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2015-01-08 KSN-2014-1576 

Kommunstyrelsen 

Fråga om att tillämpa lag om valfrihetssystem (LOV) i bostad 
med särskild service LSS 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att avslå nämnden för hälsa och omsorgs förslag att tillämpa lag om valfrihetssystem (LOV) 
vid upphandling av bostad med särskild service enligt lagen om stöd och service t i l l viss 
funktionshindrade (LSS) 

Ärendet 
Nämnden för hälsa och omsorg (NHO) hai- v id sammanträde den 27 november 2014 föreslagit 
kommunfullmäktige att tillämpa lag om valfrihetssystem (LOV) vid upphandling av bostad 
med särskild service enligt lagen om stöd och service t i l l viss funktionshindrade (LSS). 

Nämnden har vidare godkänt förslag t i l l förfrågningsunderlag. Nämnden beslutade också, i 
händelse att kommunfullmäktige beslutar avslå upphandling enligt L O V , givit kontoret för 
hälsa, vård och omsorg i uppdrag att förbereda en L O U upphandling av LSS boende. 

Gentemot beslutet har (S)-, (MP)- och (V) ledamöterna reserverat sig t i l l förmån för 
yrkandet att ge kontoret i uppdrag att förbereda en L O U upphandling av LSS boende samt att 
förslag t i l l förfrågningsunderlag ska beslutas av ett förstärkt arbetsutskott den 11 december 
2014. 

Protokollsutdrag från nämndens sammanträde inklusive reservationer samt kontorets 
beslutsunderlag bifogas 

Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala 
Besöksadress: Stadshuset, Vaksalagatan 15 • Telefon: 018-727 00 00 (växel) • Fax: 018-727 00 01 

E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se 
www.uppsala.se 



Föredragning 
Nämnden har överlämnat frågan om införande av L O V i bostad med särsldld service enligt 
LSS t i l l kommunfullmäktige för avgörande mot bakgrund av att förvaltningsrätten upphävt ett 
liknande beslut om införande av L O V då beslutet är av principiellt karaktär och därför bör 
behandlas av kommunfullmäktige. I sin dom hänvisade förvaltningsrätten också t i l l 
förarbetena t i l l lagen om valfrihetssystem som anger att det är kommunfullmäktige som ska 
fatta beslut om införandet av LOV. 

Som framgår av nämndens beslut har kontoret förberett en upphandling enligt L O U för den 
händelse kommunfullmäktige skulle avslå nämndens begäran. Ett förfrågningsunderlag för 
upphandling enligt L O U beräknas föreligga under januari månad och beslutas av ett förstärkt 
arbetsutskott i enlighet med nämndens delegationsordning som nämnden fastställt den 5 
januari 2015. 

Den planerade upphandlingen enligt L O U kommer att ha fasta ersättningsnivåer t i l l utförarna, 
utifrån de behovsnivåer som beskrivs i förslag t i l l förfrågningsunderlag för LOV. Detta 
medför att nämnden får samma kontroll över kostnaderna och kan samtidigt undvika oönskad 
överkapacitet. Detta då L O U inte annonseras löpande t i l l skillnad från LOV. 

Nämnden har år 2011 ramupphandlat enligt L O U där utföraren angivit pris per dygn och plats 
utifrån behovskategorier. Nämndens bedömning är att detta pris är oskäligt högt. Då 
upphandlingen förskjutits i t id behöver avtalen förlängas då enskilda individer har sin 
permanenta bostad där och kommunen har inget annat att erbjuda även om någon skulle vil ja 
flytta. 

Avsikten är att aktuella utförare deltar i ny upphandling. Kommunen kommer att få en lägre 
kostnad då kommunen i den nya upphandlingen styr priset. En bedömning är att dygnspriset 
sjunker med 500 kr i snitt vilket minskar kostnaderna med ca 1 mnkr per månad (500 kr*68 
personer som idag bor i dessa boenden*30 dagar på en månad). 

För att upphandlingen ska kunna verkställas måste kommunfullmäktige avgöra nämndens 
framställen om införande av LOV. För att åstadkomma den beräknade besparingen bör 
ärendet avgöras av kommunfullmäktige så fort som möjligt. 

Kommunledningskontoret Omsorgsförvaltningen 

Joachim Danielsson 
stadsdirektör 

Tomas Odin 
omsorgsdirektör 
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Sammanträdesdatum: 2014-11-27 

UPPSALA KOMMUNSTYRELSE 

Ink. 201*1 -12- 1 t 

Kattor. 

2 i 
Km. 1 

§214 

Utredning om möjligheterna att införa lag om valfrihetssystem L O V i bostad 
med särskild service 9 § LSS 
NHO-2014-0116.31 

Beslut 
Nämnden för hälsa och omsorg beslutar 

att föreslå kommunfullmäktige att tillämpa lag om valfrihetssystem (LOV) vid upphandling av 
bostad med särskild service enligt lag om stöd och service t i l l vissa funktionshindrade (LSS) 
från och med 1 januari 2015, 

att godkänna föreliggande forslag t i l l förfrågningsundeif ag, 

att skicka ärendet t i l l kommunfullmäktige för beslut, och 

att ge kontoret i uppdrag att förbereda en LOU upphandling av LSS boende i händelse att 
kommunfullmäktige beslutar avslå upphandling enligt LOV. 
Detta för att minsta möjliga tidsspillan sker vid framtagande av boende enligt LSS. 

Reservationer 
Eva Christiernin (S), Elin Karlsson (S), Jonny Husén (S), Malena Ranch (MP) och Liza Boéthius 
(V) reserverar sig mot beslutet t i l l förmån för egen skrivelse enligt bilaga 4. 

Ärendet 
Förslag t i l l skrivelse föreligger 2014-11-25 från kontoret för hälsa, vård och omsorg. 

På nämndens uppdrag har kontoret utrett förutsättningarna för att tillämpa lag om valfrihetssystem 
vid upphandling av bostad med särskild service. En slutrapport godkändes av nämnden i augusti. 
Denna visade att det är möjligt att infora LOV för de boenden som nämnden idag har 
ramupphandlat enligt lag om offentlig upphandling (LOU) och låta andra intressenter ansöka om att 
bli godkända utförare med stöd av LOV. Slutrapporten har skickats på remiss t i l l 
intresseorganisationer, politiska partier och arbetstagarorganisationer. Nämnden beslutade även att 
ge kontoret i uppdrag att ta fram ett förslag t i l l förfrågningsunderlag med beaktande av förslagen i 
slutrapporten. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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N Ä M N D E N F Ö R H Ä L S A O C H O M S O R G 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-11-27 

Yrkanden 
Eva Christiernin (S), Elin Karlsson (S), Jonny Husén (S), Malena Ranch (MP) och Liza Boéthius 
(V) yrkar på en ny skrivelse enligt bilaga 4. 

Ordföranden Stig Rådahl (M) yrkar bifall t i l l föreliggande skrivelse. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer yrkandena under proposition och finner att nämnden bifaller eget yrkande 

Votering begärs och verkställs. 

Den som bifaller ordförandens yrkande röstar ja och den som bifaller oppositionens yrkande röstar 
nej. 

Med 6 ja-röster mot 5 nej-röster beslutar nämnden i enlighet med ordförandens yrkande. 

Ja-röster avges av: Gunvor Nicander-Ekström (M), Josefine Andersson (M), Benny Lindholm (FP) 
Stefan Hamnstedt (C), Viktoria Rönnquist (KD), och Stig Rådahl (M). 

Nej-röster avges av Eva Chiistiemin (S), Elin Karlsson (S), Jonny Husén (S), Malena Ranch (MP) 
och Liza Boéthius (V). 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Ute 07. 



K O M M U N KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG 

Handläggare 

Jenny Hedberg 
Datum 

2014-11-25 
Diarienummer 

Nämnden för hälsa och omsorg 

Underlag för att enligt LOU ramupphandla bostad med särskild 
service, LSS 

Förslag till beslut 
Nämnden för hälsa och omsorg föreslås besluta 

att ge kontoret i uppdrag att ta fram ett förfrågningsunderlag för ramupphandling enligt LOU 
för bostad med särskild service LSS, samt 

att förslag t i l l förfrågningsunderlag presenteras t i l l och beslutas av förstärkta arbetsutskottet 
11 december 2014. 

Ärendet 
Som ett alternativ t i l l LOV kan en ramupphandling enligt LOU göras med syfte att öka antalet 
lägenheter för bostad med särskild service för att kunna erbjuda verkställighet för de personer 
som beviljats insatsen. 

På grund av upphandlingssekretess kan inte förfrågningsundeiiaget presenteras för nämnden 
och biläggas ärendet vid nämndens novembersammanträde. Enligt gällande 
delegationsordning är det förstärkt arbetsutskott som ska ta beslut om förfrågningsunderlag 
enligt LOU. 

De kvalitetskrav som kommer att föreslås i rubricerad upphandling ska harmoniera med de 
kvalitetskrav som nämnden ställer vid entreprenadupphandlingar enligt LOU. De ska även 
harmoniera med de kvalitetskrav som finns i förslag t i l l förfrågningsunderlag för LOV i 
bostad med särskild service. 

Upphandlingen ska göras med fasta ersättningsnivåer som utgår från den enskildes bedömda 
stödbehov utifrån sex olika behovsnivåer. Denna ersättning ska ta hänsyn t i l l om den enskilde 
har daglig verksamhet eller inte. Dagersättningen ska täcka samtliga kostnader för personal, 
lokaler, administration, hälso- och sjukvård, konsumtionsavgifter etc. Ersättning för 

Postadress: Uppsala kommun, Kontoret för hälsa, vård och omsorg, 753 75 Uppsala 
Besöksadress: Stationsgatan 12 • Telefon: 018-727 00 00 (växel) 

E-post: halsa-vard-omsorg@uppsala.se 
y~. www.uppsala.se 
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nattpersonal utgår från det totala behovet på boendet, d v s om det behövs sovande jour eller 
vaken natt. Det är den person på boendet som har det största stödbehovet nattetid som utgör 
"norm". Antagna anbud kommer således att rangordnas utifrån andra kriterier än lägsta pris. 

Kontoret för hälsa, vård och omsorg 

Tomas Odin 
Tf direktör 
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Handläggare 
Hedberg Jenny 

Datum 
2014-11-04 

Diarienummer 
NHO-2014-0116 

Nämnden för hälsa och omsorg 

Utredning om möjligheterna att införa lag om valfrihetssystem 
(LOV) i bostad med särsldld service LSS 

Förslag till beslut 
Nämnden för hälsa och omsorg föreslås besluta 

att föreslå kommunfullmäktige att tillämpa lag om valfrihetssystem (LOV) vid upphandling 
av bostad med särskild service enligt lag om stöd och service t i l l vissa funktionshindrade 
(LSS) från och med 1 januari 2015, 

att godkänna föreliggande förslag t i l l förfrågningsunderlag, 

att skicka ärendet t i l l kommunfullmäktige för beslut, och 

att ge kontoret i uppdrag att förbereda en LOU upphandling av LSS boende i händelse att 
kommunfullmäktige beslutar avslå upphandling enligt LOV. 
Detta för att minsta möjliga tidsspillan sker vid framtagande av boende enligt LSS. 

Sammanfattning 
På nämndens uppdrag har kontoret utrett förutsättningarna för att tillämpa lag om 
valfrihetssystem vid upphandling av bostad med särskild service. En slutrapport godkändes av 
nämnden i augusti. Denna visade att det är möjligt att införa LOV för de boenden som 
nämnden idag har ramupphandlat enligt lag om offentlig upphandling (LOU) och låta andra 
intressenter ansöka om att bli godkända utförare med stöd av LOV. Slutrapporten har skickats 
på remiss t i l l intresseorganisationer, politiska partier och arbetstagarorganisationer. Nämnden 
beslutade även att ge kontoret i uppdrag att ta fram ett förslag t i l l förfrågningsunderlag med 
beaktande av förslagen i slutrapporten. 

Ärendet 
I april 2014 gav nämnden kontoret i uppdrag att utreda möjligheterna att tillämpa lag om 
valfrihetssystem (LOV) vid upphandling av bostad med särskild service enligt LSS. Nämnden 
fattade även beslut om direktiv för utredningen. Utredningen har haft en styrgrupp bestående 

Postadress: Uppsala kommun, kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad, 753 75 Uppsala 
Besöksadress: Stationsgatan 12 • Telefon: 018-727 87 00 (växel) • Fax: 018-727 86 50 

E-post: barn-ungdom-arbetsmarknad@uppsala.se 
www.uppsala.se 



av det förstärkta arbetsutskottet. Därtill hai' representanter från intresseorganisationer varit 
adjungerade i styrgruppen. Styrgruppen hai- haft fem möten. 

Utredningens slutsatser visade att det är möjligt att införa LOV för de boenden som nämnden 
idag har ramupphandlat enligt lag om offentlig upphandling (LOU). Det finns även möjlighet, 
om LOV införs, för andra intressenter att söka om godkännande och bl i utförare för bostad 
med särskild service enligt LSS. Utredningen visade även att det är ekonomiskt fördelaktigt 
att införa LOV för de idag ramupphandlade boendena. Det finns inget hinder för att tillämpa 
LOV och LOU parallellt. Det v i l l säga att nämnden även fortsättningsvis kan beställa 
fastigheter/boenden av kommunstyrelsen och sedan konkurrensutsätta driften av boendet 
enligt LOU alternativt ge uppdrag t i l l Vård & bildning. 

I utredningen fanns även förslag om hur den enskilde kan få rätt att välja boende, vissa krav 
som bör finnas i ett förfrågningsunderlag samt övriga konsekvenser av att införa LOV. 
Nämnden beslutade vid augustisammanträdet att godkänna slutrapporten och att skicka den på 
remiss t i l l intresseorganisationer, politiska partier samt arbetstagarorganisationer. Samtidigt 
fick kontoret i uppdrag att ta fram förslag t i l l förfrågningsunderlag baserat på förslagen i 
slutrapporten. 

Slutrapporten skickades t i l l sammanlagt 36 ideella organisationer, samtliga partier som 
representeras i kommunfullmäktige samt fackförbunden Kommunal, Vision, 
Akademikerförbundet SSR och Vårdförbundet. De ideella organisationerna bjöds även in t i l l 
ett seminarium för dialog och ytterligare information. Endast ett remissvar inkom och inte 
någon av de ideella organisationerna tackade ja t i l l att delta vid seminariet. Vänsterpartiet, 
som besvarade remissen, motsätter sig ett införande av LOV för bostad med särskild service 
och framför att de anser att denna insats främst ska drivas av kommunens egen regi. 
Remissvaret i sin helhet finns i bilaga 1. 

Utifrån förslagen i slutrapporten hai- kontoret tagit fram ett förlag t i l l förfrågningsunderlag, se 
bilaga 2. De kvalitetskrav som föreslås harmonierar med de kvalitetskrav som nämnden 
ställer vid entreprenadupphandlingar enligt LOU. 

Kontoret föreslår att ersättningen dagtid utgår från den enskildes bedömda stödbehov utifrån 
sex olika behovsnivåer. Denna ersättning tar hänsyn t i l l om den enskilde har daglig 
verksamhet eller inte. Denna ersättning ska täcka samtliga kostnader för personal, lokaler, 
administration, hälso- och sjukvård, konsumtionsavgifter etc. Ersättning för nattpersonal utgår 
från det totala behovet på boendet, d v s om det behövs sovande jour eller vaken natt. Det är 
den person på boendet som har det största stödbehovet nattetid som utgör "norm". 

Det förfrågningsunderlag som är lagt som bilaga saknar ersättningsnivåer. Detta kommer 
kontoret att komplettera med t i l l utskicket t i l l nämnden. 



Kontoret för hälsa, vård och omsorg 

Tomas Odin 
Tf direktör 

Bilaga 1: Remissvar 
Bilaga 2: Förslag t i l l förfrågningsunderlag 
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Remissvar om 
tillämpning av lagen 
om valfrihetssystem 
(LOV) för bostad med 
särskild service 
2014-09-24 

Vänsterpartlet motsätter sig införande av L O V i bostad med särskild service. 

De argument som framförs för ett införande av L O V i den av nämnden gjorda 
utredningen är bland annat: 

införa valfrihet för brukaren 
öppna för privata alternativ 
öka antalet aktörer 
att det är ekonomiskt fördelaktigt 

Vänsterpartiet menar att olika typer av gruppboenden i huvudsak ska drivas av 
kommunen. 

För Vänsterpartiet är det självklart att brukaren skall kunna välja sitt gruppboende. 
Dessa kan ha olika inriktningar. För Vänsterpartiet kan gruppboenden också vara 
föräldradrivna, drivas av stiftelser, organisationer och andra former där vinstuttag ej 
förekommer. Mångfald och valfrihet för brukaren kan alltså uppnås på dessa sätt. 
Idag drivs fler och fler gruppboenden av riskkapital bolag. Deras främsta syfte är att 
generera vinst till sina aktieägare. Den största utgiften i gruppboenden är personal. 
Vinstintresset hos bolagen leder ofta till personalnedskärningar, vilket medför ökad 
press på de anställda och otrygghet för brukarna. Vänsterpartiet menar att det måste 
sättas stopp för riskkapitalbolagen att driva verksamheter inom vård och omsorg. De 
skattemedel som avsetts för olika verksamheter inom bl a vård och omsorg skall stanna 
i den verksamhet de är avsedda för, inte lämna verksamheten i form av vinstuttag. Den 
verksamhet som bedrivs av privata företag utmärker sig dessutom generellt sett inte på 
något positivt sätt jämfört med offentliga. 

Som det påpekas i utredningen så kommer det knappast att bli möjligt för mindre 
företag och organisationer att driva gr uppboenden enligt LOV, då (citat ur utredningen) 

"Det faktum att kommunen (enl lagen - Vänsterpartiets tillägg) inte kan vidareuthyra 
eller överföra hyreskontrakten till privat utförare gör att de utförare som vill etablera sig 
i Uppsala behöver ha både ekonomisk stabilitet och kunskap för att själva kunna 
förvärva en fastighet. Ett mindre företag eller organisation kan ha svårt att etablera sig." 

Sida 1(2) 



Kommunen har idag alltså inte laglig möjlighet alt hyra ut lokaler till de som bedriver 
verksamhet enl LOV. Skall det bli möjlighet för små och mindre företag utan vinstuttag 
att bedriva verksamhet, då behövs en ny lagstiftning. 

Vänsterpartiet menar att kommunen nu måste satsa på att bygga egna boenden. Om det 
nu, mot Vänsterpartiets politik, har beslutats att ta in privata vårdgivare med möjlighet 
att ta ut vinst ur verksamheten så är Vänsterpartiet av den absoluta uppfattningen att 
kommunen måste äga eller hyra lokalerna och en eventuell privat vårdgivare driva 
verksamheten. Ty den dag ett bolag inte längre uppfyller kraven, vad händer då om 
kommunen inte har rådighet över lokalerna? Detsamma gäller vid en eventuell konkurs. 
När det gäller konkurs säger nämndens LOV-utredning att "det Kr rimligt att anta (egen 
kursivering) att konkursförvaltaren i ett sådant läge skulle kontakta Uppsala kommun 
eftersom boendet drivs på uppdrag av kommunen och bebos av personer som har sitt 
myndighetsbeslut om bostad med särskild service verkställt på boendet". Äger eller hyr 
kommunen lokalerna kan kommunen ta över verksamheten på en gång. 

Någon hänsyn till vad det innebär för brukaren vid en eventuell konkurs eller hävande 
av avtal finns inte. I det läget inträder en stor osäkerhet för både brukare och personal 
inför framtiden. Personalens osäkerhet spinner negativt över på brukarnas vardag. 
Brukarna ör ofta sköra personer med behov av trygghet och kontinuitet. Att då mena att 
"det ör rimligt att anta .. ." etc (se ovan), garanterar inte det brukarna har rätt till enl LSS 
och uppfyller inte LSS-lagen och dess intenlioner. Man kan inte utsätta brukare för 
denna risk. 

Därför uppmanar Vänsterpartiet Uppsala kommun att producera gruppboenden för att 
drivas i framförallt egen regi, med olika inriktningar för att uppnå mångfald och 
möjlighet för brukaren att välja boenden men också för att ge brukaren valfrihet när det 
gäller innehåll kvalitet, trygghet och kontinuitet. Kommunens första prioritet är 
brukarnas väl och ve, inte företags etableringsfrihet. 

Sverker Åslund 
Ordförande Vänsferpartiet Uppsala 
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Förfrågningsunderlag för godkännande av utförare 
Uppsala kommuns valfrihetssystem -

bostad med särskild service 
enligt 9 § punkt 9 LSS 
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1 Allmän orientering 
1.1 Beskrivning av upphandlingen 
Denna upphandling enligt lag om valfrihetssystem (LOV) avser bostad med särsldld service enligt lag 
om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Kommunfullmäktige i Uppsala kommun, på 
förslag av nämnden för hälsa och omsorg beslutade den xx november 2014 att införa LOV inom 
bostad med särsldld service. Syftet med valfrihetssystemet är att öka antalet aktörer och därmed kunna 
erbjuda den enskilde en större valfrihet, delaktighet och inflytande. 

Valfrihetssystemet innebär att invånare i Uppsala kommun som har beviljats bostad med särskild 
service har möjlighet att få sitt beslut verkställt bland de boenden som kommunen har avtal med och 
som kan tillgodose den enskildes behov. 

Uppsala kommun har idag entreprenadupphandlade boenden där kommunen hyr fastigheten och 
driften har upphandlats enligt LOU. Vidare finns ramupphandlade boenden där kommunen enligt 
LOU har upphandlat platser i boenden där utföraren äger eller hyr fastigheten. 

Nämndens för hälsa och omsorg utgångspunlct är öka antalet boenden och att undvika.att 
ramupphandla boenden enligt LOU. De privata utförare som kommunen redan har ramavtal med efter 
upphandling enligt LOU måste däiför ha deltagit och blivit godkända i denna upphandling enligt LOV 
för att fortsättningsvis kunna ingå i kommunens valfrihetssystem. 

Beställaren garanterar inte några volymer i denna upphandling. 

1.2 Läsförståelse 
I förfrågningsunderlaget används olika begrepp som förklaras i nedanstående stycken: 

Sökande Avser den som lämnar en ansökan om ätt enligt detta förfrågnings
underlag tillhandahålla bostad med särskild service åt Uppsala kommun. 

Utförare Avser sökande som får avtal och uppdrag att utföra beställda insatser. När 
det gäller ansvaret att bedriva hälso- och sjukvård används i vissa fall 
begreppet vårdgivare. 

Myndighet 

LSS 

SoL 

HSL | j 

Biståndshandläggare 

Boendesamordnare 

Beställning 

Den ensldlde 

Brukare 

Genomförandeplan 
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Avser här den del av Uppsala kommun som fattar biståndsbeslut enligt 
LSS och följer upp dessa på individnivå. 

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funlctionshindrade LSS 

Socialtjänstlagen (2001:453) 

Hälso- och sjukvårdslagen (1983:763) 

i En av kommunen anställd tjänsteman (biståndshandläggare) som utreder, 
bedömer (biståndsbedömning) och fattar beslut (biståndsbeslut) utifrån 
gällande lagstiftning. 

En av kommunen anställd tjänstman (boendesamordnare) som 
"matchar", erbjuder och verkställer beslut om bostad med särskild 
service utifrån den enskildes önskemål och behov. 

Det avrop som biståndshandläggaren gör till utföraren utifrån 
biståndsbeslutet. 

En person som blivit beviljad bostad med särskild service. 

En grupp av personer beviljade bostad med särskild service. 

En plan som utföraren upprättar tillsammans med den enskilde och som 
beskriver hur insatserna ska genomföras. 



1.3 Referensnummer 
Varje ansökan får ett referensnummer och registreras därefter i kommunens ärendehanterings-system, 
DokÄ. 

1.4 Den upphandlande myndigheten 
Nämnden för hälsa och omsorg (NHO), Uppsala kommun, är ansvarig myndighet för att 
tillhandahålla bostad med särskild service. Ansökningar hanteras av kontoret för hälsa, vård och 
omsorg (HVK). 

NHO är ansvarig för myndighetsfrågor när det gäller personer 21år och äldre. 

1.5 Beskrivning av tjänsten 
Bostad med särskild service är en insats enligt LSS som syftar till att vara den enskildes permanenta 
bostad och kunna tillgodose dennes stödbehov av så väl social, psykisk, fysisk och existentiell 
karaktär. Personal ska finnas tillgänglig under dygnet utifrån den enskildes behov. 

Utföraren ska ge stöd i syfte att vara den enskilde behjälplig i hela livssituationen. Verksamheten ska 
grundas på respekt för den enskildes integritet och självbestämmande. Stödet ska utformas efter den 
enskildes förutsättningar och behov och utformas så att den enskilde så långt som möjligt görs 
delaktig. Den ensldlde ska Icunna leva som andra och uppnå goda levnadsvillkor i enlighet med 
intentionerna i LSS. 

Utgångspunkten för stödet är det biståndsbeslut som biståndshandläggaren fattar. Utifrån beslutet 
upprättar utföraren tillsammans med den ensldlde en genomförandeplan för hur och när stödet ska ges. 
Stödet ska tillgodose den enskildes psykiska, fysiska, sociala och medicinska behov. Utföraren 
ansvarar- även för att medarbetare eller annan lämplig pérsoii vid behov följer med den enskilde till 
läkare, tandläkare, mammografi, frisör, kulturaktiviteter och liknande. 

Den enskilde ska få möjlighet att bibehålla, eller stegvis öka, sin förmåga att klara ett självständigt liv. 
Medarbetarna ska därför kunna få handledning av legitimerad personal för att kunna utföra enklare 
insatser som förebygger ohälsa, ger möjlighet till förbättrad fysiks hälsa och uppehåller 
funktionsförmågan, d || 

Hälso- och sjukvård 
Utföraren ansvarar för att behovet av hälso- odh sjukvård uppfylls upp till och med sjuksköterskenivå. 
Sjuksköterskekompetens ska finnas tillgänglig dygnet runt. 

ra ' -

Utföraren ska tillgodose den enskildes behov av insatser från arbetsterapeut och sjukgymnast. 

Ansvarig för verksamheten är att betrakta som utföraie för den hälso- och sjukvård som utförs på 
uppdrag av kommunen. Utföraren ska i enlighet med patientskadelagen teclma och vidmakthålla 
patientförsäkring för hälso- och sjukvården. 

Funlctionen medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och medicinskt ansvarig för rehabilitering 
(MAR) tillhandahålls av beställaren. 

1.5.1 Upplevelsekr i ter ier o c h värdegrund 

NHO har antagit fyra upplevelsekriterier som ska prägla all verksamhet som nämnden finansierar. 
Dessa kriterier ska genomsyra den enslcildes upplevelser av den tillhandahållna tjänsten. 

Trygghet 
NHO:s ledord för trygghet är; kontinuitet, förtroende samt struktur och förutsägbarhet 
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Respektfullt bemötande 

NHO:s ledord för ett respektfullt bemötande är; integritet, allas lika värde samt förhållningssätt 

Delaktighet och inflytande 
NHO:s ledord för delaktighet och inflytande är; brukarmedverkan, påverkansmöjlighet, 
kommunikation, delta i vardagen efter förmåga samt närståendemedverkan 
Oberoende 
NHO:s ledord för oberoende är; utveclding för den enskilde, tillgänglighet (fysisk, informativ, 
kommunikativ och psykosocial) samt valmöjlighet 

I det vardagliga arbetet förväntas samtliga ledare och medarbetare inom nämndens ansvarsområde, vid 
alla tillfällen och utan undantag, tolka innehållet i upplevelsekriterierna utifrån en helhetssyn på den 
ensldldes förväntningar och behov. 

i . 
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1.6 Behovsanalys 
Första kvartalet 2014 fanns 28 beslut om bostad med särskild service som inte har kunnat verkställas. 

Behovet av bostäder med särskild service beskiivs i nämndens boendeplan för 2013-2016 som antogs i 
december 2012. Denna finns att läsa i sin helhet på www.uppsala.se/nho. Tabellen nedan redovisar 
den behovssituation som redovisats i boendeplanen. 

Behov av bostad med s urskild service enligt LSS, boendeplan 2013-2016 
Ej verkställda 
beslut 

Behov av annan 
boendeform 

Aviserade behov 
från BUN/utredning 

Intresseanmälan/ 
känt behov 

36 7(4) 17* 43** 
Anm: (personer 65 år och äldre inom parentes). *lnför 2017 är ytterligare 2 personer aviserade, 
behov väntas successivt inträda åren 2012-2017 

Följande större behovsgrupperingar kan urskiljas för perioden till öch med 2016: 
• Ett tjugotal personer har omfattande behov av omvårdnad och behov av sammanhållen 

gruppbostad med maximalt 4-6 bostäder och vaken natt. Inriktning behövs dels mot autism 
och beteendeproblematik, dels mot omvårdnad. 

• Fem-åtta äldre personer med lindrig utvecklingsstörning behöver annan boendeform där deras 
ökande omvårdnadsbehov kan tillgodoses på ett bättre sätt. 

• Drygt 20 personer har behov av sammanhållen gruppbostad med sovande jour. 
• Knappt 20 personer behöver grupperat boende i trapphus med sovande jour. I denna kategori 

ingår en grupp på åtta personer med neuropsykiatrisk diagnos 
• Det finns cirka 15 personer med beslut om bostad med särsldld sei vice enligt LSS personkrets 

3 men som har verkställighet vid SoL-boehde. 

1.7 Information om val och avgifter i valfrihetssystemet 

1.7.1 Information till e n s k i l d a o m godkända leverantörer 
Den enskilde har riiöjlighet ätt välja mellan de lediga lägenheter som motsvarar den enskildes behov 
och önskemål. Boendesamordnare vid myndigheten "matchar" önskemål och behov med lediga 
boenden. ' 

• 

Utförafen har rätt att marlaiadsföra sin verksamhet. Marknadsföring ska utformas på ett sådant sätt att 
den enskilde inte uppfattat den som påträngande eller i övrigt stötande. 

1.7.2 Kapac i te ts tak 
Sökande som öriskar bli utförare av bostad med särskild service i Uppsala kommun har rätt att själva 
specificera antal lägenheter som tillhandahålls inom ramen för valfrihetssystemet. Kapacitetstaket ska 
avse de lägenheter som tillhandahålls de personer som Uppsala kommun beviljat insatsen. Detta 
innebär att viss del av boendet kan bebos av personer från andra kommuner. 

Om utföraren vill ändra kapacitetstaket ska detta först godkännas av beställaren. 

1.7.3 Begränsning i må lgrupp 
Sökande ska i ansökan ange vilken målgrupp verksamheten vänder sig till, det vill säga vad tillståndet 
från Inspektionen för vård och omsorg anger. Sökande har även möjlighet att ange i ansökan om 
verksamheten är anpassat till personer med särsldlda behov utifrån det nivåsystem som beställaren 
fastställt. 
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1.7.4 N ivåbedömning 
Beställaren har fastställt ett system i form av nivåer för att beslaiva och mäta den enskildes stödbehov. 
Bedömningen görs av särsldlda biståndshandläggare vid myndigheten. 

Nivå 1 
Behöver ingen hjälp, klarar själv med eventuellt stöd av schema/hjälpmedel utan tillsyn eller 
vägledning. Initialt upprättande av schema tillsammans med personal ingår i denna nivå. 

Nivå 2 
Tillsyn/vägledning/viss motivering vid enstaka insatser behövs trots eventuellt schema/hjälpmedel. 
Kontinuerlig planering tillsammans med personal. Initiering och igångsättning av person. 

Nivå 3 
Personal på plats, guidar/vägleder/motiverar, ger detaljinstruktioner, hjälper ev till vid genomförande 
av aktiviteter. Kan eventuellt själv men gör det inte. 

Nivå 4 
Personalnärvaro krävs vid varje aktivt moment men personen behöver inte ständig övervakning. 
Instruktioner, motivering och praktisk hjälp vid genomförande av aktiviteter. Kan inte själv. 

Nivå 5 
Stort behov av personalstöd och tillsyn större delen av vaken tid. Instruktioner, motivering och 
praktisk hjälp vid genomförande av samtliga aktiviteter, kan inte själv. Behov av dubbelbemanning 
vid vissa aktiviteter. 

v. 
Nivå 6 
Exceptionellt stort personalstöd, konstant personalnärvaro krävs, ska inte lämnas ensam. 
Ofta dubbelbemanning. Kan utgöra fara för sig själv eller annan. 

I. 
' !. 

1.7.5 Ickevalsalternätiv 
Den upphandlande myiidigheten ska enligt LOV tillhandahålla ett ickevalsalternätiv för de brukare 
som inte vill eller kan göra ett aktivt val. I Uppsala är ickevalsalternativet det boende, oavsett 
regiform, som ligger närmast den ensldldes nuvarande bostad och som kan tillgosose den ensldldes 
behov. 

1.7.6 Rutiner för byte av bostad 
Den ensldlde har möjlighet att ange önskemål om byte av boende till boendesamordnare vid 
myndigheten. 

* v , ' l l I 
Avlämnande Och mottagande utförare ska i samverkan med myndigheten bidra till smidig och säker 
informationsöverföring och övergång. 

1.7.7 Avgifter 
Den enskilde betalar sina egna konsumtionsavgifter, t ex hyra, kost och försäkringar. Den enskilde är 
ansvarig för självkostnaderna av specifika hälso- och sjukvårdsinsatser för såväl receptbelagda som 
icke receptbelagda läkemedel. Inga andra avgifter eller kostnader i övrigt får uttas av den ensldlde. 

1.8 Handläggningstid och ansökans giltighetstid 
Uppsala kommun tillämpar ett system med fyra ansökningsperioder. Avtal skrivs 1,5 månad efter det 
datum ansökan ska ha inkommit under förutsättning att inkommen ansökan är komplett och alla ska-
krav är uppfyllda. Sista dag för ansökan och datum för godkännande redovisas i nedanstående tabell. 
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Sista ansökningsdag Avtal fr o m/driftstart 
15 februari 1 april 
15 maj 1 juli 
15 augusti 1 oktober 
15 november 1 januari 

1.9 Godkännande och kontraktsskrivning 
För att bli godkänd utförare i Uppsala kommun och tecloia avtal med nämnden för hälsa och omsorg 
ska sökande i bekräfta att förfrågningsunderlagets samtliga ska-krav är uppfyllda. För vissa 
grundläggande ska-krav ska sökande även beslaiva hur de ska uppfyllas. Alla sökande som uppfyller 
de krav som anges i förfrågningsunderlaget, och som inte har uteslutits med stöd av 7 kap 1 § LOV, 
kommer att skriftligen godkännas. 

Efter godkännandet får företaget, så snart det är möjligt, via HVK viss information, t ex utbildning i 
verksamhetssystem. Avtal tecioias därefter utan dröjsmål mellan nämnden för hälsa och omsorg och 
den sökande. 

Avtalet löper tills vidare med en uppsägningstid om nio månader. Om beställaren säger upp 
individavtal eller enskild uppdrag är uppsägningstiden 30 dagar. Det är endast beställaren som kan 
säga upp placering för enskild individ. 

Utförare är skyldig att verkställa beställningar inom ramen för nämnden för hälsa och omsorgs 
godkännande. 

Observera att endast utförare som ansöker om godkännande bostad med särsldld service som 
geografiskt är belägna inom Uppsäla län kommer att godkännas. 

: 

• . 
t . 

® 
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2 Administrativa krav 
2.1 Frågor om upphandlingen 
För frågor gällande förfrågningsunderlaget eller ansökningsprocessen hänvisas den sökande att 
kontakta HVK;s kontaktperson. 

2.1.1 Kontak tperson 
Kontaktperson för ansökan är Maarit Rajamäki, uppdragsstrateg. 
Kontoret för hälsa, vård och omsorg 
753 75 Uppsala kommun 
Telefon: 018-727 09 73, e-post maarit.rajamaki@uppsala.se 

2.2 Förutsättningar för att lämna in ansökan 
Sökande som önskar bli utförare av bostad med särsldld service i Uppsalå kommun ska vid ansökan 
uppfylla krav i detta förfrågningsunderlag samt inlämna efterfrågade bilagor och sanningsförsäkran. 

Sökanden ska vara en juridisk person. 

2.2.1 Ansökans form o c h ti l låtna sätt att lämna in a n s ö k a n 
Ansökan ska vara sbiftlig, egenhändigt undertecknat och utfärdad på svenska. Ansökan ska göras på 
särsldlt formulär som tillhandahålls av beställarens kontaktperson. Ansökan ska baseras på denna 
handling samt handlingar i hilageförtecloiing och eventuella kompletteringar av dessa som skett under 
ansökningstiden. 

Sökande förutsätts ha skaffat sig kännedom om verksamhetsömrådet och de lokala förutsättningarna. 

Till ansökan ska nedanstående intyg bifogas: 

• Kopia på registreringsbevis från Bolagsverket 

• Kopia på registreringsbevis från Skatteverket samt kopia på F-skattesedel 

• Blankett SKV 4820, ifylld av Skatteverket och inte mer än 6 månader gammal. 

• För LOV ifyllt intyg/sanningsförsäban 

• Kopia på ansvars- och gararitiförsäbing 

• Kréditomdöme med lägst riskklass 3 från UC 

• ! Tillstånd från IVO, se avsnitt 2.2.2 

• Kopia på ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 

• Kopia på täthetsschema för boendeassistenter 

• Redovisning av antal årsarbetare för legitimerad personal, ledning och eventuella andra 
funktioner 

Ansökan inlämnas till 
Uppsala kommun 
Kontoret för hälsa, vård och omsorg 
753 75 Uppsala 

2.2.2 Ti l lstånd f rån Inspekt ionen för vård o c h o m s o r g 
För att bedriva bostad med särskild service bävs tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg 
(IVO). 
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Sökande ska bifoga tillstånd från IVO vid ansökan om godkännande för befintlig verksamhet. Vid 
nybyggnation, där verksamheten ännu inte kommit igång, ska en kopia på tillståndsansökan bifogas 
Då kan avtal tecknas, men utföraren kan inte bli valbar/få uppdrag förrän de fått tillstånd från IVO. 

2.3 Upphandlingssekretess 
När en handling inkommer till HVK betraktas den som offentlig om inget annat anges. Begärs 
sekretess ska den sökande precisera vilka uppgifter som den sökande anser ska omfattas av sekretess 
genom att hänvisa till exakta sidor, delar eller avsnitt av ansökan. För att underlätta kontorets prövning 
bör den sökande beslaiva varför dessa delar önskas att sekretessbelägga. 

2.4 Insyn och avtalsuppföljning 
Kontoret för hälsa, vård och omsorg och nämnden för hälsa och omsorg har rätt till insyn i utförarens 
verksamhet. Anledningen till detta är att möjliggöra uppföljningar på individ- och avtalsnivå samt göra 
det möjligt för allmänheten att få insyn i hur verksamheten utförs (kommunallagen 3 kap § 19 a-b). 
Uppföljning kan ske vid såväl föranmält som oanmält besök. 

Förutom ovanstående har beställaren rätt till insyn så att komriiunens revisorer kan genomföra revision 
av verksamheten. Vid föranmält revisionsbesök slca parternas kontaktpersoner kallas att närvara. 
Revision kan även ske utan föranmälan. 

Ska-krav Kontrollpunkter Vid brist 

Förteckning ska upprättas över olika typer av handlingar i 
verksamheten, t ex bokslut, verksamhetsberättelse, 

revisionsrapport, förelägganden från myndigheter mm. 
Uppföljning Ansvar och sanktion 

enligt avsnitt 5.3.7 

Utförare ska vid uppmaning från beställaren snarast 
översända handlingar till nämnden för hälsa och omsorg På begäran Ansvar och sanktion 

enligt avsnitt 5.3.7 

Utföraren ska bistå beställaren vid uppföljning och lämna ut 
de handlingar som beställaren efterfrågar På begäran Ansvar och sanktion 

enligt avsnitt 5.3.7 

Alla inlcprnna, upprättade eller utgående handlingar i 
verksamheten ska förvaras och hanteras på ett betryggande 

sätt 
Uppföljning Ansvar och sanktion 

enligt avsnitt 5.3.7 

Utföraren ska tillämpa Uppsala kommuns arlcivreglemente 
r 

Uppföljning Ansvar och sanktion 
enligt avsnitt 5.3.7 

2.4.1 Uppföl jn ing a v den utförda t jänsten 
För att tydliggöra vikten av att utföraren levererar utlovad kvalitet krävs en aktiv uppföljning av 
gällande avtal. Utföraren ansvarar för egenkontroll genom systematisk och regelbunden uppföljning 
utifrån kvalitetsangivelser i gällande avtal. Beställaren har rätt till insyn för att kunna företa inspektion 
och uppföljning av verksamheten. För att kontrollera att utföraren levererar utlovad kvalitet utförs 
individ- och avtalsuppföljningar. Vid planerad avtalsuppföljning ska representanter för utföraren 
närvara. Uppföljning kan även ske utan föranmälan. 

Vid avtalsuppföljningar ska utföraren kunna styrka att samtliga valda utvärderingsområden genomförs 
enligt avtal. Beställaren kan komma att begära in dokument som styrker att valda utvärderingsområden 
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utförs i enlighet med avtalet. Utföraren är skyldig att på eget initiativ informera beställaren om 
förändringar i verksamheten. 

Metoder för uppföljning kan vara intervjuer, observationer, enkäter, dokument- och journalgranskning 
m.m. Beställaren ska, förutsatt att den enskilde eller dennes företrädare medger det, har rätt att ta del 
av dokumentation som rör den ensldldes vård och omsorg samt genomföra intervjuer med den 
ensldlde eller dennes företrädare. Beställaren ska även med beaktande av den enskildes integritet ges 
möjlighet att ha tillträde till boendeenheten. 

För att bedöma den kommunala verksamhetens ändamålsenlighet kan kommunens revisorer komma 
att granska externa utförare. Revisorerna granskar inte ekonomi, drifts- och affärsförhållanden utan 
snarare hur verksamheten bedrivs i förhållande till mål, beslut och avtal. 

Ska-krav Kontrollpunkter Vid brist 
Utförare ska bistå NHO med det underlag som krävs för 

uppföljning av att avtal och tillämpningsanvisningar följs. 
Detta gäller även insamlande/sammanställande av uppgifter 
som beställaren ska redovisa till kommunfullmäktige eller 

till annan myndighet. 

Uppföljmng 
Ancvnt* r̂ cVi QfttiVtJnn . r V U o v a i u c - i i i j t . i i [ J v L i u i i 

enligt avsnitt 5.3.7 

T T A ! ? * * 1 * SI 1 i * * 1 1 * i t* 1 / *1 L " 

Utförare ska informera beställaren vaije tertial (april, augusti 
december) om verksamheten enligt angiven struktur för 

uppföljning 

Uppföljning Ansvar och sanktion 
enligt avsnitt 5.3.7 

Utförare ska låta kommunens revisioner få tillträde till 
nödvändiga uppgifter vid eventuell uppföljning Uppföljning Ansvar och sanktion 

enligt avsnitt 5.3.7 

Utförare ska delge beställaren förelägganden från 
myndigheter, t ex IVO och biandmyndighet Uppföljning Ansvar och sanktion 

enligt avsnitt 5.3.7 

Utförare ska på förfrågan delge beställaren resultatet av sin 
egenkontroll Uppföljning Ansvar och sanktion 

enligt avsnitt 5.3.7 

Om beställaren påtalar brister i verksamheten ska utföraren 
inom utsatt tid upprätta en handlingsplan med åtgärder, delge 
beställaren denna plan, samt inom av beställaren angiven tid, 

åtgärda bristerna 

Uppföljning Ansvar och sanktion 
enligt avsnitt 5.3.7 

Utförare ska vid begäran lämna sin verksamhetsberättelse till 
beställaren. Uppföljning Ansvar och sanktion 

enligt avsnitt 5.3.7 

Utföraren ska efter begäran skicka in de ratiner, policyer etc. 
som utföraren i sitt anbud har förbundit sig att ha. 

Dokumenten ska tillhandahållas utan kostnad och utan 
oskäligt dröjsmål 

Uppföljning Ansvar och sanktion 
enligt avsnitt 5.3.7 
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2.5 Lagar, förordningar och föreskrifter 
Sökande ska vara förtrogen med och följa alla inom området gällande lagar, förordningar och 
föreskrifter samt kommunens styrdokument. 

Ska-krav Kontrollpunkter Vid brist 
Utförare ska ha ingående kunskap om hälsa, vård och 

omsorg, vara väl insatt i och följa styrdokument såsom lagar, 
förordningar, författningar, föreskrifter och allmänna råd. 
Styrdokumenten anges på wvvvv.uppsala.se/hvk-utforare 

Uppföljning Ansvar och sanktion 
enligt avsnitt 5.3.7 

Utförare ska ansvara för att ständigt hålla sig uppdaterad på 
nyheter och ändringar i styrdokument så som lagar, 

förordningar, författningar, föreskiifter och allmänna råd 
Uppföljning Ansvar och sanktion 

enligt avsnitt 5.3.7 

Utförare ska bedriva god och säker vård och omsorg enligt 
gällande lagar och styrdokument samt vetenskap, beprövad 

erfarenhet och evidens med ständig kvalitetsutveckling 
Uppföljning Ansvar och sanktion 

enligt avsnitt 5.3.7 

Utförare ska ha ingående kunskap om och bedriva 
verksamhet enligt en dokumenterad värdegrund som 
överensstämmer med nämnden för hälsa och omsorgs 

värdegrund 

Uppföljning Ansvar och sanktion 
enligt avsnitt 5.3.7 

® 
2.6 Försäkringar 

Ska-krav Kontroll punkter Vid brist 

Utförare ska teckna och beskosta för verksamheten 
nödvändiga försäkringar Uppföljning Ansvar och sanktion 

enligt avsnitt 5.3.7 

I bostad med särsldld service ska utföraren bevaka att den 
ensldlde tecknar hemförsäkring avseende den egna bostaden Uppföljning Ansvar och sanktion 

enligt avsnitt 5.3.7 

2.7 Lokalemas fysiska utformning 
De generella byggbestämmelser som finns i Boverkets byggregler (BBR) gällande bostäder i 
allmähhet gäller även för bostäder i bostad med särsldld service. Därtill finns särskilda laav på 
utformning och lokalisering av bostäder med särskild service vilket framgår av förarbetena till LSS 
och Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd 2002:9.1 dessa finns även rekommendationer att 
antalet boende bör var 3-5 personer men att ytterligare någon person kan accepteras. Vidare anges att 
den enskilde ska tillförsäkras goda levnadsvillkor oavsett antalet personer som bor i boendet. 

De lokaler som sökande avser att bedriva bostad med särsldld service i ska vara anpassade i sin 
utformning och i antal lägenheter utifrån målgruppen, diagnos och dess stödbehov. 

Beställaren godkänner att boendet anpassas i storlek och utformning för att möjliggöra enskildas 
önskemål om sammanboende, så länge det totala antalet personer i verksamheten inte är fler än sex. 

Ska-krav Kontrollpunkter Vid brist 

Fastigheten, byggnationerna och utemiljön ska uppfylla 
samtliga myndighetskrav som ställs på en bostad med 

särskild service 
Vid godkännande Ansvar och sanktion 

enligt avsnitt 5.3.7 
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3 Krav på sökande (kvalificeringskrav) 
3.1 Uteslutning av sökande enligt 7 kap. LOV 
En sökande kan uteslutas om denne är i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning eller är 
föremål för ackord eller tillsvidare har inställt sina betalningar eller underkastats näringsförbud. Den 
sökande kan även uteslutas om denne är föremål för ansökan om ovanstående. 

En sökande kan uteslutas från att delta i upphandlingen om denne genom en lagakraftvunnen dom har 
dömts för brott avseende yrkesutövningen eller gjort sig skyldig till ett allvarligt fel i yrkesutövningen. 

Ska-krav Kontrollpunkter Vid brist 

Utförare ska inte befinna sig i omständigheter, eller vara 
dömd för sådana brott, som framgår av LOV 7 kap 1§ 

Vid godkännande 
Uppföljning 3. Uteslutning 

3.2 Registrering av företag 
För att bedriva verksamhet inom Uppsala kommuns valfrihetssystem har sökanden ett registrerat 
företag hos Bolagsverket. 

Ska-krav Kontrollpunkter Vid brist 

Utförare ska vara registrerad hos Bolagsverket och uppvisa 
registreringsbevis 

Vid ansökan 
Uppföljning 3. Uteslutning 

3.3 Ekonomisk ställning 
För att bedriva verksamhet inom Uppsala kommuns valfrihetssystem ska den sökande ha en tillräckligt 
stabil ekonomi för att kunna genomföra uppdraget. 

Ska-krav Kontrollpunkter Vid brist 

Utförare ska senast när verksamheten startar inneha F-
skattesedel Uppföljning Ansvar och sanktion 

enligt avsnitt 5,3.7 

Utförare ska följa överenskommelsen mellan Uppsala 
kommun och Skatteverket om prevision Uppföljning Ansvar och sanktion 

enligt avsnitt 5.3.7 

Sökande ska ha en stabil ekonomisk/finansiell bas och ha 
ekonomiska förutsättningar att fullgöra uppdraget Uppföljning Ansvar och sanktion 

enligt avsnitt 5.3.7 

Sökande ska ha ett kreditomdöme som lägst är riskklass tre 
(3) hos UC Vid godkännande 3. Uteslutning 

Årsredovisning (bokslut, verksamhetsberättelse och 
revisionsrapport) ska på begäran redovisas till beställaren Uppföljning Ansvar och sanktion 

enligt avsnitt 5.3.7 

Utföraren ska genast informera beställaren om händelse av 
något slag inträffar som kan komma att påverka fullgörandet 

av detta avtal. 
Uppföljning Ansvar och sanktion 

enligt avsnitt 5.3.7 
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3.4 Krav på IT-system 
Kommunen har ett antal gemensamma datasystem för att redovisa, utläsa och överföra uppgifter 
inom vård och omsorg. Utföraren ska använda de av kommunen anvisade systemen. Beställaren 
tillhandahåller licenser, programvaror och initialt en första utbildning till användare. Utföraren 
ansvarai- för sina egna driftskostnader, investeringar och inköp av nödvändig utrustning, eventuellt 
integreringsarbete med kommunens egna system samt löpande utbildning av anställda. 

Systemen är: 

Prator 
Landstinget i Uppsala län och kommunerna i Uppsala län har ett databaserat elektroniskt 
informationsöverföringssystem som används mellan slutenvården, primärvården samt kommunens 
hälso- och sjukvård och socialtjänst. 

Hjälpmedelssystem 
Uppsala kommun har ett IT-baserat system för att Icunna hantera den individuella tekniska 
hj älpmedelsförsörj ningen. 

Klipp 
Landstinget i Uppsala län, Uppsala Kommun och Uppsala Universitet hanterar administrativt den 
kliniska praktiken i ett webbaserat IT-stöd. 

Siebel för omsorg och stöd 
Siebel är ett elektroniskt verksamhetssystem för vård och omsorg som innehåller dokumentation, 
joumalföring och kommunikation med myndigheten. Kundportalen är ett kommunikationssystem 
mellan kund och utförare. 

SITHS-kort 
SITHS-kort gäller för all anställd personal i Uppsala kommun. Utföraren ansvarar för att beställa 
och betala nya SITHS-kort föf nyanställda. 

De elektroniska administrativa vård- och omsorgssystemen ska vara kostnadsfria för utföraren. 

Ytterligare IT-syätem 
Under avtalsperioden kan ytterligare IT-system komma att införas eller förändras. Utförarens 
skyldighet äf densamma som för de redan befintliga. 

T Z ' 
>• 

Ska-krav Ska-krav Kontroll punkter Vid brist 

Utförare ska använda av beställaren anvisade IT-system Uppföljning Ansvar och sanktion 
enligt avsnitt 5.3.7 

Utförare ska ha bredbandsanslutning och webbläsare som 
har' den kapacitet som de av kontoret för hälsa, vård och 

omsorg anvisade systemen kräver Uppföljning Ansvar och sanktion 
enligt avsnitt 5.3.7 

Representanter hos utförare ska genomgå av kommunen 
anordnade IT-utbildningar för uppkoppling mot, och 

kunskap av, kommunens IT-system 

Vid godkännande 
Uppföljning 

Ansvar och sanktion 
enligt avsnitt 5.3.7 

Utförare ska ha kompetens som fodras för 
informationshantering via kommunens IT-baserade 

verksamhetssystem 
Uppföljning Ansvar och sanktion 

enligt avsnitt 5.3.7 
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Kontrollpunkter Ska-krav Kontrollpunkter Vid brist 

Utförare ska kunna ta emot och lämna elektronisk 
information till nämnden för hälsa och omsorg på ett sådant 

sätt att uppgifterna kan hanteras av kommunens 
administrativa system. 

Uppföljning Ansvar och sanktion 
enligt avsnitt 5.3.7 

Utförarens medarbetare ska ha nödvändig datakunskap Uppföljning Ansvar och sanktion 
enligt avsnitt 5.3.7 

3.5 Verksamhetsansvarig och ledning m.m. 
För att bedriva bostad med särsldld service i Uppsala kommun laävs utbildning och erfarenhet inom 
verksamhetsområdet. Detta gäller både för ansvarig chef för verksamheten (regionchef, 
affärsområdeschef eller likande) och enhetschef. 

Ska-krav Kontrollpunkter Vid brist 

Ansvarig chef för verksamheten ska ha relevant 
högskoleexamen samt minst tre års dokumenterad erfarenhet 
av arbetsledande ställning inom området vård- och omsorg 

Vid godkännande 
Uppföljning 

Ansvar och sanktion 
enligt avsnitt 5.3.7 

Chef med ansvar för den dagliga driften på enheten ska ha 
relevant högskoleexamen med minst två års erfarenhet av 
arbete inom området vård- och omsorg 

Vid godkännande 
Uppföljning 

Ansvar och sanktion 
enligt avsnitt 5.3.7 

Ansvarig chef och/eller arbetsledning ska finnas tillgänglig 
för enheten. 

Vid godkännande 
Uppföljning 

Ansvar och sanktion 
enligt avsnitt 5.3.7 

I de fall ansvarig chef för verksamheten inte har legitimation 
inom hälso- och sjukvårdsområdet ska ansvarig för hälso-
och sjukvården utses och denne ska ha legitimation med 

hälso- och sjukvårdskompetens och följa vad som framgår 
av hälso- och sjukvårdslagen samt av SOSFS 1997:8 (M) 

avseende verksamhetschef inom hälso- och sjukvård 

Vid godkännande 
Uppföljning 

Ansvar och sanktion 
enligt avsnitt 5.3.7 

För varje chef ska utföraren ha en namngiven ersättare vid 
• 'frånvaro 

Vid godkännande 
Uppföljning 

Ansvar och sanktion 
enligt avsnitt 5.3.7 

»K —; f.' 
3.6 Underleverantör 
För utföraren finns möjlighet att anlita underleverantör för delar av sitt uppdrag. Utföraren ansvarar 
för att under leverarantören eller underentreprenören följer samma laav som nämnden för hälsa och 
omsorg ställt på utföraren. Eventuella brister hos underleverantör svarar alltid utföraren för. 

Ska-krav Kontroll punkter Vid brist 
Utförare ska meddela nämnden för hälsa och omsorg namn 
och organisationsnummer för underleverantörer som avses 
anlitas och få dessa godkända av nämnden för hälsa och 

omsorg 

Vid godkännande 
Uppföljning 

Ansvar och sanktion 
enligt avsnitt 5.3.7 

18 



Ska-krav Kontrollpunkter Vid brist 

Utföraie ska säkerställa att underleverantör, under hela 
avtalsperioden, uppfyller samma kvalitetskrav som ställs 

utföraren 
Uppföljning Ansvar och sanktion 

enligt avsnitt 5.3.7 

3.7 Åberopa andra företags kapacitet 
En sökande får åberopa andra företags ekonomiska, tekniska eller yrkesmässiga kapacitet för att 
uppfylla ställda krav. 

3.8 Krav på miljö och sociala hänsyn 
Uppsala kommun har en policy för hållbar utveckling, detta styrdokument är det som utförare anpassar 
sig efter när man fungerar som en utförare av bostad med särskild service i Uppsala kommun. 

Den sociala miljön ska präglas av en humanistisk människosyn med alla människors lika värde. 

Ska-krav Kontrollpunkter Vid brist 

Utförare ansvarar för att verksamheten präglas av ett 
miljötänkande och bidrar till att bevara en god miljö Uppföljning Ansvar och sanktion 

enligt avsnitt 5.3.7 

Vid inköp av nya fordon ska miljöfordon enligt definition i 
gällande lagstiftning införskaffas Uppföljning Ansvar och sanktion 

enligt avsnitt 5.3.7 

Utföraren ska verka för att varor och tjänster som köps in 
produceras och levereras med så liten miljöpåverkan som 

möjligt samt att social hänsyn tas i så stor utsträckning som 
möjligt. 

Uppföljning Ansvar och sanktion 
enligt avsnitt 5.3.7 

Utföraren ska bidra till att kommunens mål om 100 procent 
ekologiska livsmedel i kommunalt finansierad verksamhet till 

år 2023 kan uppfyllas. 
Uppföljning Ansvar och sanktion 

enligt avsnitt 5.3.7 

Verksamheten ska bedrivas politiskt och religiöst obundet. Uppföljning Ansvar och sanktion 
enligt avsnitt 5.3.7 

Utföraren ska vid utförande av de avtalade tjänsterna följa vid 
varje tid gällande diskrimineringslagstiftning, Uppföljning Ansvar och sanktion 

enligt avsnitt 5.3.7 

3.9 Ledningssystem för kvalitet 
Ett ledningssystem för kvalitet fastställer principer för ledning av verksamheten. Ledningssystemet 
används för att på ett strukturerat sätt utveckla och sälaa verksamhetens kvalitet. Det används även för 
att planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten. 
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Ledningssystemet beskiiver samtliga delar i verksamheten och kan därmed innehålla flera processer 
med tillhörande rutiner än vad som laavställs i Socialstyrelsens föreslaifter och allmänna råd (SOSFS 
2011:9). 

Kontrollpunkter Vid brist Ska-krav Kontrollpunkter Vid brist 

Utförare ska följa Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna 
råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt 

kvalitetsarbete 

Vid godkännande 
Uppföljning 

Ansvar och sanktion 
enligt avsnitt 5.3.7 

Utförarens ledningssystem ska innehålla de processer som 
behövs för att sälaa kvaliteten i verksamhetens samtliga 

delar 

Vid godkännande 
Uppföljning 

Ansvar och sanktion 
enligt avsnitt 5.3.7 
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4 Krav på tjänstens utförande 
4.1 Krav på ledningssystem för kvalitet 
Utförare som har avtal med nämnden för hälsa och omsorg ska ha ett ledningssystem. 
Ledningssystemet innehåller dokumenterade processer, aktiviteter och rutiner för verksamhetens 
samtliga delar. Systemet beskriver också hur riskanalyser, egenkontioller samt hantering av 
synpunkter, klagomål och avvikelser ligger till grund för ett systematiskt förbättringsarbete. 

4.1.1 L e d n i n g s s y s t e m e t s huvud- o c h d e l p r o c e s s e r 
Ledningssystemets omfattning utgår från verksamhetens syfte och mål. Verksamhetens kärnuppgifter 
beskrivs i ett fåtal övergripande huvud-/ eller kärnprocesser. Dessa beskriver verksamhetens 
huvudsaldiga inriktning. Huvud-/ eller kärnprocesser består av ett antal delprocesser eller aktiviteter. 
Vaije delprocess eller akti vitet beskiivs i ratiner. 

Ska-krav Kontrollpunkter Vid brist 

Utförare ska identifiera, beskiiva samt fastställa 
(dolcumentera) verksamhetens processer på ett överskådligt 

sätt 

Vid godkännande 
Uppföljning 

Ansvar och sanktion 
enligt avsnitt 5.3.7 

Utförare slca utifrån identifierade processer beskiiva samt 
fastställa (dolcumentera) vaije delprocess/aktivitet i en eller 

flera rutiner 

Vid godkännande 
Uppföljning 

Ansvar och sanktion 
enligt avsnitt 5.3.7 

Utförare ska i rutinen beskiiva hur aktiviteten utförs och hur 
ansvaret är fördelat 

Vid godkännande 
Uppföljning 

Ansvar och sanktion 
enligt avsnitt 5.3.7 

4.1.2 L edn ing o c h styrn ing 
Ledningssystemet säkerställer att verksamheten styrs på ett ändamålsenligt sätt. Genom ledning och 
styrning ansvarar utförären att ledningssystemet är implementerat och väl känt hos samtliga 
medarbetare. 

Ska-krav Kontrollpunkter Vid brist 
Utifrån verksamhetens uppställda mål, grundläggande 

värderingar samt kvalitetsarbetets inriktning och omfattning 
ska utföraren leda verksamheten så att personalen känner sig 

delaktig i arbetet. 

Vid godkännande 
Uppföljning 

Ansvar och sanktion 
enligt avsnitt 5.3.7 

Utföraraien ska i det dagliga arbetet förankra 
ledningssystemet och kontinuerligt hålla detta levande i 

verksamheten. 

Vid godkännande 
Uppföljning 

Ansvar och sanktion 
enligt avsnitt 5,3.7 

4.1.3 Synpunk te r o c h k lagomål på v e r k s a m h e t e n 
Synpunlcts- och Idagomålshantering ingår i utföiaiens ledningssystem. Syftet är att systematiskt samla 
upp och analysera inkomna synpunkter och klagomål. Detta inkluderar även uppföljningsrapporter 
från olika myndigheter. 
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Ska-krav Kontrollpunkter Vid brist 

Utförare ska ha rutin som beskriver hur rapporter, 
synpunlcter och klagomål tas emot, utreds, åtgärdas, 

sammanställs och analyseras 

Vid godkännande 
Uppföljning 

Ansvar och sanktion 
enligt avsnitt 5.3.7 

Utförare slca rapportera till nämnden för hälsa och omsorg 
efterfrågade uppgifter kring synpunkter och klagomål Uoofölininff 

- s J o 

Ansvar och sanktion 
enligt avsnitt 5.3.7 

Utförare slca ha rutin och tillse att medborgare, brukare, 
anhöriga och personal ges möjlighet att lämna synpunkter 

och klagomål både slaiftligt och muntligt 
Uppföljning Ansvar och sanktion 

enligt avsnitt 5.3.7 

Vid synpunkter och klagomål ska återkoppling ges inom 7 
dagar till den som lämnat synpunkten Uppföljning Ansvar och sanktion 

enligt avsnitt 5.3.7 

4.1.4 Fe l o c h brister i v e r k s a m h e t e n 
Rutin för hantering av fel och brister ingår i utförarens ledningssystem. Syftet är att systematiskt samla 
upp, analysera och åtgärda uppkomna brister mot gällande lagar, förordningar, föreskrifter och 
utförarens rutiner. 

Ska-krav Kontrollpunkter Vid brist 

Utförare ska ha mtin som beskiiver hur fel och brister tas 
emot, utreds, åtgärdas, sammanställs och analyseras 

Vid godkännande 
Uppföljning 

Ansvar och sanktion 
enhgt avsnitt 5.3.7 

Utförare slca rapportera till hämnden för hälsa och omsorg 
efterfrågade uppgifter kring fel och brister Uppföljning Ansvar och sanktion 

enligt avsnitt 5.3.7 

4.1.5 L e x Saräh 
Rutin för hantering av lex Saräh ingår i utföiaiens ledningssystem. Lex Sarah är en bestämmelse i 23 e 
§ första stycket och 24 b-24 e §§ LSS. Den innebär att den som arbetar med att ge service, omsorg 
eller omvårdnad inom socialtjänstens område är slcyldig att rapportera, utreda, avhjälpa och undanröja 
risk for missförhållanden eller missförhållanden i utförandet. 

Ska-krav Kontrollpunkter Vid brist 

Utförare slca följa Socialstyrelsens föreskiifter och allmänna 
råd samt upprätta rutiner kring utbildning, rapportering och 

anmälan enligt lex Sarah 

Vid godkännande 
Uppföljning 

Ansvar och sanktion 
enligt avsnitt 5.3.7 

Utförare ska skriftligen delge nämnden för hälsa och omsorg 
rapport, utredning och anmälan av händelse enligt 

bestämmelser i lex Sarah 
Uppföljning Ansvar och sanktion 

enligt avsnitt 5.3.7 

4.1.6 A v v i k e l s e r inom hälso- o c h s jukvård s a m t L e x Maria 
Rutin för hantering av avvikelser inom hälso- och sjukvården ingår i utförarens ledningssystem. Lex 
Maria är en bestämmelse i patientsäkerhetslagen som innebär att den som arbetar med att ge hälso-
och sjukvård inom hälso- och sjukvårdens område är skyldig att rapportera risk för vårdskador samt 
händelser som medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada i utförandet. 
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Ska-krav Kontrollpunkter Vid brist 
Utförare ska ha dokumenterade rutiner och rapportera 
avvikelser, vidtagna åtgärder, förslag till åtgärder, till 

medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) eller medicinskt 
ansvarig för rehabilitering (MAR) anmälan enligt Lex Maria 

samt beslut från Socialstyrelsen efter anmälan enligt Lex 
Maria 

Uppföljning Ansvar och sanktion 
enligt avsnitt 5.3.7 

Utförare ska rapportera risker för vårdskador samt händelser 
som medfört eller hade kunnat medföra risker för vårdskador 

samt händelser som medfört eller hade kunnat medföra en 
våldskada till Socialstyrelsen, enligt Lex Maria 

Uppföljning Ansvar och sanktion 
enligt avsnitt 5.3.7 

4.1.7 S a m v e r k a n 
Rutin för samverkan finns i utföiaiens ledningssystem. Grunden för samverkan är att den enskildes 
behov ska vara i folcus. Samverkan ska även möjliggöra för den enskilde, att i så stor utsträckning som 
möjligt, delta i samhällslivet och leva som andra. 

Beställarens definition av samverkan är att två parter gör något gemensamt eller samarbetar för den 
enskildes bästa. Samverkan såväl internt som externt är en förutsättning för att sälaa kvalitén på de 
insatser som ges såväl inom socialtjänsten som inom hälso- och sjukvården. Samverkan avser även 
intern kommunikation inom enhetens vårdteam, mellan beställare och utförare, mellan utförare och 
utföraie, mellan utföraie och ideella sektorn, etc. Finns behov av samverkan mellan olika huvudmän 
tydliggörs detta i både rutiner och i individuella planer. 

Ska-krav Kontrollpunkter Vid brist 

Utföraie ska ha rutiner förpch samverka med legala 
företrädare, anhöriga, andra vårdgivare/utförare, 
organisationer/huvudmän och den ideella sektorn 

Vid godkännande 
Uppföljning 

Ansvar och sanktion 
enligt avsnitt 5.3.7 

Utförare slca följa "lokal överenskommelse (LÖK) för 
samverkan mellan föreningslivet och Uppsala kommun" Uppföljning Ansvar och sanktion 

enligt avsnitt 5.3.7 

Samverkan med närstående och andra, för den enskilde 
viktiga personer, ska ske utifrån den enskildes önskemål och 

medgivande 
Uppföljning Ansvar och sanktion 

enligt avsnitt 5.3.7 

Utförare ska initiera eller medverka till samordnad 
individuell plan (St)SFS 2008:20) när flera vårdgivare är 

involverade 
Uppföljning Ansvar och sanktion 

enligt avsnitt 5.3.7 

Minst en gång per månad ska brukarråd erbjudas/hållas. 
Utföraren ska föra minnesanteckningar från dessa möten Uppföljning Ansvar och sanktion 

enligt avsnitt 5.3.7 

4.1.8 S y s t e m a t i s k t förbättr ingsarbete 
Rutin för ett systematiskt förbättringsarbete finns i utförarens ledningssystem. 
Genom fortlöpande och regelbunden egenkontroll/intern granslcning utvecklar utföraren sitt 
ledningssystem och sin verksamhet. Till grund för förbättring av processerna och ratinema ligger 
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forskning, evidensbaserade metoder, riskanalyser samt sammanställning av synpunkter, klagomål och 
avvikelser. Utföraren bör för detta ändamål årligen upprätta en sammanhållen kvalitetsberättelse. 

Ska-krav Kontrollpunkter Vid brist 

Utförare ska ha rutin för det systematiska förbättringsarbetet 
för att sälaa verksamhetens kvalitet 

Vid godkännande 
Uppföljning 

Ansvar och sanktion 
enligt avsnitt 5.3.7 

Utförare ska ha rutiner för egenkontroll av verksamheten Vid godkännande 
Uppföljning 

Ansvar och sanktion 
enligt avsnitt 5.3.7 

Utförare ska årligen upprätta en patientsäkerhetsberättelse, 
denna ska vid begäran snarast inlämnas till nämnden för 

hälsa och omsorg 
Uppföljning Ansvar och sanktion 

enligt avsnitt 5.3.7 

4.2 Personalkompetens, HR- och medarbétarfrågor 

4.2.1 A r b e t s g i v a r a n s v a r 
Utföraren har det fulla arbetsgivaransvaret enligt lagar och förordningar. 

Ska-krav Kontrollpunkter Vid brist 

Utföraren ska följa svensk arbetsrättslig lagstiftning Vid godkännande 
Uppföljning 

Ansvar och sanktion 
enligt avsnitt 5.3.7 

I de fall utföraren inte har tecknat svenskt kollektivavtal 
ansvarar- utföraren för att teckna arbetsskadeförsäkring, 

sjukförsäkring, tjänstepension och avtalspension 
motsvarande gällande svenskt kollektivavtal för samtliga 

medarbetare 

Uppföljning Ansvar och sanktion 
enligt avsnitt 5.3.7 

Vid begäran från beställaren ska utföraren kunna uppvisa 
intyg från försäkringsbolag och pensionsför valtare 

1_ - ; ä 

Vid godkännande 
Uppföljning 

Ansvar och sanktion 
enligt avsnitt 5.3.7 

Utföraren ska se till att medarbetare, uppdragstagare eller 
apdra som är verksamma inom verksamheten har rätt att, 

med beaktande av offentlighets- och sekretesslagens 
bestämmelser samt LSS § 29, meddela uppgifter i vilket 

ämne som helst för offentliggörande och att om så sker får
inte verksamhetsutövare som bedriver sådan verksamhet 

ingripa mot meddelare eller efterforska meddelare. 

Detta krav gäller inte för verkställande direktör, vice 
verkställande direktör, styrelseledamot eller 

styrelsesuppleant i företaget. 

Uppföljning Ansvar och sanktion 
enligt avsnitt 5.3.7 

Utförare ska ha dokumenterade rutiner för misstanke om 
brott riktad mot enskild. Vid misstanke om brott riktad mot 

ensldld ska en polisanmälas omedelbart göras och 
rapporteras till beställaren. Utföraren ansvarar även för att 

vidta nödvändiga åtgärder mot medarbetaren. 

Uppföljning Ansvar och sanktion 
enligt avsnitt 5.3.7 
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4.2.2 P e r s o n a l e n s kompetens o c h kompetensutveck l ing 
Rutin för personalbemanning och kompetensutveckling finns i utförarens ledningssystem. För att 
bedriva bostad med särskild service i Uppsala kommun krävs kompetens och erfarenhet hos den 
personal som finns anställd hos utföraren. Utföraren utvecklar och säkrar kvaliteten i verksamheten 
genom att styra personalens kompetens och kompetensutveckling. Med handledning avses 
kontinuerligt, regelbundet och strukturerat stöd eller vägledning som ges individuellt eller i grupp 
inom ramen för särsldld teoribildning eller idé där målet t.ex. kan vara en ökad kompetens. Ett 
gemensamt syfte för alla typer av handledning är att deltagarna ska erbjudas möjlighet til l lärande och 
utveckling. 

Nyrekryterade boendeassistenter eller motsvarande ska ha lägst adekvat gymnasieutbildning. Alla 
medarbetare slca dessutom ha dolcumenterad erfarenhet, personlig lämplighet och inlevelseförmåga för 
att tillgodose den ensldldes specifika behov av omsorg, kommunikation, hälso- och sjukvård, 
rehabilitering och stöd. 

Sjuksköterska ansvar ar för att omsorgspersonalen fortlöpande har grundläggande kunskap om hur 
läkemedel kan påverka den enskilde och om risker vid felaktig hantering av läkemedel. 

Ska-krav Kontrollpunkter Vid brist 

Utförare ska ge introduktion om ledningssystem, 
verksamhetsmål, förfrågningsunderlag och uppdrag till 

nyanställda medarbetare 
Uppföljning Ansvar och sanktion 

enligt avsnitt 5.3.7 

Utförare ska vid rekrytering av medarbetare begära utdrag ur 
Rikspolisstyrelsens belastningsregister och spara utdraget i 

personalakten 
Uppföljning Ansvar och sanktion 

enligt avsnitt 5.3.7 

Utförare slca sälcerställa att hälso- och sjukvårdspersonal har 
formell kompetens vid anställning samt ges möjlighet att 

hålla sina yrkesspecifika kunskaper a jour under hela 
anställningstiden 

Uppföljning Ansvar och sanktion 
enligt avsnitt 5.3.7 

Utförare ska ansvara för att alla tillsvidareanställda 
boendeassistenter har adekvat utbildning på minst 

gymnasienivå 
Uppföljning Ansvar och sanktion 

enligt avsnitt 5.3.7 

Samtliga tillsvidareanställda och medarbetare med 
tidsbegränsade anställningar i verksamheten ska ha 

kunskaper i enlighet med Socialstyrelsens allmänna råd 
SOSFS 2014:2 Kunskaper hos personal som ger stöd, 

service eller omsorg enligt SoL och LSS till personer med 
funktionsnedsättning. Kunskapen ska även kunna omsättas i 

det praktiska arbetet 

Uppföljning Ansvar och sanktion 
enligt avsnitt 5.3.7 

All timanställd personal har kunskap om 
funktionsnedsättning, personlig lämplighet och erfarenhet 
för att kunna tillgodose den enskildes behov av omsorg, 

hälso- och sjukvård, habilitering, rehabilitering, 
kommunikation och stöd. Personal ska även kunna omsätta 

kunskapen i det praktiska arbetet, 

Uppföljning Ansvar och sanktion 
enligt avsnitt 5.3.7 
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Ska-krav Kontrollpunkter Vid brist 

Utförare slca tillhandahålla verksamhetsförlagd utbildning 
och följa avtalet mellan Uppsala kommun och Uppsala 

universitet 
Uppföljning Ansvar och sanktion 

enligt avsnitt 5.3.7 

Om det inte är till skada för den enskilde ska även utföraren 
tillhandahålla platser för arbetsrehabilitering, social 

rehabilitering samt sysselsättning enligt socialtjänstlagen. 
Uppföljning Ansvar och sanktion 

enligt avsnitt 5.3.7 

Personalen ska behärska svenska språket muntligt och 
skriftligt och vid behov tillägna sig kunskap om andra 

kulturer och religioner Uppföljning Ansvar och sanktion 
enligt avsnitt 5.3.7 

Personal ska tillägna sig kunskap om homo-, bi- och 
transsexuella identiteter Uppföljning Ansvar och sanktion 

enligt avsnitt 5.3.7 

Utföraren slca hålla sig uppdaterad och informera sig om var 
den enskilde kan få stöd och samtal kring sex, samlevnad, 
relationer och gränssättning om inte kompetensen finns på 

enheten. 

Uppföljning Ansvar och sanktion 
enligt avsnitt 5.3.7 

Personal ska ges förutsättningar för fortlöpande 
kompetensutveclding som svarar mot verksamhetens behov 

och kunskapsutveckling inom verksamhetsområdet Uppföljning Ansvar och sanktion 
enligt avsnitt 5.3.7 

All personal ska ha en individuell 
kompetensutvecklingsplan. 

Uppföljning Ansvar och sanktion 
enligt avsnitt 5.3.7 

Medarbetare slca erbjudas konsultation intern och/eller 
extern handledning vid behov. 

Uppföljning Ansvar och sanktion 
enligt avsnitt 5.3.7 

4.2.3 B e m a n n i n g 

Ska-krav Kontroll punkter Vid brist 
Bemanning slca finnas dygnet runt i sådan omfattning att 
kvaliteten säkerställs i överensstämmelse med uppdraget, 
lagar och författningar och verksamhetens ledningssystem Uppföljning Ansvar och sanktion 

enligt avsnitt 5.3.7 

Utföraren ansvarar för att bemanningen har en god 
dimensionering och är rätt avvägd utifrån den ensldldes 

behov av trygghet och närhet och stöd 

Vid godkännande 
Uppföljning 

Ansvar och sanktion 
enligt avsnitt 5.3.7 

Personalbemanningen ska vara flexibel utifrån den ensldldes 
önskemål och individuella behov. Utföraren ska även 

tillsätta personal utöver grundbemanningen om ett sådant 
behov föreligger. 

Uppföljnign Ansvar och sanktion 
enligt avsnitt 5.3.7 

Bemanningen ska redovisas i tabell och täthetsschema. 
Schema ska bifogas ansökan. Uppföljning Ansvar och sanktion 

enligt avsnitt 5.3.7 
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4.2.4 S e k r e t e s s o c h tystnadspl ik t 
Rutin för sekretess och tystnadsplikt finns i utförarens ledningssystem. Tystnadsplikt innebär att 
utföraren varken i ord, handling, skiift eller på annat sätt får informera om något som rör den enskildes 
personliga förhållanden. Det gäller bland annat uppgifter om hälsotillstånd, familjesituation, 
utbildning, yrkesverksamhet, ekonomi eller uppgifter om adresser och telefonnummer. Sekretessen 
gäller alla muntliga och skriftliga personuppgifter. 

Ska-krav Kontrollpunkter Vid brist 

Utförare ska ansvara för att all personal inom verksamheten 
iakttar den tystnadsplikt för personal arbetande inom 

socialtjänst samt hälso- och sjukvård, detta gäller även 
underleverantörer, volontärer, studenter och praktikanter 

Uppföljning Ansvar och sanktion 
enligt avsnitt 5.3.7 

Utförare ska tillse att all personal undertecknar dokument 
om tystnadsplikt Uppföljning Ansvar och sanktion 

enligt avsnitt 5.3.7 

Utförare ska hantera information så att sekretess garanteras. 
All kommunikation kring den enskilde bottnar i den 
enslcildes samtycke till om och när information och 

dokumentation kan delges andra yrkeskategorier eller 
anhöriga 

Uppföljning Ansvar och sanktion 
enligt avsnitt 5.3.7 

4.2.5 B r a n d o c h säkerhet s a m t kr is - o c h katastroforganisat ion 
Rutin för brand och säkerhet finns i utförarens ledningssystem. Utföraren ansvarar för att följa de 
styrdokument som gäller kring brand och säkerhet och genomför riskanalyser hos den enskilde för att 
minimera risker inom området. 

Rutin för lokal lais- och katastrofoiganisation finns i utförarens ledningssystem. Utföraren ansvarar 
för att följa de styrdokument som gäller kring extraordinära händelser och hålla en höjd beredskap i 
samband med sådana avvikelser. 

Ska-krav 'Kontrollpunkter Vid brist 

Utförare slca vara insatt, och beåriva systematiskt 
brandskyddsarbete, i enlighet med de krav som gäller i lag 

[• 

Uppföljning Ansvar och sanktion 
enligt avsnitt 5.3.7 

i 

Verksamheten och dess lokaler ska ha det godkännande som 
krävs1 från brandmyndigheten Vid godkännande Ansvar och sanktion 

enligt avsnitt 5.3.7 

Utförare ska göra en riskanalys med påföljande 
handlingsprogram för verksamheten så att säkerhet erhålls 

för den enskilde 
Uppföljning Ansvar och sanktion 

enligt avsnitt 5.3.7 

Utförare ska vara insatt i lagen SFS 2003:778 om skydd mot 
olyckor samt lag (2006:544) om kommuners och landstings 
åtgärder inför och vid extra ordinära händelser i fredstid 

och höjd beredskap och vid förfrågan bistå med uppgifter till 
kommunens skadeförebyggande arbete 

Uppföljmng Ansvar och sanktion 
enligt avsnitt 5.3.7 
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Ska-krav Kontrollpunkter Vid brist 

Utförare ska vara insatt i och efterleva de bestämmelser som 
definieras i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps 

författningsförsamling (MSBFS 2010:6) 
Uppföljning Ansvar och sanktion 

enligt avsnitt 5.3.7 

Utförare ska tillse att all personal utbildas inom 
förebyggande säkerhets- och brandskyddsarbete under 

avtalsperioden 
Uppföljning Ansvar och sanktion 

enligt avsnitt 5.3.7 

Utförare ska känna till nämnden för hälsa och omsorgs kris-
och beredskapsplan, vilken lämnas på begäran, samt 

medverka i kommunens planering och hantering vid kriser 
Uppföljning Ansvar och sanktion 

enligt avsnitt 5.3.7 

Utförare ska föra statistik över inträffade skador Uppföljning Ansvar och sanktion 
Q f i I i f r i o t / o i n f l " ^ i 

enngi avsnui j .o . i 

Utförare ska ha en krisplan med rutiner för verksamheten, t 
ex vid längre tids el- eller vattenavbrott,. Uppföljning Ansvar och sanktion 

enligt avsnitt 5.3.7 

Verksamlreten ska ha det godkännande som krävs från 
miljökontoret avseende miljö- och hälsa. Vid godkännande Ansvar och sanktion 

enligt avsnitt 5.3.7 

4.3 Genomförande av insatsen 

4.3.1 A n v i s n i n g a v bos tad med särski ld s e r v i c e , inflyttning 
Beställaren ansvarar för att utföraren meddelas personer som beviljats insatsen bostad med särsldld 
sei vice. Utföraren förbinder sig att ta emot personer som anvisas och tillhandahålla den insats som 
beslutats i samråd med kontoret hälsa, vård och omsorg (HVK). Utföiaien förbinder sig även att 
personer som beviljats bostads med särsldld service får möjligheter till studiebesök vid 
verksamheten. 

Ska-krav Kontrollpunkter Vid brist 

Utföraren ska aktivt medverka vid in- respektive utflyttning. Uppföljning Ansvar och sanktion 
enligt avsnitt 5.3.7 

Den enskilde och dennes närstående ska få information och 
introdulction om praktiska frågor inför inflyttning till bostad 

mfed särskild service 
Uppföljning Ansvar och sanktion 

enligt avsnitt 5.3.7 

Informationen ska även lämnas skriftlig och innehålla namn 
och kontaktuppgifter till ansvarig chef, 

boendeansvarig/lcontaktman, ansvarig sjuksköterska 
arbetsterapeut och sjukgymnast samt till vem den enskilde 

vänder sig vid eventuella synpunlcter och klagomål 

Uppföljning Ansvar och sanktion 
enligt avsnitt 5.3.7 

Informationsskriften ska delges beställaren vid begäran Uppföljning Ansvar och sanktion 
enligt avsnitt 5.3.7 
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4.3.2 Jämstäl ldhets integrer ing 
Människor som kommer i kontakt med kommunen ska behandlas på likvärdigt sätt oavsett kön, Folcus 
ska läggas på jämställdhetsintegrering av all kommunal service och kommunalt finansierad service 
samt ett intensifierat jämställdhetsarbete i den egna organisationen. 
Se styrdokument på www.uppsala.se/hvk-utforare 

Ska-krav Kontrollpunkter Vid brist 
Utförare ska, utöver lagstadgade krav på jämställdhetsplan 

med aktiva åtgärder för att öka jämställdheten på 
arbetsplatser, utforma service och tjänster på ett jämställt sätt 

och arbeta aktivt med jämställdhetsintegrering. 

Uppföljning Ansvar och sanktion 
enligt avsnitt 5.3.7 

4.3.3 S o c i a l dokumentat ion 
Rutin för social dokumentation finns i utföiaiens ledningssystem. Dokumentation ska göras i 
enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd SOSFS 2014:5 om dokumentation vid 
handläggning av ärenden och genomförande av insatser enligt SoL, LSS, HSL, LVU, och LVM,. 

Ska-krav Kontrollpunkter Vid brist 

Utförare ska, tillsammans med den enskilde, omsätta 
beställningen i en genomförandeplan där bl a den enskildes 
trygghet, inflytande, tillgänglighet och oberoende beaktas 

Uppföljning Ansvar och sanktion 
enligt avsnitt 5.3.7 

En kopia på genomförandeplanen slca vara 
biståndshandläggaren tillhanda inom 14 dagar Uppföljning Ansvar och sanktion 

enligt avsnitt 5.3.7 

Utförare ska i löpande anteckningar/journal dolcumentera 
upprättande- samt uppföljningsdatum av genomförandeplan Uppföljning Ansvar och sanktion 

enligt avsnitt 5.3.7 

Genomförandeplanen ska utformas utifrån den enskildes 
behov och beskiiva när och hur insatserna ska utföras samt 

hur angivna mål/delmål uppnås 
Uppföljning Ansvar och sanktion 

enligt avsnitt 5.3.7 

Utförare slca 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 

Uppföljning Ansvar och sanktion 
enligt avsnitt 5.3.7 

Genomförandeplanen ska följas upp regelbundet/årligen, 
eller vid förändrade behov Uppföljning Ansvar och sanktion 

enligt avsnitt 5.3.7 

Dokumentationen slca förvaras i enlighet med gällande 
lagstiftning och föreskrifter Uppföljning Ansvar och sanktion 

enhgt avsnitt 5.3.7 

4.3.4 K o s t 
Samtliga måltider skall beredas och intas i den enslcildes lägenhet eller i det gemensamma köket inom 
boendeenheterna utifrån den enslcildes önskemål. Den enskilde bekostar sin egen kost. 
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Ska-krav Kontrollpunkter Vid brist 

Medarbetare ska ha grundläggande kunskap om kost och 
matlagning Uppföljning Ansvar och sanktion 

enligt avsnitt 5.3.7 

Utföraren ska aktivt verka för, och informera den enskilde, 
så att hälsosamma kostvanor främjas Uppföljning Ansvar och sanktion 

enligt avsnitt 5.3.7 

Rutiner ska finnas för att upptäcka och hantera problem med 
kost och nutrition hos den enskilde Uppföljning Ansvar och sanktion 

enligt avsnitt 5.3.7 

4.3.5 Kultur- o c h frit idsaktiviteter 
I insatsen bostad med särskild service ingår kultur och fritidsaktiviteter. Dessa aktiviteter kan 
tillhandahållas både individuellt och som gemensamma aktiviteter för samtliga boende. Utbudet av 
erbjudna Icultur- och fritidsaktiviteter ska utgå från den enslcildes önskemål och anpassas till de 
individuella behoven. Stöd för att klara sin vardag är inte att betrakta som fritidsaktivitet. 

Ska-krav Kontrollpunkter Vid brist 

Den enskilde ska ges stöd till att delta i kultur- och 
fritidsaktiviteter utifrån sina önskemål och behov Uppföljning Ansvar och sanktion 

enligt avsnitt 5.3.7 

Minst en gång i veckan ska den enskilde erbjudas individuell 
kultur- eller fritidsaktivitet utanför boendet Uppföljning Ansvar och sanktion 

enligt avsnitt 5.3.7 

Den enslcildes önskemål och intressen ska så långt som 
möjligt styra omfattningen av aktiviteten Uppföljning Ansvar och sanktion 

enligt avsnitt 5.3.7 

Kultur- och fritidsaktiviteter som har angivits i 
genomförandeplanen ska dokumenteras oavsett om 

aktiviteten har genomförts eller inte 
Uppföljning Ansvar och sanktion 

enligt avsnitt 5.3.7 

Utföraren ska hålla sig uppdaterad om utbudet inom Kultur i 
vården och erbjuda den enskilde att delta i dessa aktiviteter Uppföljning Ansvar och sanktion 

enligt avsnitt 5.3.7 

"''Wu- '• Y r 

' • - \ 1 Kf 1 
4.3.6 K o n t a k t m a n n a s k a p 
Den enskilde ska erbjudas en namngiven kontaktman/boendeansvarig som har ett övergripande ansvar 
för den enslcildes sociala och fysiska omvårdnad. Dolcumenterade rutiner ska finnas och tillämpas för 
kontaktmannaskap. 

Ska-krav Kontrollpunkter Vid brist 

Utförare ska garantera att varje brukare hav en 
kontaktman/boendeansvarig och att den enskilde har 

möjlighet att byta kontaktman 
Uppföljning Ansvar och sanktion 

enligt avsnitt 5.3.7 
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Vid behov ska personal följa med den enskilde till t ex 
läkare/tandläkare, frisör, mammografi, optiker Uppföljning Ansvar och sanktion 

enligt avsnitt 5.3.7 

4.3.7 Ti l läggst jänster 
Tilläggstjänster är tjänster som ligger utanför det offentliga vård- och omsorgstagandet. Utföraren har 
inte möjlighet att erbjuda tilläggstjänster då den enskildes behov ska tillgodoses inom ramen för 
bostad med särsldld service. Utföraren ska stödja den ensldlde att vid behov använda tjänster på den 
öppna marknaden, till exempel friskvårdsaktiviteter och frisör. 

4.3.8 Hanter ing av privata mede l 
Rutin för hantering av kontanta medel finns i utföiaiens ledningssystem. 

Ska-krav Kontrollpunkter Vid brist 

Utförare ska ha dokumenterade rutiner för hantering av den 
ensldldes privata medel samt informera enskild/legal 

företrädare om denna rutin 
Uppföljning Ansvar och sanktion 

enligt avsnitt 5.3.7 

4.3.9 T i l lgängl ighet 
Rutin för tillgänglighet finns i utförarens ledningssystem. Med tillgänglighet avses utförarens 
kommunikation och information om sin verksamhet och hur förmedling med brukare, anhöriga och 
andra berörda går till. Det avser även hur stödet organiseras, så att stöd ges vid rätt tillfälle, på rätt 
plats och av rätt personal i största möjligast mån. Tillgänglighet avser även utförarens anpassade 
kommunikation utifrån den enskildes behov. ) ' 

Ska-krav Kontrollpunkter Vid brist 

Utförare ska tillgodose att det finns möjlighet till alternativ 
kommunikation vid behov, till exempel utifrån syn- och 

hörselnedsättningar, kognition, språk etc. 
Uppföljning Ansvar och sanktion 

enligt avsnitt 5.3.7 

Utföraie ska se till auktoriserad tolk/logoped anlitas vid 
behov så en fullständig förståelse i kommunikationen kan 

säkerställas då någon inte behärskar det svenska språket eller 
har allvarlig funlctionsnedsättning av syn, hörsel eller tal 

Uppföljning Ansvar och sanktion 
enligt avsnitt 5.3.7 

I de fall tolk anlitas av verksamheten ansvarar utföraren för 
kostnaderna Uppföljning Ansvar och sanktion 

enligt avsnitt 5.3.7 

Utföraren ska ha arbetsformer för att anpassa den fysiska 
tillgängligheten utifrån den enslcildes motoriska och 

kognitiva funktionsnedsättningar 
Uppföljning Ansvar och sanktion 

enligt avsnitt 5.3.7 

4.3.10 Förändrade behov o c h u tskr ivn ingsk la ra 
Utredning, behovsbedömning och beslut om bistånd/insats är myndighetsutövning och utförs av 
kommunens biståndshandläggare. Utföraren ska meddela myndigheten om den ensldlde lagts in på 
sjukhus, flyttat eller avlidit. 
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Utföraren ansvarar för att den ensldlde som är utskiivningsldar från sjukhuset kan tas emot i den egna 
bostaden. Om utföraren inte kan tillmötesgå den enskildes behov av insatser inom stipulerad tid 
belastas utföraren med kostnaden till landstinget för utskiivningsldar. 

Ska-krav Kontrollpunkter Vid brist 

Utföraren ska omgående meddela boendesamordnaren om 
den enskilde avlidit, lagts in på sjukhus eller om lägenhet i 

boendeenhet av annan anledning friställts, 
Uppföljning Ansvar och sanktion 

enligt avsnitt 5.3.7 

Om den enskildes behov av stöd ökar, minskar eller upphör 
ska utföraren omgående meddela biståndshandläggaren Uppföljning Ansvar och sanktion 

enligt avsnitt 5.3.7 

Utförare ansvarar för att personer, efter sjukhusvistelse, kan 
komma tillbaka till bostad med särskild sei vice inom den 
angivna tiden enligt lagen (1990:1404) om kommunernas 
betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård. Efter den 
angivna tiden bär utföraren kostnadsansvaret vad gäller 

ersättning till landstingen 

Uppföljning Ansvar och sanktion 
enligt avsnitt 5.3.7 

4.3.11 T ranspor te r 
Utföraren ansvarar för verksamhetsrelaterade transporter. Den enskilde bekostar transporter till egna 
aktiviteter. För transport av avlidna har dödsboet kostnadsansvaret. ''• 

Ska-krav Kontrollpunkter Vid brist 

Utföraren ansvarar för verksamhetsrelaterade transporter och 
ska bekosta dessa Uppföljning Ansvar och sanktion 

enligt avsnitt 5.3.7 

4.3.12 Anhör igs töd 
Anhöriga ska informeras vid verksamhetsförändringar efter den enskildes samtycke. 
Anhörig- och riärståendestöd är ett varaktigt stpd till anhöriga som stöder och vårdar närstående över 
21 år. Ett aktivt arbete med preventiva åtgärder och skapande av föratsättningar så att den anhörige får 
goda och jämlika förutsättningar till ptt vårda sin hälsa. 

Ska-krav Kontrollpunkter Vid brist 
Utföraren ska ha kunskap om vad det innebär att vara 

anhörig til l någon med funktionsnedsättning. Vidare ska 
utföiaien vid behov informera om det stöd som erbjuds 

anhöriga inom sin egen organisation samt genom de olika 
huvudmän och organisationer. 

Uppföljning Ansvar och sanktion 
enligt avsnitt 5.3.7 
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4.4 Hälso- och sjukvård samt rehabilitering 

4.4.1 Utförande a v i n s a t s e r 
Kommunens hälso- och sjukvårdsansvar riktar sig till personer som har fyllt 17 år och inträder i 
normalfallet där vårdbehovet uppgår till mer än 14 dagar. I kommunens hälso- och sjukvårdsansvar 
ingår hemsjukvård, rehabiliterings- och funktionsuppehållande insatser samt stöd och handledning 
från sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast till personal samt i samband med egenvård till den 
enskilde och närstående. 

Den enskilde svarar för kostnaderna för individuellt förskrivna läkemedel. Utföraren åtar sig att 
bevaka högkostnadsskyddet för läkemedel. 

Rutin för hälso- och sjukvårdsarbete inldusive förebyggande arbete finns i utförarens ledningssystem. 
Utförare förväntas hålla sig å jour inom dessa områden och arbeta utifrån forskning och beprövad 
erfarenhet. Allt hälsorelaterat arbete utgår från den enskildes individuella vilja, resurser och 
motivation. ! 

Ska-krav Kontrollpunkter Vid brist 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och medicinskt 
ansvarig för rehabilitering (MAR) tillhandahålls av 

L . A " H fö -

beställaren 

Uppföljning Ansvar- och sanktion 
enligt avsnitt 5.3.7 

Utföraren ansvarar för att behovet av hälso- och sjukvård 
upp till och med sjuksköterskenivå kan tillgodoses dygnet 

runt, i enlighet med kommunens ansvar för hälso- och 
sjukvårdsinsatser. % 

Vid godkännande 
Uppföljning 

t 1 J o 

Ansvar och sanktion 
enligt avsnitt 5.3.7 

Dolcumenterade rutiner och urvalskriterier ska finnas för när 
läkare, sjukskötérska, arbetsterapeut och 
fysioterapeut/sjukgymnast ska kontaktas 

Uppföljning Ansvar och sanktion 
enligt avsnitt 5.3.7 

Våld, omsorg och rehabilitering ska ges till den enskilde 
utifrån behöv, i samordnat teamarbete med tydlig 

ansvarsfördelning 
Uppföljning Ansvar och sanktion 

enligt avsnitt 5.3.7 

För varje person som registreras söm mottagare av hälso-
oöh sjukvård en omvårdnadsansvarig sjuksköterska utses Uppföljning Ansvar och sanktion 

enligt avsnitt 5.3.7 

Omvårdnadsansvarig sjuksköterska ansvarar för 
sjukvårdsinsatser samt utfärdar och utvärderar delegering av 

hälso- och sjukvårdsuppgift 
Uppföljning Ansvar och sanktion 

enligt avsnitt 5.3.7 

Vid delegering ansvarar utföraren för att legitimerad 
personal säkerställer att boendeassistent eller motsvarande 
har den utbildning och kompetens som krävs för att utföra 

delegerade arbetsuppgifter 

Uppföljning Ansvar och sanktion 
enligt avsnitt 5.3.7 

All personal slca ha ett rehabiliterande och 
funktionsuppehållande förhållnings- och arbetssätt. Vid 

behov slca handledning i detta ges till medarbetarna. 
Uppföljning Ansvar och sanktion 

enligt avsnitt 5.3.7 

Verksamheten slca vara ansluten till, och registrera i de 
nationella kvalitetsregister som beställaren beslutat om, samt 

koppla resultaten till aktivt kvalitetsutvecklingsarbete 
Uppföljning Ansvar och sanktion 

enligt avsnitt 5.3.7 
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Ska-krav Kontrollpunkter Vid brist 

Utförare slca ansvara för att, utifrån den enskildes behov, 
T / - \ i"D lra**ixjo i t i /4 i i M / l i i o l l o h i n 1 f\ VID ra» r\ ra» 1 

roisKiiva inuiviauena njaipmeaei 
Uppföljning Ansvar och sanktion 

enligt avsnitt D.J, I 

Utförare slca ansvara för att HSL-personal slca ha SITHS-kort 
och vara registrerad i HSA-lcatalogen, som Uppsala kommun 

ansvarar för 
Uppföljning Ansvar och sanktion 

11 <"Tf Q \ T O H 1 t t TOTO/ 

Clll lgl aVoJUll J . O . / 

Utförare ska ansvara för att legitimerad personal får 
genomgå Uppsala kommuns utbildning för att bli certifierade 

för förskrivningsrätt av individuella hjälpmedel 
Uppföljning Ansvar och sanktion 

pnlicrf nvcnitt *\ ̂  T 
Oll l lg l ClYdlil.ll J . ~ J . I 

Utförare ska tillse att det finns legitimerad personal på 
företaget som har förskrivarrätt för inlcontinensartiklar och 

rhedicintelcniska produkter 
Uppföljning Ansvar och sanktion 

pnlioT avsnitt S % n 

Distriktssköterska/sjuksköterska ska ha förskrivningsrätt för 
inkontinenshjälpmedel. Kostnaden för dessa ingår i 

dygnspriset. 
Uppföljning Ansvar och sanktion 

enligt avsnitt 5.3.7 

Utförare ska följa och informera om det subventionerade 
tandvårdsstödet Uppföljning Ansvar och sanktion 

enligt avsnitt 5.3.7 

Egenvård för den ensldlde ska bedömas av legitimerad ; 
yrkesutövare i enlighet med bestämmelserna i SOSFS 

2009:6 och tillhörande ändringsförfattningar. Beslutet slca 
dokumenteras och följas upp minst en gång per år. 

Uppföljning Ansvar och sanktion 
enligt avsnitt 5.3.7 

i 
4.4.2 S juksköterska ] 

Ska-krav Kontrollpunkter Vid brist 

Sjuksköterskan skk inom 30 minuter ha en personlig kontakt 
med enheten för bedömning Uppföljning Ansvar och sanktion 

enligt avsnitt 5.3.7 

Sjuksköterskan ska handleda, utbilda och vara rådgivande 
till den enskilde och personalen i verksamheterna utifrån den 

enskildes behov och önskemål. Uppföljning Ansvar och sanktion 
enligt avsnitt 5.3.7 

1 • 
4.4.3 Arbetsterapeut o c h fys io terapeut /s jukgymnast 

Ska-krav Kontrollpunkter Vid brist 
Utföraren ska tillgodose den ensldldes behov av insatser från 
arbetsterapeut och sjukgymnast i enlighet med kommunens 

ansvar för dessa insatser, Uppföljning Ansvar och sanktion 
enligt avsnitt 5.3.7 

Arbetsterapeut och fysioterapeut/sjukgymnast slca handleda, 
utbilda och vara rådgivande till den enskilde och personalen 
i verksamheterna utifrån den enskildes behov och önskemål. Uppföljning Ansvar och sanktion 

enligt avsnitt 5.3.7 
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Fysisk aktivitet på recept (FAR) ska användas vid 
behov efter bedömning av legitimerad personal. Uppföljning Ansvar och sanktion 

enligt avsnitt 5.3.7 

4.4.4 Hälso- o c h s jukvårdsdokumentat ion 
Rutin för hälso- och sjukvårdsdokumentation finns i utförarens ledningssystem. Dokumentationen är 
beviset på den vård som planerats och genomförts samt på de effekter som uppnåtts av insatsen och 
vården av den enskilde. Dokumentationen struktureras och beskrivs av utförarens legitimerade 
personal i en sammanhållen omvårdnads- eller rehabiliteringsprocess. Detta innebär att problem 
identifieras, bedöms och åtgärdas samt slutligen utvärderas. Innehållet i dokumentationen beskriver 
individuellt planerad vård för att garantera kontinuitet och säkerhet för den enskilde. En av 
förutsättningarna för att den enskilde ska hjälpas och vårdas utifrån ett rehabiliterande synsätt är att 
professionerna i teamet, inklusive omvårdnadspersonal, samverkar. Detta framgår i samtliga 
professioners dokumentation. 

Ska-krav Kontrollpunkter Vid brist 

Utföraie ska upprätta dokumentation enligt hälso- och 
sjukvårdslagen och Patientdatalagen Uppföljning Ansvar och sanktion 

enligt avsnitt 5.3.7 

Utförare ska systematiskt utvärdera effekten av omvårdnads-
och rehabiliteringsåtgärder Uppföljning Ansvar och sanktion 

enligt avsnitt 5.3.7 

4.4.5 Hjä lpmedel 
Uppsala kommuns riktlinjer för medicintekniska produkter anger mtiner och sortiment för 
förskrivning av tekniska produkter. Riktlinjerna inom Uppsala kommun anger definitionen av olika 
produkter samt ansvarsfördelningen för dessa, se www.uppsala.se/hialpmedel 

Ska-krav Kontrollpunkter Vid brist 

Utföraren ska ha förskrivningsrätt av medicintekniska 
produkter avseende rörelsenedsättning och kognitiva hinder Uppföljning Ansvar och sanktion 

enligt avsnitt 5.3.7 

Den tekniska utrustningen ska med utföiaiens ansvar hålla 
god kondition och uppfylla säkerhetskraven Uppföljning Ansvar och sanktion 

enligt avsnitt 5.3.7 

Utföraren ansvarar för att tillhandahålla och bekosta 
arbetstekniska hjälpmedel Uppföljning Ansvar och sanktion 

enligt avsnitt 5.3.7 
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4.5 Lokaler 

4.5.1 L a r m 
Individuellt föislcrivna larm, t ex sänglaim och lägeslarm, beslutas och utprovas av arbetsterapeut med 
förskrivningsrätt. 

Ska-krav Kontrollpunkter Vid brist 

Utföraren ansvarar för och bekostar trygghetslarm och 
verksamhetslarm Uppföljning Ansvar och sanktion 

enligt avsnitt 5.3.7 

Överfallslarm och andra verksamhetsspecifilca larm bekostas 
av utföraren Uppföljning Ansvar och sanktion 

enligt avsnitt 5.3.7 

4.5.2 Förbrukningsmater ie l o c h inventarier 
Utföraren ansvarar för skötsel och tillsyn av nödvändiga inventarier. Utföraien ansvarar för eventuell 
återanskaffning och nyinköp av inventarier och nödvändig utrustning. 

I de egna lägenheterna sker möblering genom hyresgästernas försorg. 

Ska-krav Kontrollpunkter Vid brist 

Förbrukningsartiklar som åtgår för att fullgöra uppdraget 
tillhandahålls och bekostas av utföraren Uppföljning Ansvar och sanktion 

enligt avsnitt 5.3.7 

Om verksamheten avvecklas står utföraren ansvarig för 
överblivna inventarier. Uppföljning Ansvar och sanktion 

enligt avsnitt 5.3.7 

• • 4" • 

4.5.3 Städning ' 
Städningens uppgift är att få bort föroreningar från alla ytor i veiksamhetslokalerna. Städning ska 
utföras régelbundet. Grundläggande städning utförs på ett sätt som skall garantera en acceptabel 
hygiemsk nivå. ® ,' 

Ska-krav Kontrollpunkter Vid brist 

Utföraren slca se till att rimliga krav på hygien och trivsel 
tillgodoses i de boendes lägenheter samt 

gemensamhetsutrymmen, 
Uppföljning Ansvar och sanktion 

enligt avsnitt 5.3.7 

Egenlcontroller och inspektioner av städresultatet slca ske. 
Dessa ska dokumenteras i verksamheten. Uppföljning Ansvar och sanktion 

enligt avsnitt 5.3.7 

En årsplanering ska finnas över samtliga städmoment och 
golvunderhåll 

Ansvar och sanktion 
enligt avsnitt 5.3.7 
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4.5.4 E l a n s v a r 

Ska-krav Kontrollpunkter Vid brist 

Utföraren ska tillämpa elföreslcrifter (ELSÄK-FS 2010:1, 
2010:2 och 2010:3) Uppföljning Ansvar och sanktion 

enligt avsnitt 5.3.7 

4.5.5 Konsumt ionsavgi f te r 

Ska-krav Kontrollpunkter Vid brist 

Utföraren ansvarar för och bekostar verksamhetens 
konsumtionsavgifter så som el, värme, vatten, sophämtning 

och parkeringsplatser 
Uppföljning Ansvar och sanktion 

enligt avsnitt 5.3.7 

Kostnader för telefon, tv, biedband etc bekostas av utföraren Uppföljning Ansvar och sanktion 
enligt avsnitt 5.3.7 
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5 Avtal 
5.1 Allmänna avtalsvillkor 
Uppsala kommun kan när som helst välja att upphöra med valfrihetssystemet. Om så sker kommer 
utförare att informeras och avtal avslutas inom 18-24 månader. Det utgår inte någon ersättning till 
utföraren för avtal som upphör att gälla i förtid. 

Utföraren har genom löpande upphandling olilca avtalstider. NHO förbehåller sig rätten att 
utveckla/ändra i förutsättningar över tid. Ändrat innehåll i förfrågningsunderlaget innebär att nya avtal 
upprättas för alla utföraie, oberoende av avtalstid. Vid förändring av förfrågnings-underlaget går 
information ut till angiven kontaktperson hos samtliga godkända utförare. 

Om förfrågningsunderlag eller ersättning förändras och utförare ej kan acceptera de nya villkoren 
upphör godkännandet/avtalet efter 12 månader, från tidpunkten då detta meddelats NHO. Avtalet 
upphör automatiskt, om utföraren inte har några brukare under 24 månader. 

5.2 Kommersiella villkor 

5.2.1 Ersättning 
Ersättningen, som innefattar momskompensation, utgår per dygn och bebodd lägenhet i bostad med 
särskild service. 

Ersättningen är delad i en dagersättning och en nattersättning. Dagersättningen Utgår från den 
enskildes bedömda stödbehov utifrån sex olika behovsnivåer. Denna ersättning tar även hänsyn till om 
den ensldlde har daglig verksamhet eller inte. Dagersättningen ska täcka samtliga kostnader för 
personal, lokaler, administration, hälso- och sjukvård, könsumtionsavgifter etc. Ersättning för 
nattpersonal utgår från det totala behovet på boendet, d v S om det behövs sovande jour eller vaken 
natt. Det är den person på boendet som har det största stödbehovet nattetid som utgör "norm". 

Ersättningen år 2015 framgår av nedanstående tabell: 

Tabell 1 Ersättning per dygn 

En lägenhet kan bebos av två personer varav båda har biståndsbeslut om bostad med särsldld 
service pller endast den ene har biståndsbeslut om bostad med särsldld sei vice och den andre är 
medboende. Om medboende saknar biståndsbeslut utgår ingen ersättning för denna person. 
Utföraren behöver ta hänsyn till detta i vid tillståndsansökan hos Inspektionen för vård och omsorg, 
samt att samtliga personer tillförsäkras goda levnadsvillkor. 

' / K 
Vid besök på landstingets vårdinrättningar och hos myndigheter har landstinget eller anlitad 
myndighet kostnadsansvar för tolk. I övrigt slca kostnader för tolk ersättas av den som initierat 
åtgärden 

5.2.2 Pr is jus ter ing 
Ersättningsnivåerna beslutas årligen i november månad av nämnden för hälsa och omsorg och gäller 
från varje nytt årsskifte. 

5.2.3 Beta ln ingsvi l lkor 
Betalning sker i SEK, 30 dagar efter godkänt utförande och fakturadatum. 
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Utföraren fakturerar per person, nivå och månad. Faktura ska vara inkommen senast fem dagar 
efter månad för räkningens gällande. Underlag för faktura ska vara avstämd med 
boendesamordnare. I samband med månatlig fakturering ska skriftlig rapport lämnas om den 
enskildes namn, ålder och när insats påbörjats respektive avslutas. Uppgifter som alltid måste 
finnas på fakturan är plusgiro/bankgiro-nummer, organisationsnummer, fakturanummer/OCR, 
fakturanummer, fakturabelopp och referens. Den enskildes ålder avgör vilken fakturaadress till 
beställaren som gäller. 

Fakturor gällande personer 65 år och äldre samt personer som fyller 65 år innevarande år ställs till: 

Uppsala kommun 
UPK4200 
Box 1023 
751 40 Uppsala 

Fakturor gällande personer yngre än 65 år samt personer som inte fyller é5 år innevarande år ställs 
till: 

Uppsala kommun 
UPK 4100 
Box 1023 
751 40 Uppsala 

Fakturerings-, expeditions- och påminnelseavgifter betalas ej. Vid fel adress retumeras fakturan. 

5.2.4 Drö jsmål m e d betalning 
Dröjsmålsränta utgår enligt gällande räntelag. Dröjsmålsränta understigande 300 SEK debiteras ej. 

5.3 Ansvar och villkor för samarbete rriellan parterna 

5.3.1 Över låte lse av rätt igheter o c h sky ld igheter 
Uppsala kommun tecknar avtal med en utförare som ansöker om godkännande och som uppfyller 
samtliga ställda ska-krav. ; • 

Ska-krav Kontrollpunkter Vid brist 

Om utförare byter juridisk person ska ny ansökan lämnas, 
nytt godkännande prövas och nytt avtal tecknas Uppföljning Ansvar och sanktion 

enligt avsnitt 5.3.7 

5.3.2 Ansvars försäkr ing 
Utföraren ansvarar för att kostnader kring uppkomna skador inte påverkar den enskilde eller Uppsala 
kommun. 

Ska-krav Kontrollpunkter Vid brist 

Utförare ska tillse att den enskilde och NHO hålls skadelös 
för skada orsakad genom fel eller försummelse av personal 

anställd hos utföraren 
Uppföljning Ansvar och sanktion 

enligt avsnitt 5.3.7 

Utföraren ska inneha ansvarsförsäkring Uppföljning Ansvar och sanktion 
enligt avsnitt 5.3.7 
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5.3.3 F o r c e ma jeure 
Force majeure såsom krig, omfattande arbetskonflikt, blockad, eldsvåda, miljökatastrof 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. 

5.3.4 Skades tånd o c h viten 
Utförare garanterar fullgörande enligt de villkor som anges i detta förfrågningsunderlag. I händelse av 
förändringar i utförares verksamhet, vilka försvårar eller omöjliggör fullgörande av åtagande, åvilar 
det utföraie att ersätta nämnden för hälsa och omsorg eventuella merkostnader. Utföraren förbinder sig 
att omedelbart rätta till iakttagna fel och brister i sin verksamhet. 

Ska-krav Kontrollpunkter Vid brist 

Utförare ska svara i förhållande till beställaren för 
skadestånd som beställaren, på grund av vållande hos 

utföraien eller personal som denne svarar för, kan komma att 
förpliktigas utge till tredje man. 

Uppföljning ' Ansvar och sanktion 
enligt avsnitt 5.3.7 

5.3.5 Hävning 
Om någon av partema, utförare eller beställare, väsentligt skulle brista i fullgörande av avtal och 
rättelse inte sker utan dröjsmål efter erinran, har motparten rätt att häva avtalet med omedelbai- verkan. 

Nämnden för hälsa och omsorg har även rätt att häva avtalet om utföraren försätts i konkurs, 
likvidation eller ytterst är på sådant obestånd att företaget inte förväntas kunna fullgöra sina 
skyldigheter. Nämnden för hälsa och omsorg har även rätt att häva avtalet om utförare gjort sig 
skyldigt till allvarligt fel i yrkesutövningen eller dömts för brott avseende yrkesutövningen enligt 
lagakraftvunnen döm. 

t t \ 

5.3.6 Tv is t lösn ing , t i l lämplig lag 
Tvist öm tolkning eller tillämpning ay avtalet och därmed sammanhängande rättsfrågor ska, om 
parterna jnte kommer överens om annat, avgöras av svensk domstol vid beställarens hemort med 
tillämpning av svensk rätt. Utföraien får inte avbryta eller uppskjuta fullgörande av prestationer, som 
kommer att åvila utförare epligt avtal under åberopande av att tvisteförfarande påkallas eller pågår. 

5.3.7 A n s v a r vid fel el ler br ister o c h sankt ioner 
Om en utförare uppvisar fel eller brister i sin verksamhet antingen vid ansökan eller vid uppföljning så 
gäller tillämpning av det som står under varje ska-krav i rutan vid brist. 

Med varning avses normalt att utföraien får en tillsägelse om att rätta till fel eller brister som 
framkommit vid uppföljning. Varningen kan vara i form av inhämtande av handlingsplan. 

Med ersättningsreducering avses normalt att utföraren får en viss tid på sig att rätta upp fel eller 
brister. Om inte dessa är åtgärdade till ett visst datum kommer ersättning att reduceras med 10% av 
dygnspriset. Ersättningsreduceringen gäller fram till dess att fel eller brist är åtgärdat eller om det 
bedöms att utföraien inte klarar av att åtgärda fel eller brister blir uteslutning aktuellt. 
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Med uteslutning avses att en utförare allvarligt brustit i sitt åtagande, inte uppfyllt ställda krav 
alternativt att utförare inte inom rimlig tid åtgärdat påtalade brister i verksamheten och genom detta 
åsamkat skada på god och säker vård. 




