5

—

Nyckelhantering
ska ha rutiner för säker hantering av den enskildes nycklar

3.4.7

Hygien
ska följa Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om basal
hygien i vård och omsorg så att smittspridning förhindras

3.4.8

n

Samverkan
ska ha implementerad rutin för samverkan med den enskilde, anhöriga,
närstående, andra vårdgivare/utförare och organisationer/huvudmän
ska initiera eller medverka till samordnad individuell plan (SIP) när
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flera vårdgivare är involverade och/eller när det finns behov av
samordning mellan socialtjänst och hälso- och sjukvård
ska samverka med andra aktörer i anslutningen till det ordinära
boendet, exempelvis den enskildes ordinarie hemvårdsutförare,
j oursjukvården eller trygghetsjouren

E

ska samverka med ordinarie hemvårdsutförare gällande enskilda
personer som är i riskzonen avseende brandsäkerhet

E

ska samverka med dagutförare kring inhämtande av nyckel

n

3.5

Uppföljning, utvärdering och insyn

Uppfyllt

3.5.1

Avtalsuppföljning
beställaren ska alltid få den insyn i verksamheten som krävs för
uppföljning, kvalitetskontroll, kontroll av myndighetsutövning m m
ska biträda beställaren vid uppföljningar, utvärderingar och med
uppgifter som ska redovisas till kommunfullmäktige och stat

n

ska på förfrågan delge beställaren resultat av sin egenkontroll

El

ska rapportera till beställaren efter varje tertial (april, augusti,
december) enligt angiven struktur för uppföljning

El

om beställaren påtalar brister i verksamheten ska utföraren inom utsatt
tid upprätta en handlingsplan, delge beställaren denna plan samt
snarast åtgärda bristerna
ska upprätta förteckning över olika typer av handlingar i verksamheten
samt efter begäran skicka dessa dokument såsom årsredovisning,
rutiner, policyer etc till äldreförvaltningen

3.6

n

n
El

Överlåtelse av avtal

Uppfyllt

om driften övergår till annan utförare när uppdraget upphör

n

ska utföraren medverka till att övergången sker utan olägenhet för
vårdtagarna och beställaren samt överlämna alla handlingar som rör
verksamheten samt den enskildes journalhandlingar efter att samtycke
har inhämtats.
ska tillse att den enskilde och äldrenämnd hålls skadelös för skada

13

orsakad genom fel eller försummelse av personal anställd hos utförare
ska svara i förhållande till beställare för skadestånd som beställaren,
på grund av vållande hos utföraren eller personal som denne svarar för,
kan komma att förpliktigas utge till tredje man
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4

ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER

4.1

Handlingars inbördes ordning
Om kontraktshandlingarna skulle visa sig vara motsägelsefulla i något avseende
gäller de, om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder annat, sinsemellan i
följande ordning:
1.skriftliga ändringar och tillägg till förfrågningsunderlaget
2. kontraktet
3. förfrågningsunderlaget inklusive bilagor
4. åtagandet

4.2

Ekonomi

4.2.1

Ersättning till och kostnader för utföraren
Ersättning utgår enligt tecknat avtal.
Kostnader för tolk ersätts av den som initierar åtgärden. T.ex. vid besök hos läkare
har landstinget kostnadsansvaret. Utförarens bevakar att den enskildes rätt till tolk
tillvaratas.
Utföraren står för kostnader för datorer med internetuppkoppling, mobiltelefoner
för att nyttja tidsregistreringssystem, kostnader för inkontinensartiklar och övrigt
förbrukningsmaterial.

4.2.2

Fakturering
Ersättning ges månadsvis i efterskott, 30 dagar netto efter godkänd faktura.
Kostnader efter avslutad vård accepteras ej. Fakturerings-, expeditions- eller
dylika avgifter godkännes ej. Närvarorapport för fakturerad månad ska bifogas via
phonirosystemet.
Vårdtagarens ålder avgör vilken fakturaadress till beställaren som gäller.
Fakturor gällande personer över 65 år samt personer som fyller 65 år innevarande
månad ställs till
Uppsala kommun
UPK 4200
Box 1023
751 40 Uppsala
Fakturor gällande personer yngre än 65 år samt personer som inte fyller 65 år
innevarande månad ställs till
Uppsala kommun
UPK 4100
Box 1023
15

751 40 Uppsala
4.2.3

Dröjsmålsränta
Utgår enligt gällande räntelag.

4.3

Överlåtelse av kontrakt
Kontraktet får inte överlåtas på annan utan beställarens skriftliga medgivande.

4.4

Ändringar och tillägg
Ändringar och tillägg till detta kontrakt kan endast göras genom en skriftlig handling
undertecknad av behörig företrädare för beställare och utförare.

4.5

Omförhandling
Om förutsättningarna för detta avtal väsentligen ändras har vardera parten rätt till
omförhandling rörande de delar av avtalet som omfattas av de ändrade
förutsättningarna.

4.6

Fullgörandegaranti
Utföraren garanterar fullgörande enligt de villkor som anges i detta uppdragsavtal.
I händelse av förändring i utförarens verksamhet, vilka försvårar eller omöjliggör
fullgörande av åtagande, åvilar det utföraren att ersätta beställarens eventuella
merkostnader. Utföraren förbinder sig att omedelbart rätta till iakttagna fel och
brister i sin verksamhet.

4.7

Avtalsbrott
Om beställaren påtalar brister eller underlåtelser i verksamheten ska utföraren inom
utsatt tid upprätta en åtgärdsplan, delge beställaren denna plan samt åtgärda bristerna
i enlighet med planen. Om utföraren inte delger beställaren åtgärdsplanen eller inte
genomför de planerade åtgärderna inom angiven tid, eller har satt en tidsram som
äldreförvaltningen inte kan acceptera, reduceras utförarens ersättning från och med
dag fem med 10 procent av 1/360 del av den totala årsersättningen per dag till dess
att rättelse vidtagits. Detta gäller dock inte om utföraren kan visa att åtgärderna inte
har kunna genomföras p g a händelser som utföraren inte kunnat råda över.

4.8

Hävning
Om någondera parten väsentligt skulle brista i fullgörandet av avtalet och rättelse
inte sker utan dröjsmål efter erinran, har motparten rätt att häva avtalet med
omedelbar verkan. Sak samma om utföraren gjort sig skyldig till allvarligt fel i
yrkesutövningen eller dömts för brott avseende yrkesutövningen enligt
lagakraftvunnen dom.
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4.9

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.

4.10 Tvist med anledning av upprättat kontrakt
Tvist om tolkning eller tillämpning av detta kontrakt och därmed sammanhängande
rättsfrågor mellan beställare och kommunal utförare ska i första hand avhjälpas
genom att tvistande part kallar till förhandling. Om ingen lösning eller förlikning
kommer till stånd ska tvisten slutligt avgöras av kommunstyrelsen. Utföraren får inte
avbryta eller uppskjuta fullgörande av de prestationer, som åvilar utföraren enligt
detta avtal under åberopande av att tvisteförfarande påkallas eller pågår.

4.11 Force majeure
Force majeure såsom krig, omfattande arbetskonflikt, blockad, eldsvåda,
milj ökatastrof eller annan omständighet som parterna inte råder över och som
förhindrar part att fullgöra sina avtalsenliga skyldigheter befriar således part att
fullgöra dessa skyldigheter. Motparten ska omedelbart skriftligen underrättas om det
föreligger omständigheter som kan föranleda tillämpning av denna bestämmelse.

17

FörfrågAingsunderlag för Lapilli& och
drift av

Joursjukvårdsverksamhet
i Uppsala kommun
2016-2017

PR=
ÄLDRENÄMNDEN
Fastställt av äldrenämnden
2016-05-26, §

INNEHÅLLSFÖRTECKNING
0
ALLMÄN INFORMATION
0.1 Beställare
0.2 Beställarens kontaktperson
0.3 Läsförståelse
0.4 Huvudmannaskap och kommunens organisation av myndighetsuppgifter
0.5 Uppdragets huvudsaldiga innehåll
0.6 Kontraktstid
1 ÅTAGANDEFÖRESKRIFTER
1.1 Uppdrag
1.2 Åtagandets foun
1.3 Adressering
1.4 Kompletterande upplysningar
1.5 Inlämnande av avtal
2.0 UPPDRAG
3.0 FÖRESKRIFTER för utföraren — Ska-krav
3.1 Grundläggande krav på utföraren
3.1.1
Lagar, förordningar och föreskrifter
3.1.2
Lokaler och utrustning
3.1.3
IT-system
3.1.4
Underleverantör
3.2 Kvalitets- och ledningssystem
3.2.1
Kvalitets- och ledningssystem
3.2.2
Synpunkter och klagomål
3.2.3
Avvikelser kring socialtjänst eller hälso- och sjukvård
3.2.3.1 Lex Sarah
3.2.3.2 Lex Maria
3.2.4
Lokal kris- och katastrofplanering
3.3 Krav avseende personal, kompetens och bemanning
3.3.1
Krav på verksamhetsledning
3.3.2
Personalkompetens och bemanning
3.3.3
Tillgänglighet
3.3.4
Sekretess och tystnadsplikt
3.4 Uppdrag
3.4.1
Beställning och genomförande
3.4.2
Förebyggande insatser
3.4.3
Anhörigvänlig vård & omsorg
3.4.4
Specifik omvårdnad
3.4.5
Hälso- och sjukvårdsdokumentation
3.4.7
Hygien
3.4.8
Samverkan
3.5 Uppföljning, utvärdering och insyn
3.5.1
Avtalsuppföljning
3.6 Överlåtelse av avtal
4
ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER
4.1 Handlingars inbördes ordning
4.2 Ekonomi
4.2.1 Ersättning till och kostnader för utföraren
4.2.2 Fakturering
4.3 Underentreprenörer

4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
6
7
7
7
7
8
8
8
8
8
9
9
9
9
9
9
10
10
11
11
11
11
12
12
12
13
13
13
13
14
15
15
15
15
15
16
2

4.4 Överlåtelse av kontrakt
4.5 Ändringar och tillägg
4.6 Omförhandling
4.7 Fullgörandegaranti
4.8 Avtalsbrott
4.9 Hävning
4.10 Skadeståndsskyldighet
4.11 Tvist med anledning av upprättat kontrakt
4.12 Force majeure

16
16
16
16
16
17
17
17
17

3

0

ALLMÄN INFORMATION

0.1

Beställare
Uppsala kommun
Äldrenämnden
753 75 UPPSALA

0.2

Beställarens kontaktperson
Ana Perez
753 75 Uppsala Kommun
Telefon: 018-727 86 36
e-post: ana.perez@uppsala.se

0.3

Läsförståelse
I förfrågningsunderlaget skrivs genomgående utförare, vilket i detta sammanhang
inbegriper begreppen entreprenör, intraprenör, producent, vårdgivare och liknande.
Personer som får service, omsorg/vård benämns enskild/person eller vårdtagare,
beroende på situationen.
I förfrågningsunderlaget används begreppet närstående, vilket i sammanhanget
innefattar anhörig, närstående, god man och förvaltare.
I förfrågningsunderlaget skrivs socialtjänstlagen (SoL) samt hälso- och
sjukvårdslagen (HSL).
Äldrenämndens värdegrund sammanfattas i värdeorden; trygghet, inflytande,
tillgänglighet, oberoende, respekt och bemötande. Äldrenämndens
värdighetsgarantierl uttrycker såväl individens rättigheter som utförarens
skyldigheter och med värdegrunden som utgångspunkt beskrivs dänned den
riktning i vilken värdegrundsarbetet inom äldrenämndens ansvarsområde ska
utvecklas.

0.4

Huvudmannaskap och kommunens organisation av
myndighetsuppgifter
Uppsala kommuns äldrenämnd är ansvarig myndighet för att tillhandahålla de
insatser som innefattas i detta uppdrag.
Äldrenämnden är ansvarig för myndighetsfrågor när det gäller personer 65 år och
äldre. För personer 0-64 år ligger motsvarande ansvar på omsorgsnämnden.
Uppsala kommun har utifrån ÄDEL-överenskommelsen ansvar för hälso- och
sjukvård till personer 17 år och äldre i ordinärt boende där vårdbehovet beräknas
uppgå till mer än 14 dagar2samt i särskilda boendeformer.

1 http://insidan.uppsala.se/Kommungemensamt/Kontor--forvaltniugars-internaside- "
_
'
_
- .
bre lch-prP,--ntationsmateriali
2 Ädelöverenskomrnelsen, ansvarsfördelning mellan kommunal hälso- och sjukvård och primärvården.
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0.5

Uppdragets huvudsakliga innehåll
Beställaren tillhandahåller hemsjukvård utförd av sjuksköterskor jourtid. För
personer i ordinärt boende dagligen mellan klockan 16.00 — 07.00 samt för personer i
särskilt boende dagligen mellan klockan 22.00 — 07.00.
Joursjukvården riktar sig till personer som omfattas av ÄDEL-överenskommelsen
och inkluderar personer som omfattas av biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen (SoL)
samt bedömning utifrån hälso- och sjukvårdslagen (HSL).
Uppdraget förutsätter att utförare har ett konkurrensneutralt förhållningssätt i sitt
arbete och samarbetar kring den enskilde med samtliga utförare i Uppsala kommuns
valfrihetssystem för hemvård3 samt med särskilda boenden oavsett driftsfonn i
Uppsala kommun.

0.6

Kontraktstid
Uppdraget gäller från 2016-09-01 — 2017-12-31

1

ÅTAGANDEFÖRE SKRIFTER

1.1

Uppdrag
Samtliga uppdrag återfinns under punkt 2.0.

1.2

Åtagandets form
Utförare godtar uppdragsbeskrivning genom undertecknande av avtal.

1.3

Adressering
Undertecknat avtal skickas till:
Uppsala kommun
Äldreförvaltningen
753 75 UPPSALA

1.4

Kompletterande upplysningar
Handläggare av detta uppdrag tillhandahåller upplysningar. Begäran om
kompletterande upplysningar ska göras skriftligt senast 6 dagar innan avtal
avlämnas.
Endast skriftlig kompletterande uppgift lämnad av beställaren gällande uppdraget är
bindande för både beställaren och uppdragstagaren.

1.5

Inlämnande av avtal
Avtal ska vara beställaren tillhanda senast 2016-07-31.

3 https://www.uppsala.seiglobalassets/dokument/stod -och -omsorgiutforarkatalog-hemvard.pdf
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2.0 UPPDRAG
Joursjukvård
Genom detta uppdrag uppdrar beställaren åt utföraren att driva joursjukvård.
I uppdraget ingår att bemanna upp och tillgodose behov av legitimerade
sjuksköterskor mellan 16.00 — 07.00 för personer boende i ordinärt boende samt
mellan 22.00 — 07.00 för personer boende i särskilt boende.
Uppdraget avser en utökning av natthemsjukvårdsuppdraget för att även innefatta
tiden 16.00 — 22.00 i ordinärt boende som tidigare bedrivits som en del inom
valfrihetssystemet för hemvård.
Uppdraget kompletterar avtal med utförare som bedriver verksamhet inom hemvård
och särskilt boende i Uppsala kommun. Joursjukvården samverkar med ordinarie
utförare samt med omsorgspersonal organiserad inom uppdraget för natthemtjänst.
Utförare bedriver verksamhet på jourbasis samt i vissa fall utifrån planerade behov
hos befintliga brukare. Nivån på den hälso- och sjukvård som bedrivs regleras inom
ramen för ÄDEL-överenskommelsen med VIS-dokument som stöd.
Utförare kommer tillsammans med beställare arbeta för att möjliggöra framtida
innovationer avseende välfärdsteknologi.
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3.0

FÖRESKRIFTER för utföraren — Ska-krav
Att utföraren uppfyller Äldrenämndens ska-krav ska bekräftas med ett kryss i den
högra kolumnen.
Beskriv>. ..
Vid vissa ska-krav finns pilar
vänsterkanten som anger att utföraren
dessutom ska beskriva vilka metoder och arbetssätt som tillämpas för att säkerställa
att kraven uppfylls. Att enbart ge beskrivningar av målsättningar och ambitioner
godtas inte. Beskrivningarna av metoder och arbetssätt ska göras på avsedd plats
under rubriken 3.6.

Beskriv

Åtagandet ska även innehålla utförarens presentation och vision, verksamhetsbeskrivning, verksamhetsidé, värdegrund och verksamhetsmål. Dessa uppgifter ska
redovisas under punkt 3.6.1.

3.1

Grundläggande krav på utföraren

3.1.1

Lagar, förordningar och föreskrifter
ska ha ingående kunskap om vård och omsorg, vara väl insatt i och
följa gällande lagar, förordningar, föreskrifter, allmänna råd och
äldrenämndens styrdokument, program och riktlinjer, såsom VISdokument samt kommunövergrip ande styrdokument såsom CEMR4 och
Uppsala kommuns miljö- och klimatprogram

E

ska bedriva vård och omsorg enligt vetenskap, beprövad erfarenhet
och evidens med ständig kvalitetsutveckling

Eli

ska iaktta allas likhet inför lagen, saklighet och opartiskhet

3.1.2

Uppfyllt

n

Lokaler och utrustning
ska själv ansvara för sitt lokalbehov
ska se till att lokaler och utrustning är anpassad till verksamheten och
godkända för sitt ändamål av berörda myndigheter

n
n

ska bekosta, anskaffa och ersätta inventarier och utrustning som åtgår
för att fullfölja uppdraget, samt ansvara för skötsel och tillsyn för dessa

El

ska tillhandahålla medicinteknisk utrustning som behövs för att fullgöra
uppdraget

n

4

CEMR är de europeiska kommun- och regionförbundens samarbetsorganisation.
Jämställdhetsdeklarationen antogs av CEMR:s högsta politiska ledning i maj 2006.
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3.1.3

IT-system
ska använda av beställaren anvisade IT-system
representanter hos utföraren ska genomgå av kommunen anordnade ITutbildningar för uppkoppling mot, och kunskap av, kommunens ITsystem
utförarens personal ska ha erforderlig datakunskap och kompetens som
behövs för infounationshantering vid kommunens IT-baserade
verksamhetssystem
ska ha bredbandsanslutning och webbläsare som har den kapacitet som
de av äldreförvaltningen anvisade systemen kräver

n
n
n
n

ska ansvara för driftskostnader, begärd utveckling av IT-system, samt
för kostnader för mobiltelefoner med Internetuppkoppling

3.1.4

Underleverantör
ska säkerställa att underleverantör, under hela avtalsperioden, uppfyller
samma kvalitetskrav som ställs på utföraren

fl

ska meddela äldrenämnden vilka underleverantörer som avses anlitas
och få dessa godkända av äldrenämnden

e

3.2

Kvalitets- och ledningssystem

3.2.1

Kvalitets- och ledningssystem
ska följa Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om
ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete
ska ha rutin för systematiskt förbättringsarbete för att säkra
verksamhetens kvalitet
ska tillse att en kontinuerlig kvalitetsutveckling av verksamheten sker

3.2.2

Uppfyllt

n
n
fl

Synpunkter och klagomål
ska ha implementerad rutin för synpunkts- och ldagomålshantering, i
vilken ska framgå till vem medborgare, brukare och/eller anhöriga kan
vända sig för att lämna synpunkter på verksamheten
ska rapportera till äldrenämnden efterfrågade uppgifter kring synpunkter
och klagomål

e

n
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ska ta emot, behandla och återkoppla inkomna synpunkter och klagomål
från den enskildes ordinarie utförare eller andra aktörer.

3.2.3

Avvikelser kring socialtjänst eller hälso- och sjukvård
ska ha implementerad rutin för avvikelser, i vilken framgår hur
avvikelser tas emot, utreds, åtgärdas, sammanställs, analyseras och
återkopplas
ska rapportera till äldrenämnden efterfrågade uppgifter kring avvikelser

n
n

3.2.3.1 Lex Sarah
ska följa Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd samt upprätta
rutiner kring utbildning, rapportering och anmälan enligt Lex Sarah
ska skriftligen delge äldrenämnden rapport, utredning och anmälan
enligt bestämmelser i Lex Sarah

n
fl

3.2.3.2 Lex Maria
ska följa Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd samt upprätta
rutiner kring utbildning, rapportering och anmälan enligt Lex Maria

fl

ska skriftligen delge äldrenämnden rapport, utredning och anmälan om
vårdskada enligt bestämmelser i Lex Maria

3.2.4

Lokal kris- och katastrofplanering
ska ha en krisplan med rutiner för verksamheten, vid längre tids el- eller
vattenavbrott, svåra väderförhållanden etc.

3.3

Krav avseende personal, kompetens och bemanning

3.3.1

Krav på verksamhetsledning
Ansvarig chef för verksamheten ska ha relevant högskoleexamen samt
minst tre års dokumenterad erfarenhet av arbetsledande ställning inom
området vård- och omsorg.
i de fall ansvarig chef för verksamheten inte har legitimation inom
hälso- och sjukvården ska ansvarig för hälso- och sjukvården utses och
denna ska ha legitimation med hälso- och sjukvårdskompetens och följa
vad som framgår av hälso- och sjukvårdslagen

fl

Uppfyllt

n
n
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Ansvarig chef på enheten ska ha relevant högskoleexamen inom hälsooch sjukvårdsområdet samt minst två års erfarenhet av arbete inom
arbetsområdet, denna person har ansvar för den dagliga driften.

det ska finnas en namngiven ersättare för den ansvarige chefen för
enheten
medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) ska finnas kopplad till
verksamheten
3.3.2

n

Personalkompetens och bemanning
ska säkerställa att hälso- och sjukvårdspersonal har förr iell
kompetens vid anställning samt ges möjlighet att hålla sina
yrkesspecifika kunskaper aj our under hela anställningstiden

n

ska vid nyrekrytering begära utdrag ur belastningsregistret
ska ge introduktion om ledningssystem, verksamhetsmål,
förfrågningsunderlag och uppdrag till nyanställd personal
ska tillse att bemanning organiseras så att personalkontinuitet för den
enskilde och dess anhöriga uppnås i största möjliga mån
ska omedelbart vidta erforderliga åtgärder och polisanmäla personal
som misstänkts för att ha begått brott riktade mot den enskilde eller i
hantering kring läkemedel. I varje enskilt fall ska rapport avges till
äldrenämnden.
personal ska behärska det svenska språket, såväl muntligt som
skriftligt, och vid behov kunna tillägna sig nödvändig kunskap om
andras kulturer och religioner
bemanning ska finnas i sådan omfattning att det säkerställer kvaliteten i
överensstämmelse med lagar, författningar och uppdraget

3.3.3

C

n
n
n
fl

Tillgänglighet
ordinarie vårdgivare ska säkerställa att individuellt föreskrivet
förbrukningsmaterial vid behov ska vara tillgängligt för j oursjukvården

E

ordinarie vårdgivare ska säkerställa att joursjukvårdens personal har
tillgång till individuellt föreskrivna läkemedel, läkemedel för generella
ordinationer samt akutask

fl

ska tillse att personal kan identifiera sig för brukare och anhöriga

fl

ska vid behov tillgodose att det finns möjligheter för den enskilde att
kommunicera på finska, eller genom alternativ kommunikation, ex. vid
afasi, syn- eller hörselnedsättningar

lo

ska till den enskilde lämna information om kontaktvägar inom företaget

n
n

den enskilde ska göras delaktig i sin egen vård och omsorg

F

ska tillse att auktorisera tolk finns att tillgå vid behov

3.3.4

Sekretess och tystnadsplikt
ska ansvara för att all personal inom verksamheten iakttar tystnadsplikt
för personal arbetande inom socialtjänst och inom hälso- och
sjukvården
ska hantera infoimation på ett sådant sätt att sekretess garanteras. All
kommunikation kring den enskilde bottnar i den enskildes samtycke till
om och när information och dokumentation kan delges andra
yrkeskategorier, utförare eller anhöriga

3.4

Uppdrag

3.4.1

Beställning och genomförande
ska tillhandahålla planerade insatser av hälso- och sjukvård
ska tillgodose att oförutsedda behov påkallade genom dagutförare,
biståndshandläggare eller den enskilde tillgodoses
ska senast morgonen efter meddela biståndshandläggare och/eller
andra berörda utförare om den enskilde är inlagd på sjukhus eller har
avlidit

3.4.2

El

n

Uppfyllt

n
n
Fl

Förebyggande insatser
ska fortlöpande identifiera risker för sjukdom/skada och ha rutiner för
att åtgärda behov i så tidigt skede som möjligt samt rapportera över till
ordinarie vårdgivare vid behov

fl

den enskilde ska stimuleras att använda sin förmåga att klara sig själv,
att stärka funktioner och oberoende

E

den enskilde ska göras delaktig i sin egen vård och omsorg

El

samtlig personal ska få handledning och ha ett rehabiliterande och
funktionsuppehållande förhållnings- och arbetssätt

n
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3.4.3

Anhörigvänlig vård & omsorg

samtlig personal ska ha kunskaper om vad anhörigstöd och
anhörigvänlig vård och omsorg innebär
samtlig personal ska ha kompetens att förstå och på ett konstruktivt
sätt möta anhörigas synpunkter och reaktioner

3.4.4

El

n

Specifik omvårdnad
ska ansvara för att den enskilde far vård och behandling av god
kvalitet

E

ska tillse att omvårdnad i livets slut sker med värdighet och respekt för
den enskilde
ska minst en gång om året tillse att extern kvalitetsgranskning av
läkemedelshanteringen sker
ska tillse att läkemedel förvaras oåtkomligt för obehöriga

E

ska vid specifika behov instruera och handleda tjänstgörande
omsorgspersonal hos ordinarie vårdgivare eller natthemtjänsten

3.4.5

Hälso- och sjukvårdsdokumentation
ska upprätta dokumentation enligt hälso- och sjukvårdslagen och
Patientdatalagen
ska dokumentera samtliga insatser inom hälso- och sjukvård

utförarens legitimerade personal ska dokumentera enligt
sammanhållen omvårdnadsprocess

3.4.6

n
E

n

ska följa kommunens arkivreglemente och tillse att alla inkommande,
utgående och upprättade handlingar i verksamheten förvaras på ett
betryggande sätt

El

journalföring av hälso- och sjukvården ska föras och förvaras i
enlighet med patientdatalagen, samt förvaras åtskilda från de
anteckningar som görs i den övriga verksamheten

E

Nyckelhantering
ska ha rutiner för säker hantering av den enskildes nycklar
ska ha säker hantering av nycklar för läkemedelsskåp
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3.4.7

Hygien
ska följa Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om basal
hygien i vård och omsorg så att smittspridning förhindras

3.4.8

e

Samverkan
ska ha implementerad rutin för samverkan med den enskilde, anhöriga,
närstående och andra vårdgivare/utförare, utifrån den enskildes
önskemål och medgivande

Lii

ska initiera eller medverka till samordnad individuell plan (SIP) när
flera vårdgivare är involverade och/eller när det finns behov av
samordning mellan socialtjänst och hälso- och sjukvård

El

ska samverka med andra aktörer i anslutningen till det ordinära
boendet, exempelvis den enskildes ordinarie hemvårdsutförare, utförare
på särskilt boende, natthemtjänsten och/eller trygghetsjouren

El

ska samverka med den enskildes ordinarie vårdgivare kring inhämtande
och kvittering av nyckel
vård och omsorg ska ges till den enskilde med tydlig ansvarsfördelning
såväl när det gäller basal som avancerad hemsjukvård
rutiner ska finnas för säker informationsöverföring och
j ournalhantering mellan vårdkedj ans olika funktioner

n
n
n

ska ha rutin för hur vård- och omsorg ges i trygga, väl samordnade och
integrerade former i teamsamverkan med den enskilde

El

3.5

Uppföljning, utvärdering och insyn

Uppfyllt

3.5.1

Avtalsuppföljning
beställaren ska alltid få den insyn i verksamheten som krävs för
uppföljning, kvalitetskontroller mm.
ska biträda beställaren vid uppföljningar, utvärderingar och med
uppgifter som ska redovisas till kommunfullmäktige och stat
ska på förfrågan delge beställaren resultat av sin egenkontroll
om beställaren påtalar brister i verksamheten ska utföraren inom utsatt
tid upprätta en handlingsplan, delge beställaren denna plan samt
snarast åtgärda bristerna

E

n
E

n
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ska efter begäran rapportera elektroniskt till beställaren

E

ska rapportera till beställaren efter varje tertial (april, augusti,
december) enligt angiven struktur för uppföljning

E

ska efter begäran skicka in de rutiner och dokument som dom i sitt
anbud har förbundit sig att ha. Dokumenten ska tillhandahållas utan
kostnad och utan oskäligt dröjsmål

3.6

årsredovisning (bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsrapport)
ska efter begäran redovisas till beställaren

P

förteckning ska upprättas över olika typer av handlingar i
verksamheten, t ex bokslut, verksamhetsberättelse, revisionsrapport,
föreläggande från myndigheter mm

E

ska bistå äldrenämnden med det underlag som krävs för uppföljning av
ett avtal och tillämpningsanvisningar efterlevs

El

Överlåtelse av avtal

Uppfyllt

om driften övergår till annan utförare när uppdraget upphör
ska utföraren medverka till att övergången sker utan olägenhet för
vårdtagarna och beställaren samt överlämna alla handlingar som rör
verksamheten samt den enskildes journalhandlingar efter att samtycke
har inhämtats.
ska tillse att den enskilde och äldrenämnd hålls skadelös för skada
orsakad genom fel eller försummelse av personal anställd hos utförare

n

ska svara i förhållande till beställare för skadestånd som beställaren,
E
på grund av vållande hos utföraren eller personal som denne svarar för,
kan komma att förpliktigas utge till tredje man
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4

ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER

4.1

Handlingars inbördes ordning
Om kontraktshandlingarna skulle visa sig vara motsägelsefulla i något avseende
gäller de, om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder annat, sinsemellan i
följande ordning:
1. skriftliga ändringar och tillägg till förfrågningsunderlaget
2. kontraktet
3. förfrågningsunderlaget inklusive bilagor
4. åtagandet

4.2

Ekonomi

4.2.1

Ersättning till och kostnader för utföraren
Ersättning utgår enligt avtalshandling.
Kostnader för tolk ersätts av den som initierar åtgärden. T.ex. vid besök hos läkare
har landstinget kostnadsansvaret. Utförarens bevakar att den enskildes rätt till tolk
tillvaratas.
Utföraren står för kostnader för datorer med intemetuppkoppling, mobiltelefoner
för att nyttja tidsregistreringssystem, kostnader för inkontinensartiklar och övrigt
förbrukningsmaterial.

4.2.2

Fakturering
Ersättning ges månadsvis i efterskott, 30 dagar netto efter godkänd faktura.
Kostnader efter avslutad vård accepteras ej. Fakturerings-, expeditions- eller
dylika avgifter godkännes ej. Närvarorapport för fakturerad månad ska bifogas.
Vårdtagarens ålder avgör vilken fakturaadress till beställaren som gäller.
Fakturor gällande personer över 65 år samt personer som fyller 65 år innevarande
månad ställs till
Uppsala kommun
UPK 4200
Box 1023
751 40 Uppsala
Fakturor gällande personer yngre än 65 år samt personer som inte fyller 65 år
innevarande månad ställs till
Uppsala kommun
UPK 4100
Box 1023
751 40 Uppsala
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4.3

Underentreprenörer
För utföraren finns möjlighet att anlita underleverantör för delar av sitt uppdrag.
Utföraren ansvarar för att underleverarantören följer samma krav som
äldrenämnden ställt på utföraren. Eventuella brister hos underleverantör svarar
alltid utföraren för. Utföraren ska meddela äldrenämnden vilka underleverantörer
som avses anlitas och fa dessa godkända av äldrenämnden
Utföraren har möjlighet att agera som underentreprenör till utförare som bedriver
verksamhet i särskilda boenden mellan tiden kl. 16.00 — 22.00 på uppdrag av
Äldrenämnden. Underentreprenörskapet får ej påverka detta avtal i foini av
nyttjande av tjänster vilket påverkar att uppdraget ej kan fullföljas.

4.4

Överlåtelse av kontrakt
Kontraktet får inte överlåtas på annan utan beställarens skriftliga medgivande.

4.5

Ändringar och tillägg
Ändringar och tillägg till detta kontrakt kan endast göras genom en skriftlig handling
undertecknad av behörig företrädare för beställare och utförare.

4.6

Omförhandling
Om förutsättningarna för detta avtal väsentligen ändras har vardera parten rätt till
omförhandling rörande de delar av avtalet som omfattas av de ändrade
förutsättningarna.

4.7

Fullgörandegaranti
Utföraren garanterar fullgörande enligt de villkor som anges i detta uppdragsavtal.
I händelse av förändring i utförarens verksamhet, vilka försvårar eller omöjliggör
fullgörande av åtagande, åvilar det utföraren att ersätta beställarens eventuella
merkostnader. Utföraren förbinder sig att omedelbart rätta till iakttagna fel och
brister i sin verksamhet.

4.8

Avtalsbrott
Om beställaren påtalar brister eller underlåtelser i verksamheten ska utföraren inom
utsatt tid upprätta en åtgärdsplan, delge beställaren denna plan samt åtgärda bristerna
i enlighet med planen. Om utföraren inte delger beställaren åtgärdsplanen eller inte
genomför de planerade åtgärderna inom angiven tid, eller har satt en tidsram som
äldreförvaltningen inte kan acceptera, reduceras utförarens ersättning från och med
dag fem med 10 procent av 1/360 av de total årsersättningen per dag till dess att
rättelse vidtagits. Detta gäller dock inte om utföraren kan visa att åtgärderna inte har
kunna genomföras p.g.a. händelser som utföraren inte kunnat råda över.
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4.9

Hävning
Om någondera parten väsentligt skulle brista i fullgörandet av avtalet och rättelse
inte sker utan dröjsmål efter erinran, har motparten rätt att häva avtalet med
omedelbar verkan. Sak samma om utföraren gjort sig skyldig till allvarligt fel i
yrkesutövningen eller dömts för brott avseende yrkesutövningen enligt
lagakraftvunnen dom.

4.10 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.

4.11 Tvist med anledning av upprättat kontrakt
Tvist om tolkning eller tillämpning av detta kontrakt och därmed sammanhängande
rättsfrågor mellan beställare och kommunal utförare ska i första hand avhjälpas
genom att tvistande part kallar till förhandling. Om ingen lösning eller förlikning
kommer till stånd ska tvisten slutligt avgöras av kommunstyrelsen. Utföraren får inte
avbryta eller uppskjuta fullgörande av de prestationer, som åvilar utföraren enligt
detta avtal under åberopande av att tvisteförfarande påkallas eller pågår.

4.12 Force majeure
Force majeure såsom krig, omfattande arbetskonflikt, blockad, eldsvåda,
milj ökatastrof eller annan omständighet som parterna inte råder över och som
förhindrar part att fullgöra sina avtalsenliga skyldigheter befriar således part att
fullgöra dessa skyldigheter. Motparten ska omedelbart skriftligen underrättas om det
föreligger omständigheter som kan föranleda tillämpning av denna bestämmelse.
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