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Referens gällande upphandling av daglig verksamhet enligt  

lagen om valfrihetssystem 

 

Sökande 
Namn på den sökande 

Efternamn 

Namn på den sökandes behöriga företrädare 

  

Referenstagning gäller företagets företrädare eller företaget 
Referent 

Efternamn 

Arbetsplats 

  
Titel 

Efternamn 

Telefonnummer 

  
E-postadress 

Efternamn  
Förhållande mellan referenten och företaget/företagets företrädare (ex. upphandlande enhet, arbetsgivare, chef, etc.) 

 

 
Fyll endast i frågor under avsnitt A, frågor 1-5, om anbudsgivaren är ett nybildat företag.  

Sidan 2. Frågorna avser företrädaren för den sökande LOV leverantören. 

Fyll endast i frågor under avsnitt B, frågor 1-6, om företaget är ett etablerat företag. 

Sidan 3. 
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Avsnitt A – Nybildat företag 
1. Har företagets företrädare erfarenhet av driftansvar i ledande befattning inom branschområdet? 

 Ja  Nej 
Kommentarer 

 

2. Har företagets företrädare kunskaper om för verksamheten gällande lagar, författningar och föreskrifter? 

 Ja  Nej 
Kommentarer 

 

3. Har företagets företrädare kunskaper för att följa lagar, riktlinjer och policys etc.? 

 Ja  Nej 
Kommentarer 

 

4. Har företagets företrädare kunskaper om att upprätta rutiner och handlingsplaner? 

 Ja  Nej 
Kommentarer 

 

5. Har företagets företrädare visat god samverkan med uppdragsgivaren? 

 Ja  Nej 
Kommentarer 

 

Referensgivaren ska intyga uppgifternas äkthet genom sin underskrift och sitt namnförtydligande. Denne ska vara 

beredd på att Uppsala kommun kan komma att ta kontakt för att försäkra sig om intygets äkthet. 

Underskrift 
Datum Referentens underskrift Namnförtydligande 
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Avsnitt B – Etablerat företag 
1. Vilken kategori av verksamhet bedriver företaget hos er? 

 
2. Har företagets företrädare erfarenhet av driftansvar i ledande befattning inom branschområdet? 

 Ja  Nej 
Kommentarer 

 

3. Finns det i företaget kunskaper om för verksamheten gällande lagar, författningar och föreskrifter? 

 Ja  Nej 
Kommentarer 

 

4. Har företaget kunskaper för att följa lagar, riktlinjer och policys etc.? 

 Ja  Nej 
Kommentarer 

 

5. Har företaget kunskaper för att upprätta rutiner och handlingsplaner? 

 Ja  Nej 
Kommentarer 

 

6. Har företaget visat god samverkan med uppdragsgivaren? 

 Ja  Nej 
Kommentarer 

 

Referensgivaren ska intyga uppgifternas äkthet genom sin underskrift och sitt namnförtydligande. Denne ska vara 

beredd på att Uppsala kommun kan komma att ta kontakt för att försäkra sig om intygets äkthet. 

Underskrift 
Datum Referentens underskrift Namnförtydligande 
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