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Äldrenämnden 

Beslut gällande ändring av text i förfrågningsunderlag för L O V i särskilt 
boende 

Förslag till beslut 

Kontoret för hälsa vård och omsorg föreslår äldrenämnden besluta 

att införa ett tillägg i förfrågningsunderlag för LOV i särskilt boende 

Ärendet 
Kontoret har följande förslag til l tillägg i texten i förfrågningsundeiiaget för LOV i särskilt 
boende. 

Driftstart ska ske senast tre år efter det att Uppsala kommun meddelat godkännande. 
Med driftstart avses den dag som den förste personen flyttar in på vård- och omsorgsboendet. 
Uppsala kommun medger driftstart under förutsättning att utföraren uppfyller kraven i det 
förfrågningsunderlag som låg ti l l grund för godkännandet. 

Om byggprocessen blir fördröjd ska utföraren kontakta Uppsala kommun och meddela detta. 
Uppsala kommun har då möjlighet att förlänga tiden till dess att driftstart kan ske.2 

Bilaga: På sidan 8 syns den nya skrivningen i förfrågningsunderlagt LOV i särskilt boende. 

Tomas Odin 
T.f. Direktör 

Postadress: Uppsala kommun, Kontoret för hälsa, vård och omsorg, 753 75 Uppsala 
Besöksadress: Stationsgatan 12 • Telefon: 018-727 87 00 (växel) 

E-post: halsa-vard-omsorg@uppsala.se 
www.uppsala.se 





1.7 Information om val och avgifter i valfrihetssystemet 

1.7.1 Information till enskilda om godkända leverantörer 
Inom Uppsala kommun tillämpas ett valfrihetssystem för vård- och omsorgsboenden som 
innebär att den enskilde fritt kan välja bland alla utförare och boenden som ÄLN har avtal 
med. Om det är fullt på det vård- och omsorgsboende som den enskilde vil l flytta t i l l finns 
möjlighet att ställa sig i kö til l tre boenden. Den enskilde har rätt att stå kvar i kön även om 
han eller hon väljer att flytta t i l l ett annat boende i avvaktan på att en plats ska bli ledig på 
något av de boenden som valts. 

Den enskilde kan få information om vilka utförare som finns att välja mellan på flera olika 
sätt. På kommunens hemsida, www.uppsala.se, finns idag information. Hösten 2013 tas ett 
nytt system i bruk där den enskilde kan jämföra fakta och kvalitetsuppgifter om de boenden 
som finns att välja mellan. Biståndsbedömarna kommer också att informera om vilka utförare 
som finns att välja bland i samband med att den enskilde ska välja utförare. Skriftlig 
information kommer att finnas tillgänglig för den som begär det. 

Utföraren har rätt att marknadsföra sin verksamhet. Marknadsföring ska utformas på ett 
sådant sätt att den enskilde inte uppfattar den som påträngande eller i övrigt stötande. 

1.7.2 Kapacitetstak 
Sökande har rätt att själva specificera antal platser, fördelade på omvårdnads- och 
demensplatser, som tillhandahålls inom ramen för valfrihetssystemet. 

1.7.3 Ickevalsalternativ 
Den upphandlande myndigheten ska enligt LOV tillhandahålla ett ickevalsalternativ för de 
personer som inte vill eller kan göra ett aktivt val. I Uppsala kommun erbjuds i första hand 
entreprenadupphandlade platser som ickevalsalternativ. Om inga sådana platser finns 
tillgängliga kommer det LOV-upphandlade boendet som har lediga platser och som ligger 
närmast den enskildes ordinarie boende att erbjudas. 

1.7.4 Samverkan vid utflyttning 
Avlämnande och mottagande vård- och omsorgsboende ska i samverkan med myndigheten 
bidra t i l l smidig och säker informationsöverföring och övergång. 

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. 

Sista ansökningsdag Datum för godkännande 
1 februari 15 mars 
1 maj 15 juni 
1 augusti 15 september 
1 november 15 december 
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Driftstart ska ske senast tre år efter det att Uppsala kommun meddelat godkännande. 
Med driftstart avses den dag som den förste personen flyttar in på vård- och omsorgsboendet. 
Uppsala kommun medger driftstart under förutsättning att utföraren uppfyller kraven i det 
förfrågningsunderlag som låg t i l l grund för godkännandet. 

Om byggprocessen blir fördröjd ska utföraren kontakta Uppsala kommun och meddela detta. 
Uppsala kommun har då möjlighet att förlänga tiden til l dess att driftstart kan ske. 

1.9 Godkännande och kontraktsskrivning 
För att bli godkänd utförare i Uppsala kommun och teckna avtal med äldrenämnden ska 
sökande i bekräfta att förfrågningsunderlagets samtliga ska-krav är uppfyllda. För vissa 
grundläggande ska-krav ska sökande även beskriva 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 IT-system och information om biståndshandläggningen. Avtal tecknas därefter 
utan dröjsmål mellan äldrenämnden och den sökande. 

Avtalet är giltigt i tre år från det datum som det tecknas. Om utföraren önskar fortsatt 
deltagande i valfrihetssystemet efter denna period, ska ny ansökan inlämnas senast sex 
månader före avtalets utgång. 

Utförare är skyldig att verkställa beställningar inom ramen för äldrenämndens godkännande. 

Endast utförare som ansöker om godkännande för vård- och omsorgsboenden som geografiskt 
är belägna inom Uppsala kommun kommer att godkännas. 

8 


