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1. ALLMÄN INFORMATION
I dagsläget tillämpas kundval (valfrihetssystem) för biståndsbedömda serviceinsatser
(städning, tvätt och inköp) enligt LOV. Intressenter kan löpande ansöka om att utföra sådana insatser enligt ett särskilt förfrågningsunderlag som finns på kommunens
hemsida.
Socialnämnden i Höganäs kommun har beslutat att tillämpa kundval enligt LOV
även när det gäller hemvård.
Socialnämnden inbjuder härmed leverantörer att löpande lämna anbud om att bedriva hemvård i enlighet med vid tidpunkten aktuellt förfrågningsunderlag inklusive
bilagor, genom att ansöka om godkännande.
Med hemvård avses biståndsbedömda omsorgsinsatser enligt socialtjänstlagen (SoL)
samt delegerade och/eller instruerade insatser enligt Hälso- och sjukvårdslagen
(HSL) upp till och med undersköterskenivå i ordinärt boende. Serviceinsatser (städning, tvätt, inköp) ingår ej i detta uppdrag.
Annons och förfrågningsunderlag inklusive bilagor finns tillgängliga på Höganäs
kommuns hemsida och i den nationella webbplatsen för valfrihetssystem,
www.valfrihetswebben.se
Förfrågningsunderlaget antogs av socialnämnden 2011-10-05, § 248. Revideringar
har genomförts 2013-05-29, § 107, på följande ställe - 3.1 Uppdragets omfattning, 4.3.4
Personal; kapacitet, kompetens och erfarenhet samt bilaga Teknisk utrustning.
1.1 KUNDVAL HEMVÅRD OCH ICKEVALSALTERNATIV
Kundval hemvård innebär att kunder som erhåller hemvård enligt ovan har möjlighet att välja leverantör. Kunder som enbart erhåller insatser som utförs av legitimerad personal omfattas ej av möjlighet att välja leverantör.
Kunden kan välja mellan kommunens hemvård och privata leverantörer som socialnämnden godkänt och tecknat kontrakt med. Kommunens hemvård är direktkvalificerad som leverantör. Avstår kunden från att välja tilldelas automatiskt kommunens
hemvård (ickevalsalternativ).
Det primära syftet med kundval är att skapa ökade möjligheter till inflytande, delaktighet och valfrihet för kunden, kvalitetsutveckling samt större mångfald bland leverantörer.
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1.2 BEFOLKNINGSUNDERLAG OCH VOLYMUPPGIFTER
Höganäs kommun är beläget i nordvästra Skåne och omfattar Höganäs centralort,
Viken, Lerberget, Nyhamnsläge, Strandbaden, Mölle, Arild, Jonstorp, Mjöhult, Väsby och Ingelsträde. Kommunen har närmare 25 000 invånare.

År 2010 var i genomsnitt 280 kunder i månaden beviljade någon form av omsorgsinsats (enl. definition se 3.1), omfattning ca 9350 timmar per månad. I genomsnitt
erhöll 300 kunder i månaden insatser enligt HSL, omfattning ca 3100 timmar per
månad varav ungefär 85 % utgör delegerade/instruerade insatser.
Inräknade i antalet kunder ovan finns de som har både omsorgsinsatser enligt SoL
och insatser enligt HSL samt kunder som enbart har omsorgsinsatser eller enbart
insatser enligt HSL.

2. UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER
2.1 UPPHANDLINGSFÖRFARANDE
Lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV).

2.2 UPPHANDLANDE MYNDIGHET OCH HUVUDMANNASKAP
Höganäs kommun, genom socialnämnden, är i egenskap av beställare huvudman för
de tjänster som omfattas i detta uppdrag.
2.3 ANSÖKAN OCH BESLUT OM GODKÄNNANDE
Ansökan ska ske på särskild blankett och ska vara på svenska samt undertecknad av
behörig (med ställningsfullmakt) eller firmatecknare(se Ansökningsblankett med sanningsförsäkran). Efterfrågade bilagor ska bifogas ansökan för att denna ska vara fullständig.
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Handläggningstiden från inkommen ansökan till beslut om godkännande är högst 8
veckor, under förutsättning att ansökan är komplett. I annat fall kan handläggningen
ta längre tid. Socialnämnden prövar ansökan mot kraven i detta förfrågningsunderlag
inklusive bilagor och lämnar skriftlig underrättelse om beslut.
Kontrakt med leverantör som har godkänts tecknas efter att beslut om godkännande
har protokolljusterats. Kontraktet blir bindande när det undertecknats av båda parter.
Socialnämnden får utesluta en leverantör om någon av de omständigheter som anges
i 7 kap. LOV föreligger. Socialnämnden godkänner sökande som uppfyller samtliga
krav som anges i förfrågningsunderlaget inkl. bilagor och som inte har uteslutits med
stöd av 7 kap. LOV.
Sökande, vars ansökan avslagits har möjlighet att överklaga beslutet inom tre veckor.
Information om hur man överklagar bifogas avslagsbeslutet.
Ansökan ska sändas till kundval.socialforvaltningen@hoganas.se eller per post till:
Höganäs kommun, Stadshuset – Socialförvaltningen, Centralgatan 20, 263 82 Höganäs, att LOV.
Kompletterande uppgifter
Den sökande får rätta felskrivningar eller uppenbara fel i ansökan. Socialnämnden
får begära att en ansökan förtydligas eller kompletteras.
Ansökans giltighetstid
Ansökan är bindande i sex månader räknat från det datum ansökan lämnats in till
kommunen. Ansökan avskrivs om ev. kompletteringar inte gjorts innan ansökans
giltighetstid upphört.
Möte med beställaren
Leverantören vars ansökan uppfyller kraven kallas till möte med socialförvaltningen.
Deltagandet är obligatoriskt för att leverantören ska kunna bli godkänd.
2.4 REFERENSNUMMER
Se diarienummer som framgår av förfrågningsunderlagets sidhuvud. Varje ansökan
diarieförs.
2.5 OFFENTLIGHETSPRINCIPEN
Allmänheten har en lagreglerad rätt till insyn i driftsentreprenader som bekostas av
offentliga medel. Leverantören är därför skyldig att på begäran lämna sådan information som medför att rätten för insyn för allmänheten säkras.
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Socialnämnden omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att allmänheten har
rätt att bl. a. ta del av handlingar som inkommer till nämnden. För att uppgifter ska
kunna sekretessbeläggas måste det finnas stöd för det i offentlighets- och sekretesslagen. Begäran om sekretess måste anges i ansökan. Vilka uppgifter som avses,
skälet för detta och vilken skada den sökande kan drabbas av om uppgifterna röjs
ska anges. Socialnämnden prövar och beslutar om en uppgift ska sekretessbeläggas.
2.6 FRÅGOR – KONTAKT
För frågor gällande kundval och förfrågningsunderlag ring 042-33 75 45 eller 042-33
74 08 alternativt e-post kundval.socialforvaltningen@hoganas.se

3. UPPDRAGSBESKRIVNING
3.1 UPPDRAGETS OMFATTNING
Leverantören ska i ordinärt boende utföra biståndsbedömda omsorgsinsatser enligt
SoL samt delegerade och/eller instruerade insatser enligt HSL.
Med omsorgsinsatser avses stöd- och hjälpinsatser som framgår av biståndsbeslut
enligt SoL, exempelvis hjälp med personlig omvårdnad (t ex hygien, på- och avklädning, förflyttning, toalettbesök, dusch), hushållssysslor (t ex bäddning, diskning,
hämta in post, sortera och bära ut sopor, rengöra tekniska hjälpmedel, hygienstäd/tvätt), egenvård, stöd vid måltider, trygghetsbesök/tillsyn, social samvaro, ledsagning, avlösarservice.
I uppdraget ingår även att leverantörens personal ska kunna utföra hemsjukvård
(insatser enligt HSL) på delegation och/eller instruktion från kommunens legitimerade personal (sjuksköterska/distriktssköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast).
Kundernas omvårdnadsbehov är varierande, från mycket omfattande, såsom vak, till
enstaka behov. Insatserna kan också variera över tid och omprövas respektive följs
upp regelbundet. Denna variation ingår i förutsättningarna.
Leverantören förbinder sig att utföra uppdrag enligt detta förfrågningsunderlag inklusive bilagor under årets alla dagar mellan klockan 07.00-23.00.
Leverantören är beroende av kundens aktiva val. Leverantören garanteras inga volymer eller omfattning av tjänster. Leverantören är skyldig att ta emot alla uppdrag i
hela Höganäs kommun. Samtliga kunder som väljer leverantören ska tas emot.
Avgränsningar
Följande insatser utförs enbart av kommunens egen verksamhet och ingår ej i upphandlingen:
- samtliga insatser mellan klockan 23.00 - 07.00
- trygghetslarm (inkl. installation)
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-

matdistribution
hemsjukvård som utförs av legitimerad personal och hemrehabilitering

Anhöriganställning omfattas ej av kundval enligt LOV och kan därför ej förekomma,
detta oavsett om det handlar om ordinarie personal eller vikarier. Med anhörig/närstående menas en person som har en relation till den som tar emot insatser
enligt socialtjänstlagen eller hälso- och sjukvårdslagen t.ex. make, maka, sambo, barn,
syskon, föräldrar och barnbarn, andra släktingar, familjerelation, vän, flickvän/pojkvän, närstående, grannar med mera.
3.2 UTGÅNGSPUNKTER FÖR UPPDRAGET
För att kunna tilldelas och behålla ett godkännande ska leverantören under hela kontraktsperioden och vid varje tidpunkt uppfylla och följa samtliga villkor och krav i
förfrågningsunderlaget, dess bilagor samt kontrakt.
3.2.1 BISTÅNDSBESLUT ENLIGT SOL

Beslut om omsorgsinsatser är biståndsbeslut enligt SoL. Omsorgsinsatser beviljas av
biståndshandläggare utifrån kundens behov. Leverantören åtar sig att följa biståndsbeslutet på det sätt det är utformat och uppnå de mål och täcka de behov som framgår av biståndsbeslutet. Det övergripande målet med bistånd är att underlätta för
kunden att leva ett så självständigt liv som möjligt.
Matdistribution
Kommunen står för tillagning och transport/distribuering av lunch till kunder som
är beviljade bistånd i form av matdistribution. Leverans sker till kundens dörr och
vid behov ingår även hjälp med att öppna lunchförpackning och lägga upp maten på
tallrik. Om kunden behöver mer hjälp i samband med lunchen ansvarar hemvårdsleverantören för detta. Leverantören ansvarar även för att meddela kommunen ändringar avseende matdistributionen i enlighet med kommunens anvisningar.
Trygghetslarm
Kommunen ansvarar för trygghetslarm (inkl. installation och åtgärd av
larm/larmutryckning) under hela dygnet. Leverantören ansvarar dock för att komma
i kontakt med kunden vid situationer när kunden har larmat och har frågor kring
utförandet av insatser, exempelvis när leverantören inte kommit till kunden på avtalad tid. Kommunens personal/Larmcentralen meddelar leverantören när sådana
situationer uppstår. Om trygghetslarmet ej fungerar kan kommunen/Larmcentralen
ålägga leverantören att utföra tillsyn/trygghetsbesök hos sina kunder mot ersättning
som motsvarar insatskategori 1 i enlighet med kommunens principer för ersättning
(se 5.3).
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Nattpatrull
Nattpatrullen lämnar rapporter om kund till den leverantör som ansvarar för insatserna hos kunden under avtalad tid. Leverantören lämnar motsvarande rapporter till
nattpatrullen.
3.2.2 HEMSJUKVÅRD

Höganäs kommun ansvarar för hemsjukvårdsinsatser till och med sjukskötersknivå
enligt HSL. Region Skåne ansvarar för läkarinsatser. Leverantören ska följa gällande
överenskommelser mellan kommunen och Region Skåne som berör den kategori
som leverantören är godkänd för. (se Kommunförbundet Skånes hemsida, www.kfsk.se)
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
Kommunen ansvarar för att det finns en medicinskt ansvarig sjuksköterska. Leverantörer ansvarar för att underrätta kommunens MAS om sådant som faller inom
dennes ansvarsområde samt ge tillträde för tillsyn av verksamheten. Riktlinjer för
hemsjukvård utfärdas av MAS. Dessa är bindande för leverantörer. (se HSL rutiner
och riktlinjer)
Delegerad och/eller instruerad hemsjukvård
Delegering av hälso- och sjukvård innebär att kommunens legitimerade personal överför
uppgifter till personal med lämplig kompetens i enlighet med socialstyrelsens föreskrifter (f. n. SOSFS 1997:14) och kommunens riktlinjer.
Leverantören ska även kunna utföra hälso- och sjukvård efter instruktion av legitimerad personal.
I Höganäs kommun erbjuds rehabiliteringsinsatser i ordinärt boende. Behovsbedömning av dessa insatser görs av kommunens arbetsterapeuter/sjukgymnast i samråd med den enskilde. Rehabiliteringsinsatser utförs av kommunens Rehabenhet.
Leverantören ska i samband med dessa insatser samverka med Rehabenheten.
Hemrehab
Hemrehabilitering erbjuds personer som bor i ordinärt boende och behöver träning i
dagliga aktiviteter. Träningen utförs av Rehabenheten i den enskildes hem. Rehabenheten arbetar över hela kommunen och är placerad på Väsbyhemmet.
Behovsbedömning av hemrehabilitering görs av kommunens arbetsterapeut/sjukgymnast i samråd med den enskilde.
Hemrehabilitering utförs av Rehabenheten vardagar 7.30-16.00. Behövs insatser på
annan tid är detta ett beslut enligt SoL och utförs av vald leverantör alternativt
kommunens hemvård. Ersättning till leverantör utgår enligt kommunens principer
för ersättning (se 5.3).
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Hemrehabiliteringsinsatser som kräver två hjälpare utförs av en personal från Rehabenheten och en från vald leverantör alternativt kommunens hemvård. Ersättning
till leverantör utgår enligt kommunens principer för ersättning (se 5.3).
Patientförsäkring
Kommunen tecknar och vidmakthåller patientförsäkring för hälso- och sjukvården, i
enlighet med patientskadelagen.
Materiel
Individuellt ordinerad sjukvårdsmateriel bekostas av kommunen eller Region Skåne
enligt avtal i kommunkatalogen, se www.skane.se . Skyddsutrustning, t ex plastförkläden och handskar, bekostas av leverantören.
Hjälpmedel
Individuellt ordinerade hjälpmedel bekostas av kommunen eller Region Skåne enligt
”Överenskommelse som reglerar ansvar och samverkan inom hälso- och sjukvårdsområdet mellan Region Skåne och kommunerna”, www.kfsk.se.
Vid behov av hjälpmedel som bekostas av kommunen kontaktas kommunens arbetsterapeut, sjukgymnast eller distriktssköterska. Vid behov av hjälpmedel som
bekostas av Region Skåne kontaktas arbetsterapeut inom Primärvården i Höganäs.
Arbetstekniska hjälpmedel som t ex draglakan, glidlakan och vårdbälten, bekostas av
leverantören.
Vid behov av vårdsäng, som av kommunens arbetsterapeut/sjukgymnast bedöms
som enbart arbetsteknisk, bekostar leverantören transport av säng i enlighet med
kommunens bestämmelser. Kommunen tillhandahåller säng inkl. standardmadrass.
Smittförande avfall
Leverantören ansvarar för omhändertagande av smittförande avfall.
3.3.4 BESTÄLLNING OCH BEKRÄFTELSE

Beställning av omsorgsinsatser enligt SoL görs av biståndshandläggaren.
Beställning av delegerade och/eller instruerade insatser enligt HSL görs av legitimerad personal.
I beställningen framgår vilket hemvårdsdistrikt som kunden är bosatt i. Gatuföreteckning relaterad till hemvårdsdistrikt finns på kommunens hemsida (se Gatuförteckning).
Leverantören förbinder sig att utförandet av beställda insatser i möjligaste mån samordnas.
Leverantören förbinder sig att påbörja beställda insatserna i enlighet med beställningen. Vid akuta behov av hjälp påbörjas uppdraget omgående. Delegerade
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och/eller instruerade insatser enligt HSL ska leverantören påbörja efter instruktion/undervisning av kommunens legitimerade personal.
Beställningar som lämnats före klockan 15.00 ska bekräftas samma dag. Senare beställning bekräftas nästkommande vardag. Beställning av omsorgsinsatser enligt SoL
bekräftas till biståndshandläggare, beställning av delegerade och/eller instruerade
insatser enligt HSL bekräftas till berörd legitimerad personal.
3.3.5 FÖRÄNDRAT BEHOV AV INSATSER

En kund kan av olika skäl få förändrat behov av stöd och hjälp. Leverantören ska
vara observant på förändringar som sker med kunden. Leverantören ansvarar för att
oförutsedda behov hos kunden som inte ingår i beställningen (t ex vid olycksfall,
akut sjukdom) omedelbart åtgärdas.
Om kundens behov av insatser förändras ska leverantören snarast möjligt kontakta
biståndshandläggare när det gäller insatser enligt SoL respektive legitimerad personal
när det gäller insatser enligt HSL.
Det ingår också i leverantörens uppdrag att omgående meddela biståndshandläggare
respektive legitimerad personal omständigheter som medför att insatsen inte kan
genomföras som planerat, exempelvis kunden är inlagd på sjukhus, är avliden, avstår
från insatser.
Förändringen av kundens behov ska framgå av leverantörens dokumentation, exempelvis kundens individuella genomförandeplan ska alltid visa aktuella insatser.
Om en kund inte är anträffbar vid tiden för besöket
I den individuella genomförandeplanen som upprättas av leverantör tillsammans
med kunden ska noteras hur leverantören ska agera när en kund inte är anträffbar på
överenskommen tid. Leverantören förbinder sig att upprätta rutiner för sådan situation som är anpassade till kommunens rutiner, (se När kunden inte är anträffbar på överenskommen tid).
3.3.6 INFORMATION OM VAL/OMVAL OCH MARKNADSFÖRING

Kommunen informerar kunder via broschyr om möjlighet att välja leverantör. Samtliga leverantörers verksamhetsbeskrivning publiceras även på kommunens hemsida.
Leverantören ansvarar för att uppgifterna är aktuella. Verksamhetsbeskrivningen
sker enligt fastställd mall. (se Verksamhetsbeskrivning).
Kommunen förutsätter att leverantören i övrigt utformar sin marknadsföring på ett
etiskt försvarbart sätt. Marknadsföringen får inte uppfattas som påträngande och ska
följa god sed enligt marknadsföringslagen.
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Omval/byte
Kunden har när som helst rätt att byta leverantör utan att ange något skäl för detta.
Leverantören är skyldig att meddela beställaren (biståndshandläggare respektive legitimerad personal) om kunden önskar att byta leverantör. När en ny leverantör är
vald meddelar beställaren de berörda leverantörerna att nytt val har gjorts.
Bytet ska ske skyndsamt, den tillträdande leverantören ska inom högst 14 dagar påbörja sitt uppdrag. Vid byte av leverantör ska leverantörerna gemensamt medverka
till att bytet sker med minsta möjliga olägenhet för kunden och kommunen. Leverantörerna ska säkerställa god kvalitet och säkerhet i samband med bytet.
3.3.7 AVGIFTER FRÅN ENSKILDA

Leverantören får inte kräva eller acceptera betalning av kunden för tjänster som avser insatser som utförs på kommunens uppdrag (biståndsbedömda insatser enligt
SoL, delegerade och/eller instruerade insatser enligt HSL).
3.3.8 ANSVAR FÖR UTSKRIVNINGSKLAR PATIENT

Kommunens vårdplaneringsteam utför vårdplaneringar på sjukhus. Leverantören
ska kunna påbörja insatserna från det att en kund är utskrivningsklar. Om leverantör
inte kan åta sig att utföra de insatser som kunden har behov av för att kunna återvända till det ordinära boendet, innan betalningsansvar träder i kraft, är leverantören
skyldig att ersätta kommunen för de av Region Skåne fakturerade kostnaderna för
betalningsansvar.
3.3.9 EKONOMISKA PÅFÖLJDER

Leverantören är skyldig att ersätta kommunen för de kostnader som uppstår om
leverantören inte kan utföra uppdraget. Kostnader kan t.ex. vara extra personalkostnader hos beställaren då kommunen måste träda in och utföra uppdragen istället för
den valda leverantören.

4. KRAVSPECIFIKATION
4.1LAGAR, FÖRORDNINGAR, FÖRESKRIFTER OCH KOMMUNENS RIKTLINJER
Leverantören ansvarar för att verksamheten och uppdraget under hela kontraktstiden bedrivs i enlighet med gällande lagstiftningar och rättstillämpningar, oavsett om
dessa riktar sig till kommunen eller enskild verksamhet. Leverantören ska dessutom
uppfylla eventuella nya krav och förändringar i lagstiftning som berör verksamheten.
Aktuell lydelse måste alltid eftersökas av leverantören.
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Socialnämnden bestämmer omfattning, inriktning, riktlinjer liksom kvalitet och mål
för verksamheten.
Socialnämnden ansvarar för att offentliggöra beslut och riktlinjer som är styrande för
verksamheten på kommunens hemsida se länk, Information till leverantörer. Leverantören ansvarar för att följa samtliga dokument.
Leverantören ska ha ingående kännedom och erfarenhet om omsorg och vård av
äldre och personer med funktionsnedsättningar. Vidare ska leverantören ha goda
kunskaper om somatisk och psykisk omvårdnad, demenssjukdomar, individens utveckling och åldrande samt vara insatt i gällande lagstiftning för verksamheten.
4.2 ADMINISTRATIVA KRAV
Leverantören förbinder sig att:
 ha egen firma eller vara en juridisk person, d.v.s. AB, HB eller ekonomisk förening, senast när leverantören blivit tilldelad kontraktet.
 om så krävs enligt lag anlita auktoriserad revisor.
 på egen hand anordna och bekosta ändamålsenliga lokaler, inventarier, ev. fordon som krävs för att bedriva verksamheten.
 garantera att leverantören och dess personal inte belastas av något som anges i 7
kap. LOV.
 samtycka till att kommunen vid ansökningstillfället och under kontraktstiden
obegränsat och kontinuerligt kan inhämta uppgifter från SKV, syna.se och andra
myndigheter/referenser.
 beskriva verksamheten enligt kommunens fastställda mall.
 fullgöra sina skyldigheter enligt svensk lagstiftning t ex ekonomiska åtaganden
beträffande inbetalning av skatter och sociala avgifter. Skatteskulder eller andra
skulder får ej förekomma.
Giltiga registreringsbevis och försäkringar ska vara kommunen tillhanda innan verksamheten får starta.
4.2.1 EKONOMISK STÄLLNING

Nedanstående krav syftar till att säkerställa att leverantören såväl vid ansökningstillfället som under hela kontraktstiden har en tillräckligt stabil ekonomi för att kunna
fullgöra uppdraget på ett godtagbart sätt.
Kommunen begär ut SKV4820 intyg samt kreditupplysning via syna.se på samtliga
anbudssökanden.
SKV4820 intyget ska utvisa att anbudsgivaren har F-skattsedel eller FA-skattsedel
och inte har några belastande anmärkningar.
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Kreditupplysningen enligt Syna.se ska utvisa en kreditrating/riskklass på lägst 3. Leverantören ska upprätthålla ratingkravet under kontraktstiden. Saknas rating på
syna.se, kan rating från annat erkänt ratingföretag eller kan annat intygande från
bank/revisor med motsvarande innebörd accepteras.
I sistnämnda fall ska årsredovisning inklusive undertecknad revisionsberättelse, för
de senaste två åren, skattedeklaration, intyg från banker eller annan handling som
kommunen finner lämplig utgör underlag för att bedöma leverantörens ekonomiska
ställning. Nystartade företag (dvs. max 2 år) ska som bevis lämna motsvarande dokumentation rörande erforderlig ekonomisk och finansiell styrka, alternativt ha en
bankgaranti enligt särskild överenskommelse.
Kommunen följer upp leverantörens ekonomiska förhållanden även under kontraktstiden.
Socialnämnden beslutar om leverantörens ekonomiska ställning är tillräcklig för
uppdragets utförande. Leverantören ska minst kunna visa att det finns kapital för att
klara utbetalningar av två månadslöner för samtliga anställda. Endast leverantörer
som har en tillräckligt stabil ekonomi när det gäller förmåga att fullgöra uppdraget
kommer att bli godkänd och kan bibehålla godkännande när leverantören tilldelats
kontrakt.
4.2.2 REFERENSER

Referenserna ska vara relevanta för uppdraget och ska kortfattad beskriva tidigare
uppdrag och/eller erfarenhet de senaste tre åren samt minst två referenser, där leverantörens kompetens och lämplighet inom området kan styrkas. Är detta inte möjligt
t.ex. därför att leverantören är ett nystartat företag, får referenserna avse personal
anställd inom företaget, alternativt företrädaren, exempelvis referenser från tidigare
arbetsgivare.
Socialnämnden beslutar om referenserna är tillräckliga för uppdragets utförande.
Endast leverantörer som har goda vitsord när det gäller förmåga att fullgöra uppdraget kommer att bli godkänd. Kommunens eventuella egna erfarenheter och referenser kommer att vägas in vid bedömningen.
4.2.3 KRAV PÅ TEKNISK UTRUSTNING

Leverantören svarar för att anskaffa och bekosta erforderliga kommunikationsmedel
såsom telefoner, fax, internetuppkoppling etc. Leverantören åläggs att använda
kommunens datasystem för dokumentation (f.n. Procapita) och de tekniska utrustningarna som behövs. Leverantören ska under kontraktstiden vara beredd på att
anpassa sig till och använda de system som kommunen beslutar tillämpa. Leverantören förbinder sig att följa kommunens krav på teknisk utrustning (se Teknisk utrustning).
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4.2.4 MILJÖPÅVERKAN

Leverantören ska i sin verksamhet aktivt verka för att minimera negativt miljöpåverkande faktorer och följa gällande lagar beträffande miljöaspekter. Leverantören ska
planera sin körning utifrån miljömässiga hänsyn. Leverantören ska källsortera avfall i
den utsträckning som det finns förutsättningar för hos kunden eller i den fastighet
där kunden bor. Leverantören ska följa kommuns miljöpolicy, se Miljöpolicy. För vägledande information se Miljöstyrningsrådet, www.msr.se.
4.3 KRAV PÅ VERKSAMHETSANSVARIG, KOMPETENS, ERFARENHET
4.3.1 ARBETSGIVARANSVAR OCH ARBETSMILJÖANSVAR

Leverantören är arbetsgivare för sin personal och är ansvarig för att:
 iaktta samtliga förpliktelser som åvilar arbetsgivare enligt lag, författning, föreskrifter eller avtal.
 kontinuerligt utveckla metoder för att upprätthålla en god arbetsmiljö i enlighet
med gällande lagar och författningar, ex. arbetsmiljölagen, Arbetsmiljöverkets föreskrifter.
 dokumentera samtliga arbetsskador, sjukfrånvaro och tillbud på ett sådant sätt
att erfarenheter kan återföras till verksamheten. Rapport ska lämnas till socialnämnden enligt kommunens anvisningar. (se Systematiskt arbetsmiljöarbete samt Rapport arbetsskador)
 omedelbart vidta erforderliga åtgärder mot personal som misstänks för att ha
begått brott.
 tillhandahålla krishantering och liknande insatser för personal.
 följa kommunens riktlinjer avseende förbud mot rökning på arbetstid. (se Rökfri
arbetstid)
 personal som utför uppdrag åt kunden inte är påverkad av alkohol eller andra
droger.
 det finns en verksamhetschef enligt nuvarande HSL samt SOSFS 1997:8 med
det ansvar som följer enligt gällande lagstiftning. Verksamhetschefen ska i enlighet med HSL svara för att verksamheten tillgodoser hög patientsäkerhet och god
kvalitet.
 säkerställa att personalen har kunskap om och följer kommunens rutiner för
gåvosituationer. (se Gåvosituationer). Gåvor, testamentariska förordnanden eller
liknande från kunden till leverantören och dess personal betraktas som mutor
och får inte förekomma. Regler om mutbrott finns i Brottsbalken.
Den leverantör som utför hemvård mellan 7 – 23 har samordningsansvar enligt
arbetsmiljölagen. De personer som arbetar på det gemensamma arbetsstället ska
följa de anvisningar som den samordningsansvarige lämnar.
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4.3.2 MEDDELARFRIHET

Leverantör får ej, genom avtal eller annat påbud, förbjuda personalen att utöva
meddelarfrihet. Leverantören ska garantera att personalen omfattas av meddelarskydd jämställt med det skydd som offentligt anställda har. Personalen ska omfattas
av samma skydd mot efterforskningsförbud och repressalier som offentliganställda.
Personal och fackliga företrädare ska dessutom ha full rättighet att lämna information till kommunen.
4.3.3 VERKSAMHETSANSVARIG CHEF

Leverantören ska ha en utsedd chef för den dagliga driften som besitter:
 relevant utbildning (socionom, sjuksköterska eller liknande eftergymnasial utbildning) med erfarenhet av liknande verksamhet eller minst 36 månaders dokumenterad praktisk erfarenhet av arbete inom vård och omsorg och vitsordad
personlig lämplighet.
 viktiga chefsegenskaper såsom samarbetsförmåga, initiativförmåga, att kunna
hantera stressituationer, organisations- och struktureringsförmåga, förmåga att
kunna fatta beslut och kunna uppdra åt annan att fullgöra enskilda ledningsuppgifter i de fall han/hon som chef inte har den sakkompetens som krävs för att
leda en sådan verksamhet.
 ingående kunskaper om tillämpliga lagar, förordningar, föreskrifter och allmänna
råd
 datavana, d v s självständigt kunna arbeta med dator och hantera Internet och epost.
 hög grad av tillgänglighet för beställaren och kunden.
4.3.4 PERSONAL; KAPACITET, KOMPETENS OCH ERFARENHET

Leverantören förbinder sig att:
 ha den personalstyrka som krävs för att fullfölja uppdraget
 all personal har den utbildning, kvalifikation, erfarenhet samt personliga
lämplighet som krävs för att utföra arbetet enligt gällande lagstiftning och för
att uppfylla kraven på god och säker vård.
 all personal följer uppställda krav enligt detta förfrågningsunderlag inklusive
bilagor.
 se till att det alltid finns personal som är beredd och har lämplighet att utföra
delegerade och/eller instruerade insatser enligt HSL.
 aktivt arbeta med att personalen erhåller adekvat kompetensutveckling.
 personalen deltar i de utbildningar som kommunen kallar till, exempelvis delegeringsutbildning, utbildning i lyft- och förflyttningsteknik, kompetensutvecklingsprojekt.
 uppdraget utförs alltid, även vid sjukdom eller annan frånvaro.
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all personal har omvårdnadsutbildning eller annan utbildning och/eller 36
månaders dokumenterad praktisk erfarenhet av arbete inom vård och omsorg som kan prövas likvärdig.
all personal har goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift.
all personal har tillräckliga kunskaper kring kost- och näringsfrågor.
ha en säker livsmedelshantering.
ha rutiner för introduktion av nyanställda

4.4 KRAV PÅ KVALITETSARBETET, KVALITETSLEDNINGSSYSTEM M.M.
4.4.1 KVALITETEN I VERKSAMHETEN

Stort vikt läggs vid hur leverantören arbetar med att upprätthålla och bibehålla hög
kvalitet i såväl verksamheten som helhet som i det enskilda uppdraget.
Leverantören ska garantera god och säker vård och omsorg som stärker kundens
möjligheter till självbestämmande, trygghet, delaktighet, inflytande, kontinuitet och
god livskvalitet.
Kundens insatser ska samordnas med god personalkontinuitet (dvs. att personalen är
välkänd för kunden och att så få som möjligt svarar för de individuella insatserna)
och ska även tillse att uppdraget utförs med god tidskontinuitet (dvs. att insatserna
utförs vid de tidpunkter som leverantören och kunden kommer överens om).
Personalens förhållningssätt ska vara sådant att kunden känner sig trygg och får ett
gott bemötande.
Verksamheten ska bedrivas med utgångspunkt i socialnämndens värdegrunder och
mål inom vård och omsorg. (se Värdegrunder och mål).
Allas likhet inför lagen, saklighet och opartiskhet ska iakttas.
Verksamheten ska bedrivas religiöst och politiskt obundet.
Rutiner i verksamheten får inte begränsa kundens delaktighet och valmöjlighet.
Leverantören ansvarar för att utan dröjsmål kontakta kunden när leverantören blir
försenad. Kunden ska meddelas när ny personal kommer att utföra insatserna.
Leverantören ska ha ett rehabiliterande förhållningssätt. Samtliga insatser ska utformas på ett sådant sätt att kundens egna förmågor tas tillvara och stärks.
Leverantören ska systematiskt och fortlöpande arbeta, utveckla och säkra kvaliteten i
verksamheten i enlighet med gällande lagstiftning och föreskrifter, t ex. f.n. SOSFS
2006:11, SOSFS 2005:12, SOSFS 2006:5, SOSFS 2011:9. Det ska bl. a. finnas rutiner
för intern kvalitetskontroll och utvärdering.
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4.4.2 RUTINER FÖR HANTERING AV AVVIKELSER, FEL OCH BRISTER

Leverantören ska ha ingående kunskaper om samt säkerställa att det finns rutiner för
hantering av avvikelser, fel och brister i verksamheten enligt gällande lagstiftning,
t.ex. f.n. SOSFS 2006:11, SOSFS 2005:12, SOSFS 2005:28, SOSFS 2008:10, SOSFS
2011:9, patientsäkerhetslagen.
Lex Sarah
Leverantören ska följa kommunens riktlinjer gällande bestämmelser om Lex Sarah.
(se Lex Sarah). Leverantören ansvarar för att all personal har goda kunskaper om vad
som gäller i fråga om rapporteringsskyldighet enligt Lex Sarah.
Lex Maria
Kommunens MAS efter analys av avvikelsen avgör om den ska anmälas som Lex
Maria. Se HSL rutiner och riktlinjer.
Synpunkter och klagomål
Öppenhet för synpunkter och klagomål ska finnas ömsesidigt mellan personal, kunder och arbetsledning. Leverantören ska informera kunden om hur synpunkter och
klagomål hanteras samt att det även går att vända sig till kommunen. Inkomna klagomål och synpunkter ska utan dröjsmål registreras av leverantören på kommunens
hemsida, se länk Synpunktshanteringssystem, Dialogen.
Leverantören förbinder sig att omedelbart rätta till fel och brister samt upprätta åtgärdsplaner. Klagomål och synpunkter ska också behandlas omedelbart. Leverantören ska när som helst kunna redovisa inkomna synpunkter och klagomål samt vidtagna åtgärder.
4.4.3 LEGITIMATION

Leverantören ansvarar för att samtlig personal som är verksam inom kommunens
kundval har fotolegitimation som bärs väl synlig samt för uppdragets utförande
lämplig klädsel.
4.4.4 TILLGÄNGLIGHET

Leverantören ska garantera god tillgänglighet. Vårdpersonal ska vara tillgänglig per
telefon de tider som leverantören åtar sig att bedriva verksamhet, dvs. mellan kl. 7.00
och 23.00 alla dagar. Verksamhetsansvarig ska vara tillgänglig mellan kl. 08.00 och
16.00 vardagar. Det ska finnas möjlighet att lämna meddelande på telefonsvarare.
Dessa ska besvaras samma dag. Vid frånvaro, som semester eller liknande, ska beställaren informeras om ersättare. Vid extraordinära situationer ska ledningspersonal
kunna nås dygnet runt. (se 5.9)
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4.4.5 HANTERING AV PRIVATA MEDEL

Kunden eller anhöriga/legal ställföreträdare sköter hanteringen av privata medel. I
de fall det är nödvändigt att personalen hanterar kundens privata medel ska leverantören ha rutiner för säker hantering. Leverantören ska informera kunderna skriftligt
om regler och rutiner för hantering av privata medel.
4.4.6 NYCKELHANTERING

Leverantören ska ha rutiner för säker hantering och förvaring av kundens nycklar.
Det ska finnas tydliga rutiner för hur förvaring, utlämning och återlämning med signering av nycklar går till.
Leverantören ska informera kunderna skriftligt om regler och rutiner för nyckelhantering. Kommunens rutiner får användas som vägledning (se Nyckelhantering).
4.4.7 HYGIENRUTINER

Leverantören ska ha hygienrutiner som är anpassade till kommunens rutiner samt
genom egenkontroller säkerställa att rutinerna efterlevs i enlighet med f.n. SOSFS
2007:19 (se Hygienrutiner).
4.5 SAMVERKAN OCH ÖVERRAPPORTERING
Leverantören ska samarbeta med kommunen, Regionen, anhöriga och andra för
kunden viktiga personer och organisationer och delta i eventuella möten. Samverkan
rör även samordning av insatser för habilitering och rehabilitering.
Samverkan mellan leverantörer ska ske på sådant sätt att kunden tillförsäkras god
och säker vård ex. genom medverkan vid vårdplaneringar, hembesök, teamträffar
samt daglig överrapportering av avvikelser och händelser av betydelse. Den leverantör som utför hemvårdsuppdraget har huvudansvaret för att skapa en välfungerande
helhet av insatser för kunden. Det ingår också i leverantörens uppdrag att vid behov
kalla till teamträff. Kommunens rutiner för teamträff kan användas som vägledning.(se Teamträff). Vid kontakter angående enskild kund ska sekretess alltid beaktas.
Anhörigstöd
Leverantören ska vara observant på anhörigas situation, stödja anhöriga samt kunna
lämna information om anhörigstöd. Leverantören ska vid behov samverka med
kommunens äldreinformatör kring kommunens anhörigstöd.
Legal ställföreträdare (god man/förvaltare)
Personer som av olika anledning inte kan ta hand om sig själv har rätt att få hjälp att
bevaka sina intressen och sin egendom. Det kan handla om personer som på grund
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av hög ålder eller psykiskt funktionshinder inte kan bevaka sin rätt, förvalta sin
egendom eller sörja för sina personliga behov och sitt välbefinnande.
För den som har behov av hjälp kan överförmyndarnämnden i Höganäs kommun
medverka till att god man eller förvaltare utses. Leverantören ska meddela överförmyndarnämnden i det fall leverantören bedömer att det kan finnas behov av god
man/förvaltare. Leverantören får inte ha uppdrag som god man/förvaltare eller på
annat sätt agera ställföreträdare för leverantörens kunder.
4.6 TYSTNADSPLIKT OCH SEKRETESS
Särskilda regler om tystnadsplikt m.m. finns avseende hälso- och sjukvård i 6 kap. i
patientsäkerhetslagen och avseende vård och omsorg i 15 kap. SoL. Leverantören
förbinder sig att följa bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen. Längden
på den tidsperiod under vilken leverantören m.fl. är bunden av sekretess är densamma som i offentlighets- och sekretesslagen.
Leverantör ansvarar för att all personal i verksamheten har god kunskap om och
tillämpar gällande lagstiftning. Leverantören ska se till att all personal (inkl. ägare,
praktikanter, personer som besöker verksamheten, som kan antas komma i kontakt
med information om kunden) undertecknar förbindelse om sekretess och tystnadsplikt samt att förbindelsen efterlevs. Sekretessförbindelsen förvaras hos leverantören
(se Sekretess).
Med hänsyn till att sekretess gäller mellan olika yrkeskategorier exempelvis mellan
privat och kommunal verksamhet ansvarar leverantören för att inhämta kundens
samtycke vid informationsöverföring.
4.7 DOKUMENTATION OCH FÖRVARING AV HANDLINGAR
Leverantören ska arbeta i det system som Höganäs kommun har för dokumentation,
för närvarande Procapita.
Leverantören ansvarar för att dokumentationen utformas med respekt för kundens
integritet och utförs i enlighet med gällande lagstiftning ex personuppgiftslagen, f.n.
SOSFS 2006:5, se även Socialstyrelsens handbok ”Handläggning och dokumentation
inom socialtjänsten”. Kunden ska hållas underrättad om den dokumentation som
förs om henne/honom.
Dokumentation ska vara skriftlig och sparas. Dokumentationen ska bl. a. omfatta
åtgärder, faktiska omständigheter och händelser av betydelse för insatsernas utförande. All dokumentation ska ske på svenska språket. Signering av listor avseende
insatser ska göras på ett sådant sätt att den kan tydas och härledas till en viss person.
Signeringslista är en originalhandling och en del av personakten när det gäller insatser enligt SoL respektive HSL journalen när det gäller delegerade och/eller instruerade insatser enligt HSL. En lista med signaturförtydligande ska finnas. Känsliga
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uppgifter som kunden meddelat i förtroende ska inte ogenomtänkt föras in i dokumentationen.
Vid driftsstopp exempelvis ej tillgång till Procapita ansvarar leverantören för att utföra manuell dokumentation som förs i Procapita så fort datasystemet kommer
igång.
Leverantören ansvarar för att dokumentation som rör kunden förvaras på ett
betryggande sätt så att ingen obehörig får tillgång till dem. Sekretessbelagda handlingar ska förvaras sekretesskyddat.
Leverantören ska, förutsatt att kunden medger det, på kommunens begäran lämna
över anteckningar som görs om en kund.
Leverantören upprättar tillsammans med kunden individuell genomförandeplan och
ev. levnadsberättelse enligt kommunens riktlinjer och rutiner. (se Individuell genomförandeplan och lathund). Leverantören, t ex kontaktpersonen, ansvarar för att planen
hålls aktuell och följer upp den kontinuerligt, minst en gång per år eller oftare vid
behov.
Den som tagit emot en delegering från legitimerad personal tillhör hälso- och sjukvårdspersonal och har därmed ansvar att dokumentera utförd insats på signeringslista i enlighet med gällande lagstiftning, ex patientdatalagen, patientsäkerhetslagen,
SOSFS 2008:14. Signeringslistor kan även förekomma vid uppgifter som inte är delegerade utan överlämnats som en instruktion, t ex. rörelseträning och trycksårsförebyggande insatser.
När ett ärende upphört ska leverantören, överlämna all dokumentation gällande SoL
(inkl. Lex Sarah) till biståndshandläggare. Dokumentation avseende insatser enligt
HSL överlämnas till distriktssköterska. Överlämningen ska ske inom en vecka och
utan kostnad. Vid överlämnande av dokumentation ansvarar leverantören för kundens medgivande. Kommunen ansvarar för arkivering och gallring av handlingar.
4.7.1 KONTAKTPÄRM OCH KONTAKTMANNASKAP

Leverantören ska utse kontaktpersoner för sina kunder och arbeta i enlighet med
kommunens riktlinjer (se Kontaktmannaskap och kontaktpärm).
4.8 TOLK
Leverantören är skyldig att vid behov anlita tolk, kostnaden för tolkservice ansvarar
leverantören för.

►

HÖGANÄS KOMMUN
SOCIALFÖRVALTNINGEN
263 82 Höganäs  042-33 71 00  kommunen@hoganas.se
WWW.HOGANAS.SE

HÖGANÄS

KOMMUN

21 (28)

4.9 UPPFÖLJNING OCH RÄTT TILL INSYN I VERKSAMHETEN
Leverantören ska ge oinskränkt insyn och utan dröjsmål bistå socialnämnden med
det underlag som efterfrågas, t ex dokument som rör verksamheten, information
som gör det möjligt för allmänheten att få insyn i hur verksamheten sköts. Leverantören förbinder sig att aktivt och utan dröjsmål medverka och underlätta detta arbete. Socialnämnden ska få tillträde till leverantörens lokaler där verksamheten bedrivs.
Socialnämnden kommer regelbundet att följa upp verksamheten. Uppföljning kommer att ske anmält och oanmält ex. stickprovskontroller. Uppföljningen innebär bl.
a. översyn av beställda insatser, volymer, dokumentation, kompetens, bemanning,
avvikelser, klagomål, fakturor, kvalitetssystem, hur lagstiftningen och rutiner efterlevs. Kommunens revisorer äger rätt att kontrollera och utvärdera verksamheten.
Socialnämnden kommer årligen att genomföra kundundersökningar som offentliggörs bl. a. på kommunens hemsida. Leverantören förbinder sig också att medverka i
kvalitets- och kundundersökningar.
Leverantören ska årligen delta i socialnämndens verksamhetsuppföljning. Uppföljningarna redovisas för verksamhet och politiker och är offentliga handlingar.
Leverantören är skyldig att delta i de möten som kommunen inbjuder till, exempelvis introduktionsdag angående lagstiftning och rutiner inom verksamhetsområdet.
Leverantören ska årligen, senast den 31 mars, till socialnämnden lämna en verksamhetsberättelse med bokslut och balansräkning. Verksamhetsplan, sammanställning
över personal, kompetensutveckling och mål för verksamheten avseende kommande
år ska även lämnas. Nämnden kan begära in förtydligande respektive kompletteringar.
Leverantören ska redovisa systematiskt arbetsmiljöarbete en gång per år till socialnämnden enligt kommunens anvisningar.
Leverantören ska årligen upprätta en patientsäkerhetsberättelse i enlighet med patientsäkerhetslagen.
Om leverantörer, på eget eller annans initiativ, ska delta i forskningsprojekt och/eller
studier, exempelvis kring demenssjukdomar, ska detta ske i samråd med kommunen.
4.9.1 TILLSYNSMYNDIGHET

Socialstyrelsen m fl. tillsynsmyndigheter granskar verksamheterna. Socialstyrelsens
föreskrifter och allmänna råd finns på Socialstyrelsens hemsida med adress:
www.socialstyrelsen.se under rubriken Föreskrifter och allmänna råd (SOSFS). Samtliga tillsynsmyndigheter får hämta in sådana upplysningar från leverantören och från
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kommunen som är nödvändiga för tillsynen. Leverantören är skyldig att medverka
och underlätta för tillsynsmyndigheten att fullfölja sitt uppdrag.
4.9.2 STATISTIK OCH NATIONELL UPPFÖLJNING

Leverantören är skyldig att utan dröjsmål medverka till uppgiftslämnande för statistik och andra efterfrågade uppgifter.

5. KOMMERSIELLA VILLKOR
5.1 KONTRAKTSTID
Kontraktet inleds löpande och gäller tills vidare med en ömsesidig uppsägningstid av
tre månader. Några skäl för uppsägning behöver inte anges. Uppsägningen ska vara
skriftlig. Något skadestånd kan inte begäras efter uppsägning.
5.2 KONTRAKTSVILLKOR
För kontraktet gäller nedanstående handlingar. Förekommer inom dessa mot varandra stridande uppgifter eller föreskrifter gäller de sinsemellan i följande rangordning:
1. Framtida tillägg till detta kontrakt.
2. Detta kontrakt.
3. Förfrågningsunderlaget inklusive bilagor och ansökan.
5.3 ERSÄTTNING OCH PRISJUSTERING
Utgångspunkten för att få ersättning är att uppdraget utförts i enlighet med biståndsbeslut för omsorgsinsatser respektive beställning av delegerade och/eller instruerade insatser enligt HSL och att leverantören skickat in månadsunderlag för
faktura och att genomförandeplan är upprättad respektive hålls aktuell i enlighet
med kommunens rutiner. För att ersättning ska utgå till leverantören måste gällande
krav och villkor följas.
Ersättningen inkluderar samtliga kostnader som leverantören har för att fullgöra
uppdraget. Det innebär att leverantören inte får kräva annan ersättning.
Ersättningen beslutas av socialnämnden (se Principer för ersättning).
5.3.1 DUBBELBEMANNING

Behov av dubbelbemanning bedöms av leverantören. Kostnaden för detta är inräknad i ersättningen.
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5.3.2 AVBESTÄLLNING/MEDDELANDE OM UPPHÖRANDE AV INSATS

Insatser som leverantören ska utföra enligt uppdraget kan avbeställas respektive
upphöra. Av olika anledningar kan enskilda uppdrag/beställningar upphöra omgående. Vid avbeställning respektive meddelande om upphörande av insats till leverantören senast dagen före planerad insats, utgår ej ersättning.
Om avbeställning respektive meddelande om upphörande ej skett har leverantören
rätt till ersättning motsvarande planerad insats för en innevarande dag, och därefter
utgår ingen ersättning.
Vid byte av leverantör utbetalas ersättning för planerade insatser fram till dess bytet
är verkställt.
Vid avbeställning ligger i leverantörens ansvar att ta reda på när insatserna kan påbörjas.
5.3.3 MOMS

Till leverantörer som tecknar kontrakt både för service och omsorg ingår 2 % kompensation för ingående mervärdesskatt i ersättningen. Dessa leverantörer har inte
avdragsrätt för ingående moms eftersom vård- och omsorgsverksamhet är undantagen från skatteplikt enligt ML 3 kap 4 §. Kommunen får ersättning för de ökade
kostnader som uppkommer vid upphandling, enligt Lag om ersättning för viss mervärdeskatt för kommuner och landsting, LEMK, 5 §, för att skapa konkurrensneutralitet mellan kommunala och icke kommunala leverantörer.
5.4 INRAPPORTERING AV UTFÖRDA UPPDRAG
Leverantören ska lämna månadsunderlag på utförda uppdrag i samband med fakturan enligt kommunens anvisningar. (se Månadsrapportering av utförda insatser)
5.5 BETALNINGSVILLKOR OCH FAKTURANS UTSEENDE
Faktura ställs till:
Höganäs kommun
Socialförvaltningen/fakturahanteringen
263 82 Höganäs
Fakturan utställs månadsvis i efterskott, senast den 10:e dagen i varje månad, och ska
innehålla uppgifter om företaget med angivande av plus-/bankgironummer, organisationsnummer, av fakturan ska framgå att leverantören erhåller F-skatt, adress, telefonnummer samt kopia av månadsunderlag enligt kommunens anvisningar.
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Fakturerings- eller annan administrativ kostnad får ej debiteras. Betalning till leverantören sker månadsvis i efterskott. Betalningsvillkor: Godkänd faktura betalas 30
dagar netto efter ankomstdagen.
Dröjsmålsränta: Höganäs kommun följer svensk räntelag.
E-faktura kan accepteras efter särskild överenskommelse.
Fakturor som saknar ovanstående uppgifter anses vara felaktiga. Felaktiga fakturor
betalas inte utan returneras till avsändaren.
5.5.1 RÄTT ATT INNEHÅLLA BETALNING

Har uppdraget inte genomförts på överenskommet sätt har kommunen rätt att hålla
inne så mycket av betalningen som motsvarar kravet.
5.6 TILLÄGGSTJÄNSTER
Leverantören har möjlighet att erbjuda tilläggstjänster efter överenskommelse direkt
med kunden. Leverantören ska informera om att biståndsbeslutet inte avser dessa
tjänster och att kunden inte har någon skyldighet att köpa tilläggstjänster. När
tilläggstjänster erbjuds ska det tydligt framgå att dessa faktureras kunden direkt. För
tilläggstjänster gäller fri prissättning och priserna som anges ska vara inklusive
moms. Kommunen ansvarar inte för dessa tjänster. För att få utföra tilläggstjänster måste leverantören vara registrerad för mervärdesskatt (moms) på Skatteverkets
blankett SKV 4820. Utan momsregistrering har leverantören inte rätt att erbjuda och
utföra tilläggstjänster.
5.7 FÖRSÄKRINGAR
Leverantören ska teckna och under kontraktstiden vidmakthålla ansvarsförsäkring
och andra erforderliga försäkringar som täcker sak-, person- och ekonomisk skada
och som håller kunden samt kommunen skadeslös för samtliga skador orsakade genom fel eller försummelse av personal anställd hos leverantören.
Leverantören är ansvarig för samtliga skador som genom fel eller försummelse vid
utövandet av verksamheten, enligt detta kontrakt, vållas kommunen eller tredje man.
För de fall kommunen förpliktas att utge ersättning till tredje man för skada som
leverantören (eller eventuell underleverantör) svarar för, har kommunen rätt till ersättning från leverantören.
Vid förnyad försäkring under kontraktstiden lämnas nya försäkringsbevis in till
kommunen senast en vecka före giltig försäkring gått ut. Försäkringarna ska ha ett
försäkringsbelopp om lägst 10 Mkr per skada.
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5.8 LAGAR/KOLLEKTIVAVTAL
Leverantören är skyldig att inte vidta åtgärd som kan antas medföra åsidosättande av
svensk lag eller kollektivavtal för arbetet mot vad som är allmänt godtaget inom kollektivavtalsområdet samt kräva samma utfästelse av eventuella underleverantörer.
5.9 BEREDSKAP
Leverantören är skyldig att utföra sitt uppdrag även under höjd beredskap eller annan händelse som innebär påfrestning på viktiga samhällsfunktioner, vid så kallade
extraordinära händelser, exempelvis krig, väderstörningar, katastrofer, pandemi,
bortfall av el, telefon och vatten, och därvid inordna sin verksamhet under kommunens krisledning. Leverantören står för eventuella extra kostnader som kan uppkomma för att fullfölja uppdraget.
Kommunen äger rätt att vid situationer enligt ovan påkalla ett närmare samarbete
med leverantörer.
Leverantören ska medverka i kommunens katastrof- och beredskapsplanering, delta i
övningar som genomförs i beredskapshöjande syfte, bidra med information vid upprättandet av centrala beredskapsplaner, upprätta nödvändiga krisplaner för den egna
verksamheten samt i övrigt följa tillämpliga delar av Lag (2006:544) om kommuners
och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd
beredskap.
5.10 FÖRÄNDRINGAR
Förändringar i verksamhetens omfattning och inriktning ska utan dröjsmål meddelas
socialnämnden. Om företaget byter ägare ska ny ansökan lämnas in.
5.11 ÖVERLÅTELSE AV KONTRAKT
Kontrakt får inte överlåtas på annan fysisk eller juridisk person.
5.12 OMFÖRHANDLING
Parterna får påkalla omförhandling om ändrade förhållanden, t ex regerings- riksdagsbeslut, gör att de förutsättningar som detta förfrågningsunderlag respektive kontrakt bygger på, väsentligt ändras. Begäran om förhandling ska ske så snart som det
åberopade förhållandet blivit känt för den part som åberopar omförhandling. Parten
har skyldighet att fullgöra kontraktsförpliktelsen intill dess en eventuell överenskommelse om ändring träffats.
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Socialnämnden har under kontraktstiden rätt att genom politiskt beslut ändra villkoren i de krav, avgränsningar i uppdraget, riktlinjer, policys, rutiner, ersättningssystem,
ersättningsnivåer etc. som ska tillämpas enligt detta förfrågningsunderlag respektive
kontrakt och även avbryta valfrihetssystemet (kundval). Leverantören ska vara beredd på att anpassa sig till de ändringar som nämnden beslutar om. Accepteras inte
villkorsändringarna kan leverantören uteslutas från valfrihetssystemet, utan att kunna
begära skadestånd (se 5.1).
Kommunen utreder frågan om att personal vid anställning ska visa utdrag ur belastningsregistret. Det kan bli aktuellt med motsvarande krav för leverantören.
5.13 HÄVNING AV KONTRAKT
Envar av parterna är berättigad att säga upp kontrakt med omedelbar verkan om den
andra parten väsentligen bryter mot sina förpliktelser och ej vidtar omedelbar rättelse. Som väsentligt kontraktsbrott räknas bland annat att leverantören har allvarliga
kvalitetsbrister i verksamheten, brott mot tystnadsplikten, ej uppfyller åtagandena
enligt kontraktet eller om andra omständigheter enligt kap. 7 LOV föreligger eller
uppkommer. Kontraktsbrott från parts sida som medför kontraktets upphörande i
förtid ger den andra parten rätt till ersättning för den skada som part har åsamkats.
5.14 UNDERLEVERANTÖRER
Leverantören ska ha socialnämndens godkännande för att få anlita underleverantörer.
Eventuella underleverantörer ska i alla hänseenden uppfylla samtliga krav som ställs
på leverantören i detta förfrågningsunderlag och ansökan, vilket leverantören ansvarar för att kontrollera. Leverantören ska meddela socialnämnden inom vilka deluppgifter underleverantören kommer att användas samt vilka underleverantörer man
avser använda. Förändring ska också meddelas socialnämnden omgående.
Leverantören är ansvarig mot socialnämnden för underleverantör enligt förfrågningsunderlagets villkor.
5.15 VITE
Leverantören ska utan dröjsmål rätta fel och/eller brister. Om dessa ej åtgärdas/rättas inom överenskommen tid utgår ett vite på ett basbelopp. Villkoren under
rubriken Hävning tillämpas.
5.16 TVIST
Tvist med anledning av gällande kontrakt ska avgöras av allmän domstol i Helsingborgs tingsrätt med tillämpning av svensk rätt, om inte parterna enas om annat.
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5.17 ÅTGÄRDER VID BRISTER I VERKSAMHETEN
Vid brister i verksamheten kommer beställaren att bl. a. vidta följande åtgärder:
 Möte med leverantören, ev. fördjupad granskning
 Varning vid mindre brister. Om leverantören inte inom tid som anges i varningen har åtgärdat bristerna kan avtalet hävas.
 Varning med beställningsstopp
 Begäran om åtgärdsplan kopplad till klagomål, fel, brister och avvikelser.
 Uppföljning av åtgärdsplan
 Ev. anmälan till andra myndigheter exempelvis Skatteverket, Polisen, Socialstyrelsen.
 Hävning av kontrakt
Åtgärder vid brister i verksamheten beskrivs i särskild rutin. Hävning kan ske omedelbart om beställaren bedömer kontraktsbrottet som väsentligt, eller vid en eller
flera varningar.
5.18 FÖRBINDELSE
Leverantören förbinder sig att acceptera och följa samtliga villkor och krav som upptas i detta förfrågningsunderlag inkl. bilagor respektive kontrakt vid varje tidpunkt
under kontraktperioden.

6. BILAGOR
Bilagor finns tillgängliga på kommunens hemsida www.hoganas.se/kundval
• Ansökningsblankett med sanningsförsäkran
• HSL rutiner och riktlinjer (under bearbetning)
• Gatuförteckning
• När kunden inte är anträffbar på överenskommen tid
• Verksamhetsbeskrivning
• Teknisk utrustning inkl. kommunens IT policy
• Miljöpolicy
• Systematiskt arbetsmiljöarbete och rapport arbetsskador
• Rökfri arbetstid
• Gåvosituationer
• Övergripande mål och värdegrund; Mål 2011; Organisation
• Lex - Sarah
• Nyckelhantering
• Hygienrutiner
• Teamträff
• Sekretess
• Individuell genomförandeplan och lathund
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•
•
•

►

Kontaktmannaskap och kontaktpärm (under bearbetning)
Principer för ersättning
Månadsrapportering av utförda insatser finns i Excel format
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