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Socialnämnden 

kallas härmed till sammanträde torsdagen den 6 december 2018 klockan 

9:00 i Eklövet, Lenhovda för att behandla följande ärenden: 

 Upprop 

 Val av justerare 

Ärende Anteckningar 

1.  Godkännande av dagordningen 

Dnr 28072  

 

2.  Granskning av kommunens avtalshantering - 

uppföljande granskning 

Dnr 2018-000286  

 

3.  Budget för år 2019 - 2021 

Dnr 2018-000299  

 

4.  Ersättning till utförare enligt lagen om 

valfrihet för år 2019 

Dnr 2018-000338  

 

5.  Socialnämndens ekonomiska uppföljning år 

2018 

Dnr 2018-000105  

 

6.  Förfrågningsunderlag för bedrivande av 

service och/eller omvårdnad i ordinärt boende 

enligt lag om valfrihetssystem 

Dnr 2018-000319  

 

7.  Förfrågningsunderlag för bedrivande av 

särskilt boende för personer över 65 år  

enligt lag om valfrihetssystem 

Dnr 2018-000320  

 

8.  Återkallelse av serveringstillstånd 

  

 

9.  Förlängning av skyddat boende 
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Ärende Anteckningar 

10.  Utredning om fortsatt placering 

  

 

11.  Övervägande om umgängesbegränsning  

  

 

12.  Verksamhetsgenomlysning av äldreomsorgen 

Dnr 2018-000272  

 

13.  Riktlinje för fördelning av särskilda 

boendeplatser inom äldreomsorgen 

Dnr 2018-000293  

 

14.  Information om äldrestrategin 

Dnr 2018-000358  

 

15.  Statistik för vård och omsorg gällande 

arbetspass 

Dnr 2018-000339  

 

16.  Verksamhetsplan för år 2019 

Dnr 2018-000295  

 

17.  Projekt tidiga insatser 

Dnr 2018-000355  

 

18.  Motion gällande försörjningsstödet samt 

hyran på autogiro 

Dnr 2018-000329  

 

19.  Motion inrätta äldreombudsman 

Dnr 2018-000330  

 

20.  Information från socialchef år 2018 

Dnr 2018-000016  

 

21.  Sammanträdesplan för år 2019 

Dnr 2018-000335  

 

22.  Redovisning av delegationsbeslut år 2018 

  

 

23.  Meddelanden till Socialnämnden år 2018 

Dnr 2018-000001  

 

Thomas Lindberg 

ordförande 

Tiina Lilja 

Administrativ ledningsstöd 
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Granskning av kommunens avtalshantering – 
uppföljande granskning 

Socialförvaltningens förslag till beslut 

Socialnämnden antar redogörelsen av åtgärder och överlämnar densamma till 

revisorerna. 

Sammanfattning av ärendet 

År 2007 granskade revisorerna kommunens avtalshantering. Granskningen 

visade då att verksamheten inte bedrevs ändamålsenligt och effektivt. År 2011 

gjorde revisorerna en uppföljning av granskningen. Revisorerna konstaterade 

i uppföljningen att kommunen inte hade en ändamålsenlig avtalshantering, 

trots att kommunstyrelsen efter revisorernas granskning år 2007 upprättade 

och fastställde ändamålsenliga riktlinjer för kommunens avtalshantering. 

 

Revisorerna gav PwC i uppdrag granska om kommunstyrelsen och 

nämndernas hantering av avtal är ändamålsenlig och om styrelsen och 

nämnderna har vidtagit åtgärder med anledning av revisorernas granskning 

från år 2011. 

 

I juni 2018 färdigställde PwC sin granskning i en revisionsrapport. Rapporten 

påvisar att hanteringen av avtal för styrelsen och nämnder inte är 

ändamålsenlig samt att åtgärder inte har vidtagits sedan revisorernas 

granskning från år 2011. 

 

Med anledning av revisionsrapporten önskar revisorerna svar från styrelsen 

och nämnder där styrelsen och nämnder ska redovisa vad de avser att göra för 

att åtgärda de påpekanden som görs i den revisionella bedömningen i 

revisionsrapporten. 

 

Socialnämnden gav socialförvaltningen i uppdrag den 8 november 2018, § 129, 

att klarlägga de påpekanden som PwC gör i den revisionella bedömningen 

och återkomma med åtgärder till socialnämndens sammanträde i december 

2018. 
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Bedömning mot kontrollmål 

Granskningen utgick från fem kontrollmål. Socialnämnden uppfyllde två av 

fem kontrollmål.  

 

 

Kontrollmål  
 

Kommentar från PwC 

Följer styrelsen och nämnderna 

gällande kommunövergripande 

riktlinjer för kommunens 

avtalshantering? 
 

Ej uppfyllt - Nämnden följer inte 

riktlinjerna för avtalshantering. Det 

råder en oklarhet på 

tjänstemannanivå huruvida 

riktlinjerna fortfarande gäller då 

dessa inte finns tillgängliga via 

intranätet och inte är kända i fullt ut i 

organisationen. PwC bedömer att 

nämnden snarast bör implementera 

gällande riktlinjer. 

 

Förtecknas ingångna avtal? Ej uppfyllt - Nämnden förtecknar 

inte avtal enligt anvisningar i 

riktlinjerna. PwC bedömer att 

nämnden bör säkerställa att avtal 

förtecknas enligt riktlinjerna. 

 

Förvaras kommunens avtal på ett 

betryggande sätt? 

Uppfyllt – Nämnden förvarar 

huvudsakligen avtal på ett 

betryggande sätt via diarieföring i 

ärendehanteringssystem och 

förvaring av fysiska avtal i akter eller 

pärmar i närarkiv eller arkivskåp. 

 

Är det tydligt fördelat vem som har 

rätt att teckna avtal och finns en 

ändamålsenlig delegationsordning? 

Uppfyllt – Inom nämnden är det 

tydligt fördelat vem som har rätt att 

teckna avtal och att det framgår av 

nämndens delegationsordning. 

 

Bevakas ingångna avtal 

ändamålsenligt avseende 

förlängning, uppsägningstid, 

indexuppräkning och efterlevnad? 

 

Ej uppfyllt – Nämnden har inte 

säkerställt att bevakning sker enligt 

gällande riktlinjer. 
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Redogörelse av åtgärder 
 

Implementering av riktlinje 

Nyanställda inom socialförvaltningen kommer att informeras om riktlinjen för 

avtalshantering i samband med introduktion, i enlighet med checklistor. 

 

Riktlinjen kommer även lyftas på samtliga arbetsplatsträffar inom 

förvaltningen, minst en gång per år. Detta för att uppmärksamma 

medarbetare om riktlinjen och säkerställa att de erhåller tillräcklig kunskap 

om riktlinjens innehåll. Uppföljning och kontroll av denna process sker på 

förvaltningschefsnivå.  

 

Säkerställa bevakning av avtal och att avtal förtecknas enligt riktlinjen 

En rutin för hantering av avtal inom socialförvaltningen kommer upprättas 

med syfte att säkerställa att avtalshanteringen sker korrekt enligt 

anvisningarna i riktlinjen. För att göra rutinen tillgänglig för medarbetare 

inom socialförvaltningen kommer rutinen att publiceras på kommunens 

intranät. Rutinen kommer lyftas på arbetsplatsträffar tillsammans med 

riktlinjen. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av förvaltningschef, 2018-11-29 

Revisionsrapport av PwC, 2018-06-18 

Beslutet skickas till 

Socialförvaltningens ledningsgrupp 

Revisorerna 

 

 

 

 

 

 

 

Annie-Lie Jarhult   

Förvaltningschef   
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Budgetförslag 2019 - 2021, drift- och investeringsbudget  

Socialförvaltningens förslag till beslut 

1. Anta budgetförslag 2019-2021, drift- och investeringsbudget. 

2. Föreslå kommunfullmäktige att besluta i enlighet med budgetförslag. 

Sammanfattning av ärendet 

I juni beslutade kommunfullmäktige om driftbudgetramarna för perioden 

2019-2021. Ramarna innehåller medel för ökning av kostnader med 2 % per år 

och 1,5 % ökade intäkter per år, utöver detta ingår ett tillskott för år 2019 på 

4,6 mnkr. År 2020 görs neddragningar i ramen med 1,1 mnkr och år 2021 med 

300 tkr för detta och tidigare tillskott. Enligt förslag från kommunstyrelsen § 

194, 2018-11-13, föreslås Kommunfullmäktige att utöka rambudget med 5 

miljoner kronor för 2019 och att tillskottet minskas med 2,5 miljoner kronor 

per år 2020 och 2021. Driftbudgeten är baserad på kommunstyrelsens förslag. 

Personalkostnadernas ökning, ligger från och med år 2018 centralt och tillförs 

nämnden vid årlig lönerevision.  

Socialnämndens driftbudgetförslag innebär att nettokostnaden ökar med 5,1 

mnkr under planperioden i förhållande till 2018 års budget, vilket motsvarar 

en procentuell ökning på 2,3 %. Intäkterna ökar med 3,9 mnkr under 

planperioden till största del beroende på att Hemgångsstödjandeteamet 

interndebiterar socialförvaltningens verksamheter, samt att övertagandet av 

myndighetsutövningen som tidigare låg på etableringsenheten genererar i 

driftbidrag från Migrationsverket.  Personalkostnaderna ökar med 4,9 mnkr, 

vilket motsvarar 2,8 %. Detta beror på utökning av personal inom omsorgen 

om funktionsnedsatta, samt inom äldreomsorgen. För all verksamhet har den 

tidigare ”kulpengen” 200 kr/anställd tagits bort. 

Ekonomiska konsekvenser 

Budgeten ligger i balans, men det finns en del osäkerhetsfaktorer att ta hänsyn 

till.  
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Beslutsunderlag 

Budgetförslag 2019-2021, drift och investeringsbudget, 2018-11-26 

Årsarbetare 2010-2021, 2018-11-26 

Tjänsteskrivelse av ekonom, 2018-11-28 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

 

     

 

Annie-Lie Jarhult   Marie Rosell 

 Socialchef    Ekonom 

   



2018-11-29

Socialförvaltningen Uppvidinge kommun SN 2018-000299

Personalbudget antal årsarbetare 2010 - 2021 20181126

Bilaga 1

Verksamhet Åa 2010 Åa 2011 Åa 2012 Åa 2013 Åa 2014 Åa 2015 Åa 2016 Åa 2017 Åa 2018 Åa 2019 Åa 2020 Åa 2021

50110 Personal socialkontor 3,00 3,00 2,70 2,50 2,80 3,00 3,00 3,00 3,00 4,75 4,75 4,75

50210 Gemensam administration 5,80 5,80 5,80 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00

Summa gemensamt förvaltning 8,80 8,80 8,50 8,50 8,80 9,00 9,00 9,00 9,00 10,75 10,75 10,75

51030 Gemensamt hälso- sjukvård 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

51210 Distriktsrehab 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00

51411 Hemsjukvård inkl pool (2åa) 18,75 18,75 18,98 18,98 18,98 17,50 17,50 17,50 18,50 18,50 18,50 18,50

51411 Psykiatrisjuksköterska 0,50 0,50 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

51411 Nattpatrull (budg omfördel april -15) (778) 10,38 10,38 10,15 10,15 10,15 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13

Summa Hälso-Sjukvård 37,13 37,13 37,63 37,63 37,93 28,43 28,43 28,43 29,43 29,43 29,43 29,43

52030 Gemensamt vård o omsorg 12,45 12,45 13,25 13,25 13,25 13,25 14,50 15,50 13,50 15,00 15,00 15,00

(1 chef 2017-2018 fin projektmedel tom 31/12-18)

52035 Resursenhet 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00

52037 Bemanningsenhet (delvis fin gm timvik) 13,86 13,86

52110 Hemtjänst samord 1,00 1,00 1,00 1,00

52111 Olofsgården Städ o Samordn+natt 32,31 31,56 1,00 4,94 4,94 4,94 4,94 4,94 4,69 4,69 4,69 4,69

52112 Solgården Städ o Samordn+natt 30,94 30,19 1,00 4,94 4,94 8,87 8,87 8,87 8,62 9,62 9,62 9,62

52113 Lingården Städ o Samordn+natt 32,82 32,07 1,00 4,94 4,94 4,94 4,94 4,94 4,69 4,69 4,69 4,69

52114 Storgården Städ o Samordn+natt 33,14 32,39 1,00 4,94 4,94 8,86 8,86 8,86 8,61 8,61 8,61 8,61

52117 Hemgångsstödjandeteam inkl samordn o resurs 22,72 22,72 22,72

52100 Resursfördelning 0,00 0,00 118,50 99,74 98,94 98,94 97,94 97,94 106,80 96,60 94,70 90,40

52311 Dagverksamhet 2,91 4,16 4,16 4,16 4,16 4,16 4,16 4,16 4,16 2,08 0,00 0,00

52312 Gyllenbo 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75

Summa Äldreomsorg 141,87 140,12 136,41 133,41 132,61 140,46 145,32 145,32 140,32 151,76 147,78 143,48

54151 Daglig verksamhet, 0,5 fin arbmknstöd 8,45 8,45 8,45 9,20 9,20 9,20 9,20 9,30 9,30 10,45 10,45 10,45

54251 Gem gruppbostäder, samordnare 0,50 0,50 0,50 0,50

54252 Gruppbo, Sländan 9,96 9,46 9,50 9,30 8,16 8,16 8,16 8,16 14,00 13,00 13,00 13,00

54254 Gruppbo, Örnv 4,84 4,84 4,53 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,80 6,90 6,90 6,90

54255 Gruppbo, Storgatan 5,96 5,96 5,96 5,70 5,80 5,80 5,80 5,80 5,80 9,15 9,15 9,15

54259 Gruppbo Ängsg 4,19 4,19 4,46 5,36 5,36 5,36 5,36 5,36 0,00 0,00 0,00 0,00

54258 Sunagård 0,00 5,00 7,00 6,00 6,00 6,60 8,75 8,75 8,75

54384 Korttidsboende, eget 2,87 3,62 2,82 3,26 3,26 2,40 2,40 3,40 4,00 7,00 7,00 7,00

LSS Service-bostad 1,00

54412 Personliga ass exkl PAN, inkl samordnare 17,48 18,72 14,12 7,72 7,72 7,72 7,72 7,70 10,01 5,90 5,90 5,90

Summa OF 53,75 55,24 49,84 44,84 48,80 49,94 48,94 51,02 55,01 61,65 61,65 61,65

Total V&O 208,07 207,81 199,50 191,50 194,66 203,65 208,76 211,84 208,83 228,41 224,43 220,13

53010 Ledning IFO 3,00 3,00 3,00 3,00 4,00 4,00 5,00 5,00 5,00 4,00 4,00 4,00

53011 Mottagnings- och vuxenenheten, 1 fin mig.verket 10,80 10,80 10,80

53012 Barn- och familjeenheten, 1 fin mig.verket 8,45 8,45 8,45

53011 Personal IFO, Vuxengrupp 1,60 1,60 1,60 1,60 3,00 4,00 5,00 5,00 5,00

53012 Personal IFO, Placeringsgrupp 5,00 5,00 6,00 6,00 8,00 5,00 6,00 5,00 5,00

53013 Total Öppenvårdsenhet inkl migpeng 10,25 11,25 11,50 12,00 12,00 12,00 13,05 10,80 10,80 11,55 11,55 11,55

53014 Arbetsmarknadsåtgärder 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50

53015 Personal IFO, Utredning och familjerätt 6,00 7,00 7,00

53610 Ekonomisk rådgivning 0,60 0,60 0,60 0,60 1,00 1,00

Summa IFO 20,95 21,95 23,20 23,70 28,50 26,50 35,55 33,30 33,30 35,30 35,30 35,30

TOTALT SOC FÖRVALTN 274,95 275,69 268,83 261,33 269,89 267,58 281,74 282,57 280,56 303,89 299,91 295,61

Förändringar 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Socialkontor 0,00 -0,30 0,00 0,30 0,20 0,00 0,00 0,00 1,75 0,00 0,00

Hälso- och sjukvård 0,00 0,50 0,00 0,30 -9,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vård och omsorg ÄO -1,75 -3,71 -3,00 -0,80 7,85 4,86 0,00 -5,00 11,44 -3,98 -4,30

Vård och omsorg gemensam 0,00 0,80 0,00 0,00 0,00 1,25 1,00 -2,00 1,50 0,00 0,00

Dagverksamheten ÄO 1,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Daglig verksamhet OF 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00

Gruppboende OF -0,50 0,00 0,21 3,96 2,00 -1,00 1,00 1,08 7,75 0,00 0,00

Korttidsboende 0,75 -0,80 0,44 0,00 -0,86 0,00 1,00 0,60 3,00 0,00 0,00

Personlig assistans 1,24 -4,60 -6,40 0,00 0,00 0,00 -0,02 2,31 -4,11 0,00 0,00

Individ- och familjeomsorg 0,00 1,00 0,00 5,00 -2,00 8,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00

Öppenvården 1,00 0,25 0,50 0,00 0,00 1,05 -2,25 0,00 0,00 0,00 0,00

Summa 1,99 -6,86 -7,50 8,76 -2,31 14,16 0,83 -3,01 23,33 -3,98 -4,30
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2018-11-26  

 
Budgetförslag 2019-2021, drift- och investeringsbudget 
 

 
DRIFTBUDGET, TOTALT SOCIALNÄMNDEN 
 

 
 
 

Sammanfattning 
 
I juni beslutade kommunfullmäktige om driftbudgetramarna för perioden 2019-2021. Ramarna inne-
håller medel för ökning av kostnader med 2 % per år och 1,5 % ökade intäkter per år, utöver detta 
ingår ett tillskott för år 2019 på 4,6 mnkr. År 2020 görs neddragningar i ramen med 1,1 mnkr och år 
2021 med 300 tkr för detta och tidigare tillskott. Enligt förslag från kommunstyrelsen § 194, 2018-11-
13, föreslås Kommunfullmäktige att utöka rambudget med 5 miljoner kronor för 2019 och att tillskot-
tet minskas med 2,5 miljoner kronor per år 2020 och 2021. Driftbudgeten är baserad på kommunsty-
relsens förslag. Personalkostnadernas ökning, ligger från och med år 2018 centralt och tillförs nämn-
den vid årlig lönerevision.  
 
Socialnämndens driftbudgetförslag innebär att nettokostnaden ökar med 5,1 mnkr under planperi-
oden i förhållande till 2018 års budget, vilket motsvarar en procentuell ökning på 2,3 %. Intäkterna 
ökar med 3,9 mnkr under planperioden till största del beroende på att Hemgångsstödjandeteamet 
interndebiterar socialförvaltningens verksamheter, samt att övertagandet av myndighetsutövningen 
som tidigare låg på etableringsenheten genererar i driftbidrag från Migrationsverket.  Personalkost-
naderna ökar med 4,9 mnkr, vilket motsvarar 2,8 %. Detta beror på utökning av personal inom om-
sorgen om funktionsnedsatta, samt inom äldreomsorgen. För all verksamhet har den tidigare ”kul-
pengen” 200 kr/anställd tagits bort. 
 
Osäkerhetsfaktorer i budgetförslaget 
 

- Buffert. År 2019 finns ingen buffert i budget. Nya ärenden, förändrade omvårdnadsbehov, 
förändrade externa och interna förutsättningar påverkar ekonomin och en buffert under 
fleråsplanen hade varit önskvärt.  

 
- Verksamhetssystem, medicinskåp och nyckelfritt. Upphandling angående dessa system ska 

genomföras hösten 2018. Kostnadseffekten är i dagsläget oklar, i budgetförslaget ligger en 
beräkning med 600 tkr år 2019 för projektledare att införa systemet. Inköpskostnaden beräk-
nas till 1 mnkr som skrivs av i 10 år, med medföljande internränta. 

 

Budgetförslag, tkr Budget 2018 Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 Förändring

Intäkter -27 958 -31 105 -31 468 -31 827 -3 869 

Kostnader 252 594 264 942 262 833 261 547 8 953 

Netto 224 636 233 837 231 365 229 720 5 084 

Ram enligt KF beslut 224 636 233 837 231 365 229 720 5 084 

Differens 0 0 0 0 

SN 2018-000299 
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- Integration. Den ökade flyktingtillströmningen till kommunen de senaste åren medför ökade 
kostnader för socialförvaltningen främst inom IFO, men kan under planperioden även omfatta 
övriga avdelningar inom förvaltningen. Det är en ökning av komplexa ärenden, ökat försörj-
ningsstöd, behov av akutlägenheter och placeringar.  

 
- Behovet utav IT-utvecklingsmedel ökar. Digital utveckling i dagens samhälle på att kommu-

ners service alltid ska vara tillgänglig beräknas öka. Behovet av den fysiska närvaron är inte 
lika nödvändig för att kunna styra vissa funktioner.  

 
- Resursfördelningsbudgeten inom äldreomsorgen motsvarar 110,8 årsarbetare år 2018 och 

har ökats till den nivån i budget för år 2019. 10,5 årsarbetare av dessa i hemtjänsten har om-
fördelats till hemgångsstödjandeteamet. Därefter har resursfördelningsbudgeten minskats 
under planperioden med antagandet att åtgärder görs med anledning av PWC:s rapport gälla-
den behovsbedömning i särskilt boende. Behovet inom äldreomsorgen är svårt att förutse. 
Behovet ökar varje år och får allt större komplexitet.  

 

- Videbo. Kostnaden för förändring av korttidsboendet Videbo och vaktmästargruppen är inte 
klar.   

 
- Hemgångsstödjandeteam. Effekten hemgångsstödjandeteamet har på behovet i hemtjänsten 

är oklar.  
 

- Servicebostäder. Enligt lag är kommunen skyldig att vid ansökan erbjuda servicebostad. Sådan 
ansökan finns och har beviljats. Kostnad för servicebostäder och personal finns inte med i 
budget då tidsplanen inte är klar.  

 
- Socialkontorets lokaler. Det är oklart vad som händer med socialförvaltningens lokaler för in-

divid- och familjeomsorg, administration, ledning och även etableringen. När sker lokalföränd-
ring och till vilken kostnad? 

 
 

DRIFTBUDGET, PER VERKSAMHETSOMRÅDE 
 
Politisk verksamhet 

 

 
 
Inom den politiska verksamheten planeras inga större förändringar. Kostnaden minskar med 15 tkr 
under perioden och beror på att socialnämnden under flera år har haft låga kostnader för förbruk-
ningsmaterial, varför den budgeten minskar något.  
 
 
 
 
 
 
 

Nettobudget, tkr Budget 2018 Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 Förändring

Socialnämnden 1 034 1 016 1 018 1 019 -15 

Kommunala pen rådet 9 9 9 9 -

Summa 1 043 1 025 1 027 1 028 -15 
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Gemensamma kostnader socialförvaltningen 
 

 
 
Driftbudgeten för Socialförvaltningens gemensamma kostnader minskar med 0,6 mnkr för planperi-
oden, vilket motsvarar -3,4 %.  
 
Budget för beredskap 300 tkr har tagits bort sedan avtal tecknats med Värnamo kommun för social 
jour. Budget för social jour finns hos Individ- och familjeomsorgen.  
 
Budget för arbetskläder har minskats med 420 tkr, eftersom nytt avtalet med leverantören ger lägre 
kostnader.  
 
Budget för omplaceringar centralt, motsvarande 78 tkr, har tagits bort. 
 
Personalen har utökats med ledningsstöd på 75 %, samt socialt ansvarig samordnare på 100 %. 
 
I socialkontoret ingår också semesterlöneskuldens ökning och socialkontorets lokalkostnader.  
 
Socialförvaltningen kommer att leasa datorer istället för att som tidigare köpa in dem. Detta leder till 
att budget för datorer ökas med 532 tkr under planperioden.  
 
 
Individ- och familjeomsorg 
 

 
 
Driftbudgeten för Individ- och familjeomsorgen ökar med 0,6 mnkr för planperioden, vilket motsva-
rar 1,5 %. Framförallt har budget för försörjningsstöd ökat med anledning av kraftig ökning av utbeta-
lat ekonomiskt bistånd. 
 

Nettobudget, tkr Budget 2018 Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 Förändring

Socialkontor och ledning 8 095 7 557 7 028 7 048 -1 047 

Gemensam admistration 3 099 3 102 3 103 3 104 5 

Leasingbilar 2 683 2 590 2 654 2 720 37 

Datorinköp 2 635 2 565 2 810 3 072 437 

Summa 16 512 15 814 15 595 15 944 -568 

Nettobudget, tkr Budget 2018 Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 Förändring

Gemensamt IFO 4 936 4 083 4 093 4 103 -833 

Vuxengrupp+arb m åtgärd 3 486 -3 486 

Placeringsgrupp 2 938 -2 938 

Utredning och familjerätt 3 892 -3 892 

Öppenvård 6 316 6 604 6 606 6 613 297 

Mottagnings- och vuxenenhet+arb m åtgärd 6 024 6 028 6 033 6 033 

Barn- och familjeenhet 4 300 4 303 4 307 4 307 

Placeringar + kontaktpers 12 449 12 535 12 568 12 581 132 

Avtal 720 565 581 597 -123 

Försörjningsstöd 3 520 4 600 4 600 4 600 1 080 

Summa 38 257 38 711 38 779 38 834 577 
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IFO omorganiseras till år 2019. De tre tidigare enheterna: Vuxengrupp, Placeringsgrupp, Utredning 
och familjerätt, blir två nya enheter: Mottagnings- och Vuxenenhet och Barn- och familjeenhet, sam-
tidigt försvinner en chefstjänst.  
 
IFO har tagit över myndighetsutövningen från etableringen och personalstyrkan har förstärkts med 
två socialsekreterare, motsvarande intäkt finns som driftsbidrag från Migrationsverket. 
 
Under avtal finns bland annat Blenda, Barnens bästa gäller i Kronobergs län, Familjefrid, VoB Krono-
berg, Alkoholtillstånd, Blodprov och Familjerådgivning där Socialnämnden köper tjänster av andra. 
 
En stor osäkerhet är som alltid kring IFO-placeringar och hur försörjningsstödet kommer att påverkas 
av konjunkturförändringarna. Samhällsbilden i stort har genererat större behov av individ- och famil-
jeomsorgens tjänster, bland annat den ökade psykiska ohälsan bland barn och unga, missbruk, för-
sörjningsstöd och kvinnofridsärenden, samt våld i nära relationer. Ökat antal ärenden påverkar också 
personalsituationen både inom myndighetsutövning och i behandlargruppen.  
 
Vård och omsorg 

 

 
 
Driftbudgeten för Vård och omsorg ökar med 4,5 mnkr för planperioden, vilket motsvarar 3,1 %.  
 
Socialnämnden har beslutat att starta ett hemgångsstödjandeteam som ska avlasta hemtjänsten och 
underlätta för att ta hand om utskrivningsklara från centrallasarettet, här ingår även korttidsplatser 
och växelvård. Hemgångsstödjandeteamet består av 10,5 årsarbetare undersköterskor, 2 specialist-
undersköterskor som arbetar i verksamheten 10 månader om året, en samordnare, en chef och en 
resurs med 9,55 årsarbetare. Undersköterskorna i Hemgångsstödjandeteamet antas reducera hem-
tjänsten med motsvarande varför resursfördelningsbudgeten har minskats med 10,5 årsarbetare. 
Resursen ska interndebitera verksamheten där de tjänstgör och finansieras därigenom.   
 
Budget för utbildning inom särskilt boende och ordinärt boende har tagits bort. Dessa utbildningsbe-
hov ska tillgodoses genom de specialistundersköterskor som anställts i hemgångsstödjandeteamet. 
Arbetstid som läggs på utbildningar ersätts via resursfördelningssystemet.  
 
En chefstjänst inom äldreomsorgen bekostas under år 2018 av statliga stimulansmedel för ökad be-
manning. Denna finansiering finns därefter inte kvar, chefstjänstens finansieras inom ram.  
 
Antalet biståndshandläggare ökar från 4,5 årsarbetare år 2018 till 6 årsarbetare år 2019. 
 

Nettobudget, tkr Budget 2018 Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 Förändring

Gemensamt VoO 8 799 10 509 10 550 10 575 1 776 

Särskilt + ordinärt boende 98 014 101 732 100 597 98 303 289 

Dagverksamhet+Gyllenbo 3 143 2 106 1 027 1 030 -2 113 

Färdtjänst 954 0 0 0 -954 

Gruppbostäder 19 610 23 642 23 331 23 338 3 728 

Videbo 2 602 3 841 3 849 3 859 1 257 

Personlig assistans 6 175 5 473 5 531 5 621 -554 

Dagl verks+ vktm grupp 5 422 6 412 6 434 6 466 1 044 

Läger, ledsagn + stödfamilj 890 890 894 894 4 

Summa 145 609 154 605 152 213 150 086 4 477 
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Resursfördelningsbudgeten har minskats med 10,5 årsarbetare som är omfördelade till hemgångs-
stödjandeteamet enligt ovan. Vidare har resursfördelningsbudgeten minskats jämfört med nuva-
rande behov med anledning av PWC:s rapport att nivåbedömningarna i särskilt boende ska ses över. 
Minskningen motsvarar 3,7 åa år 2019, ytterligare 1,9 åa år 2020 och ytterligare 4,3 åa år 2021. 
 
Enligt beslut i socialnämnden 2018-06-07, § 84, halveras budget för dagverksamheten år 2019 för att 
vara helt avvecklad år 2020. 
 
Nattbemanningen på Solgården har utökats med en årsarbetare med anledning av föreläggande från 
Inspektionen för vård och omsorg, IVO. 
 
Uppvidinge kommun har ingått i ett avtal med Palliativt centrum till en årskostnad av 37 tusen kro-
nor. 
 
LOV-företaget inom särskilt boende utökar antalet platser från 16 platser år 2018 till 20 platser år 
2019, utökningen påbörjas redan hösten 2018. Budget för LOV-företaget ökas med 3,8 mnkr under 
planperioden. 
 
Budget för färdtjänst har flyttats till kommunstyrelsen. Kommunen erbjuder inte längre omsorgsre-
sor.  
 
Under år 2018 har omsorgen om funktionsnedsatta fått ett kraftigt ökat vårdbehov och personal-
kostnaderna har ökats till nuvarande behov i budget för år 2019. Under våren 2018 infördes be-
hovsmätning i omsorgen om funktionsnedsatta inköpt av PWC för att säkerställa att verksamheten 
tilldelas rätt personalbehov. Enligt denna behovsmätning ska personalkostnaderna ökas. Förvaltning-
ens budget ligger dock lägre eftersom vissa gruppboende har mindre beläggning under sommar och 
helger.  
 
Personlig assistans har fått minskad budget på grund av att ärende har försvunnit under år 2018. 
Detta är dock en verksamhet, liksom verksamheterna ovan, som snabbt förändras och är svår att 
budgetera.  
 
Hälso- och sjukvård 

 

 
 
Driftbudgeten för Hälso- och sjukvård ökar med 0,8 mnkr för planperioden, vilket motsvarar 3,3 %.  
 
Det finns en utmaning i att rekrytera sjuksköterskor och att arbeta med personalomsättningen, med 
föräldraledigheter, pensionsavgångar och personal som avslutar sin anställning för att gå till annan 
arbetsgivare. 
 
 
 
 
 

Nettobudget, tkr Budget 2018 Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 Förändring

Gem Hälso- och sjukvård 1 183 1 228 1 217 1 209 26 

Distriksrehab 5 129 5 169 5 213 5 256 127 

Hemsjukvård 15 768 16 292 16 315 16 338 570 

Bostadsanpassning 981 993 1 006 1 025 44 

Summa 23 061 23 682 23 751 23 828 767 
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SOCIALFÖRVALTNINGENS PERSONAL 
 

 
 
Socialkontoret har förstärkt ledningsstödet med 75 %, samt anställt socialt ansvarig samordnare på 
100 %. 
 
Inom vård och omsorg utökas med 1,5 biståndshandläggare. Antalet ökar från 4,5 årsarbetare år 
2018 till 6 årsarbetare år 2019. 
 
Resursfördelningsbudgeten minskar och är budgeterade med 96,6 årsarbetare år 2019. Det nystar-
tade hemgångsstödjandeteamet förväntas minska hemtjänsten med 10,5 årsarbetare, motsvarande 
tjänster finns budgeterade i hemgångsstödjandeteamet. 
 
Utöver ovan nämnda undersökterskor i hemgångsstödjandeteamet kommer 2 specialistunderskö-
terskor att arbeta i verksamheten 10 månader om året, samt en samordnare, en chef och en resurs 
med 9,55 årsarbetare. 
 
Solgården har förstärkts med en årsarbetare på natten. 
 
Dagverksamhetens personalbudget halveras till 2,08 årsarbetare år 2019, för att helt tas bort år 
2020. 
 
Inom omsorgen om funktionsnedsatta (OF) har personalbudgeten utökats för att möta ett ökat vård-
behov. 
 
IFO har tagit över myndighetsutövningen från etableringen och personalstyrkan har förstärkts med 
två socialsekreterare, motsvarande intäkt finns som driftsbidrag från Migrationsverket. 
 
Det finns signaler om behov av ytterligare personal inom öppenvården och förstärka chefssidan inom 
HSV och OF. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Årsarbetare Budget 2018 Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 Förändring

Socialkontor och adm 9,00 10,75 10,75 10,75 1,75 

Vård och Omsorg Gem 13,50 15,00 15,00 15,00 1,50 

Vård och Omsorg ÄO 140,32 151,76 147,78 143,48 3,16 

Vård och omsorg OF 55,01 61,65 61,65 61,65 6,64 

IFO 33,30 35,30 35,30 35,30 2,00 

HSV 29,43 29,43 29,43 29,43 0,00 

Summa 280,56 303,89 299,91 295,61 15,05 
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INVESTERINGSBUDGET, TOTAL 
 

 
 
Inför 2018 har investeringsbudgeten förstärkts på dagcenter och daglig verksamhet, för gruppbostä-
derna och servicehus i enlighet med områdeschefernas önskemål om nya inventarier.  
 
Investeringen för nytt verksamhetssystem är flyttad från år 2018 till år 2019, då det inte genomför-
des år 2018. 
 
Korttidsboendet för barn och unga, Videbo, är idag inte anpassat till de boendes behov. Detsamma 
gäller vaktmästargruppens lokaler som inte är anpassade till verksamheten. Därför måste en åtgärd 
göras på befintlig byggnad, alternativt flytta verksamheten. 900 tkr har avsatts till inventarier för ny 
lokal för dessa verksamheter.   
 

Bilagor 
 

1. Årsarbetare 2020-2021, 20181126 
 

Investering tkr Budget 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021

Inventarier socialkontor 70,00 70,00 70,00 70,00 

Inventarier servicehus 400,00 330,00 330,00 330,00 

Inventarier DC/dagl verks 100,00 35,00 35,00 35,00 

Inventarier gruppboende 100,00 40,00 40,00 40,00 

Inventarier Videbo 20,00 20,00 20,00 20,00 

Inventarier tek hjälpmedel 150,00 150,00 150,00 150,00 

Hemsjukvården 100,00 100,00 100,00 100,00 

Nytt verksamhetssystem 0,00 1 000,00 0,00 0,00 

"nytt Videbo" +Vktmgrp 0,00 900,00 0,00 0,00 

Summa 940,00 2 645,00 745,00 745,00 
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Ersättning till utförare enligt lagen om valfrihet för år 
2019 

Socialförvaltningens förslag till beslut 

Socialnämnden beslutar anta ersättningarna för LOV-utförarna år 2019. 

Sammanfattning av ärendet 

Ersättningarna enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) justeras årligen med 

hänsyn till förändringar i kostnadsläget avseende personalkostnader och 

övriga kostnader. Beslut om ersättningsnivå görs senast november månad 

inför nästkommande år. Årets beslut tas i december på grund av att beslut om 

driftbudget tas i december. Besked om den nya ersättningen ska vara 

utföraren tillhanda senast 15/12.  

 

Ersättning Ordinärt boende LOV 

Följande ersättning i svenska kronor per utförd timme upp till beviljad tid, vid 

val av ett område: 

 
Belopp inom parantes anger 2018 års ersättning 

Service  Personlig omvårdnad Service och personlig 

omvårdnad 

356 kronor/tim exkl 

moms (352 kr) 

448 kronor/tim inkl 

moms (444 kr) 

448 kronor/tim inkl 

moms (444 kr) 

 

Vid brukare i fler än ett geografiskt område utgår ytterligare 3 kr per område 

och timme i ersättning. 

 

På grund av ökade krav gällande vårdhygien när det gäller personliga 

omvårdnadsinsatser ställer vi också krav på cirkulationstvätt på LOV-

utförarna inom personlig omvårdnad. Ersättning för cirkulationstvätten ingår 

i timpriset, i övrigt är det främst löneuppräkningen som utgör förändringen. 

 

Ersättning Särskilt boende LOV  

Inklusive ersättning för sjuksköterska. 

Nivå 1 592 kr/dygn (579 kr/dygn) 

Nivå 2 725 kr/dygn (710 kr/dygn) 
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Nivå 3 1 214 kr/dygn (1 187 kr/dygn) 

Nivå 4 1 686 kr/dygn (1 649 kr/dygn) 

Nivå 5 2 304 kr/dygn (2 252 kr/dygn) 

 

Det som innefattas av extra ersättning, ersätts med 285 kronor per timme (281 

kr/tim). 

 

Tillkommer per dygn  

Dagverksamhet 320 kr/dygn (629 kr/dygn) 

Kosten 10,8 kr/portion (21,6 kr/portion) 

Nattbemanning 5 274 kr/dygn (5 281 kr/dygn)  

 

På grund av ökade krav gällande vårdhygien krävs cirkulationstvätt på 

särskilt boende, men innebär att Uppvidinge Kommun står som avtalspart 

med Berendsen och därmed avgår ersättning för arbetskläder i ersättningen.  

 

Ökningen består framför allt av uppräkning av löner till 2019 års nivå enligt 

avtal. Med anledning av socialnämndens beslut 2018-06-07, § 84, att 

omstrukturera dagverksamheten inom särskilt boende har ersättningen för 

dagverksamhet halverats i enlighet med kommunens budget till 

verksamheten.  

 

Med anledning av socialnämndens beslut 2018-10-11, § 113, att fasa ut 

subventionen av måltidsabonnemang minskar ersättningen för kosten.  

Ersättningen för nattbemanning minskas något eftersom löneutvecklingen för 

år 2018 inte varit så hög som förväntat.  

Ekonomiska konsekvenser 

Ersättningen i ordinärt boende ökar med 1 % för omvårdnad och med 1 % för 

service. Ersättningen i särkskilt boende ökar med 2,3 %. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av ekonom, 2018-11-21 

Beslutet skickas till 

LOV-utförare 

Kommunstyrelsen 

LOV-handläggare 

Socialförvaltningens ledningsgrupp 

 

 

 Annie-Lie Jarhult   Marie Rosell 

 Socialchef    Ekonom  
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Förfrågningsunderlag för bedrivande av service och/eller 
omvårdnad i ordinärt boende enligt Lag om 
valfrihetssystem 

 

Socialförvaltningens förslag till beslut 
Socialnämnden godkänner förfrågningsunderlaget för bedrivande av service 

och/eller omvårdnad i ordinärt boende enligt lag om valfrihetssystem. 

Sammanfattning av ärendet 
Den sjunde april 2011, (§ 43) godkände Socialnämnden det första 

förfrågningsunderlaget för bedrivande av service eller omvårdnad i ordinärt 

boende enligt Lag om valfrihetssystem (LOV). Förfrågningsunderlaget som är 

kravspecifikationen för att utförarna ska bli godkända, behöver kontinuerligt 

uppdateras för att innehållet ska vara aktuellt och överensstämma med de 

krav som ställs på våra egna verksamheter.   

Ekonomiska konsekvenser 
Inga ekonomiska konsekvenser 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av LOV-handläggare,  2018-10-22 

Arbetsmaterial Förfrågningsunderlag för bedrivande av service och/eller 

omvårdnad i ordinärt boende enligt Lag om valfrihetssystem, 2018-10-22 

Beslutet skickas till 

Socialförvaltningens ledningsgrupp 

 

Johanna Ekbring   

LOV-handläggare  
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1. Allmän information 

1.1 Information om införande av valfrihetssystem enligt LOV 

Uppvidinge kommun har beslutat att från och med 1 september 2011 införa valfrihetssystem 

enligt Lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) inom äldreomsorgens hemtjänst i ordinärt 

boende. Valfrihetssystemet omfattar utförande av service och/eller personlig omvårdnad enligt 

socialtjänstlagen (SoL). Delegerad och ordinerad hälso- och sjukvård enligt hälso- och 

sjukvårdslagen (HSL 2017:30) och Patientlagen (2014:821) ingår vid personlig omvårdnad. 

 

Valfrihetssystemet innebär att den enskilde ges rätt att välja vilken av de leverantörer som 

kommunen har godkänt och tecknat avtal med som ska utföra de beviljade insatserna. 

Uppvidinge kommun bestämmer vilka krav som ska gälla för att bli godkänd som leverantör av 

hemtjänst. Alla sökande som uppfyller kraven i det här förfrågningsunderlaget, och som inte 

utesluts med stöd av bestämmelserna i 7 kapitlet 1 § LOV, ska godkännas av kommunen.  

 

Uppvidinge kommun har det yttersta ansvaret för att kommuninvånare får den hjälp och det stöd 

de behöver (2 kapitlet 2 § socialtjänstlagen). Huvudsyftet med att införa LOV i Uppvidinge 

kommun är att ge möjlighet för den enskilde att välja vem som ska utföra hjälpen. Ytterligare ett 

syfte är att stimulera utveckling och nyetablering av lokala företag.  

 

Det här förfrågningsunderlaget ger möjlighet att ansöka om att bli godkänd som utförare av 

omvårdnads- och/eller serviceinsatser till kommuninvånare som beviljats insatser enligt 

socialtjänstlagen. Förfrågningsunderlaget beskriver de tjänster som ingår i valfrihetssystemet 

samt de krav som ansökande utförare måste uppfylla. Ett godkännande innebär att leverantören 

är godkänd av Uppvidinge kommun för att utföra hemtjänst inom ramen för kommunens 

valfrihetssystem. Det är den enskilde som väljer vilken leverantör som ska utföra de insatser som 

har beviljats. Uppvidinge kommun kan därmed inte garantera någon uppdragsvolym. 

 

1.2 Information om Uppvidinge kommun 

Uppvidinge kommun ligger i Småland, Kronobergs län och gränsar till kommunerna Högsby, 

Hultsfred, Vetlanda, Växjö, Lessebo och Nybro. Uppvidinges tätorter är Åseda, Lenhovda, 

Norrhult/Klavreström, Älghult och Alstermo.  

 

Kommunens areal uppgår till 1 178 kvadratkilometer. Ungefär 80 procent av kommunens areal 

utgörs av skog. Antalet invånare är ca 9 500, vilket ger en befolkningstäthet på drygt åtta 

invånare per kvadratkilometer. Av kommunens invånare bor cirka 80 procent i tätorterna.  

 

Mer information om Uppvidinge Kommun kan fås på www.uppvidinge.se  

1.3 Information om socialnämnd/socialförvaltning  

Socialnämnden är den nämnd som fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten enligt 

socialtjänstlagen (SoL). Nämnden ansvarar bland annat för den kommunala hälso- och 

sjukvården enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Patientlagen och för stöd och service till 

vissa funktionshindrade enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).  

 

Socialförvaltningens arbete är uppdelat i tre verksamhetsområden:  

• Vård- och omsorg 

• Hälso- och sjukvård 

• Individ- och familjeomsorg 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Kronobergs_l%C3%A4n
http://sv.wikipedia.org/wiki/H%C3%B6gsby_kommun
http://sv.wikipedia.org/wiki/Hultsfreds_kommun
http://sv.wikipedia.org/wiki/Vetlanda_kommun
http://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4xj%C3%B6_kommun
http://sv.wikipedia.org/wiki/Lessebo_kommun
http://sv.wikipedia.org/wiki/Nybro_kommun
http://www.uppvidinge.se/
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 Vård och omsorg har ansvar för äldreomsorg och omsorg om funktionsnedsatta. Ansvaret följer 

socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Vård och omsorg 

ansvarar bland annat för kommunens särskilda boenden, hemtjänst, tillfälliga platser, 

dagverksamheter, anhörigstöd, trygghetslarm och färdtjänst. 

 

Hälso- och sjukvården har ansvar enligt hälso- och sjukvårdslagen och patientlagen, exempel på 

verksamhet är hemsjukvård, rehabilitering och hjälpmedel.  

 

Individ- och familjeomsorgen har ansvar enligt socialtjänstlagen för exempelvis försörjningsstöd 

samt stöd och behandling för barn, ungdom och familj. 

 

1.4 Förkortningar och definitioner 

HSL Hälso- och sjukvårdslagen  

LOV Lagen om valfrihetssystem  

MAS Medicinskt ansvarig sjuksköterska  

SFS Svensk författningssamling 

SoL Socialtjänstlagen  

SOSFS Socialstyrelsens författningssamling 

 
Biståndsbedömning Individuellt behovsprövad insats som beslutas av biståndshandläggare med 

stöd av socialtjänstlagen för att uppnå en skälig levnadsnivå.  

 

Biståndshandläggare Benämningen på den tjänsteman, inom kommunen, som har delegering att 

fatta beslut gällande olika former av insatser inom vård och omsorg enligt 

SoL. 

 

Biståndsbeslut  Slutligt beslut om att helt eller delvis bifalla eller avslå en ansökan om 

bistånd enligt socialtjänstlagen. Beslutet anger i vilken omfattning den 

enskilde beviljas hjälp. 

 

Den enskilde Person som får, eller som är föremål för en utredning om att få, individuellt 

behovsprövade insatser enligt socialtjänstlagen och/eller hälso- och 

sjukvårdslagen. 

 

Delegerade/ordinerade Sjukvårdsinsatser som ges enligt hälso- och sjukvårdslagen och 

hemsjukvårdsinsatser          patientlagen av omvårdnadspersonal efter delegation/ordination från 

sjuksköterska, sjukgymnast eller arbetsterapeut. 

 

Hemtjänst Bistånd i form av service och personlig omvårdnad i den enskildes bostad. 

 

Kommunen  Uppvidinge kommun och socialnämnden är uppdragsgivare och huvudman, 

det vill säga ytterst ansvarig för verksamheten. 

 

Leverantör  Den som på marknaden tillhandahåller tjänster aktuella för lagen om 

valfrihetssystemet. I detta förfrågningsunderlag används begreppet 

synonymt med utförare. 

 

Ordinärt boende Med ordinärt boende menas att man bor i vanligt flerbostadshus 

eller hyreshus, egen villa/gård eller motsvarande. Alla äldre och personer 

med funktionsnedsättning ska ges möjlighet att bo kvar i ordinärt boende så 

länge de önskar under förutsättning att det är möjligt att erbjuda en säker 

omvårdnad dygnet runt. 
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Tillfällig plats Bistånds bedömd insats som innebär tillfälligt boende under en  

  begränsad tid på ett särskilt boende.  

 

Särskilt boende Det är kommunen som enligt SoL har ansvar för att inrätta särskilda 

boendeformer för vård och omsorg för äldre människor som behöver särskilt 

stöd. För att kunna bo i särskilt boende krävs ett biståndsbeslut av 

biståndshandläggare  

 

Schablon Den tid som är kopplad till en insats utgår från en schablon. Inom 

hemtjänsten finns det schabloner vad gäller exempelvis insatserna städ, 

tvätt, inköp samt dusch. Utöver detta tillkommer individuella bedömningar. 

 

Sökande  Den utförare som ansöker om godkännande att få utföra service och/ eller 

omvårdnad i kommunen.  

 

 

2. Administrativa föreskrifter 

2.1 Upphandlingsform 

Upphandlingen genomförs enligt lagen (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) och därför 

kommer alla leverantörer som uppfyller kraven i detta förfrågningsunderlag att få teckna avtal 

med kommunen. 

 

Upphandlingen omfattar utförandet av biståndsbedömda insatser i hemtjänst i ordinärt boende. 

Uppdraget ska utföras inom Uppvidinge kommun.  

 

Den kommunala egenregin behöver inte ansöka om att bli godkänd leverantör av 

hemtjänstinsatser. Hemtjänst i kommunens regi omfattas av samma ersättning och kvalitetskrav 

som enskilda utförare.   

 

2.2 Upphandlande myndighet 

Uppvidinge kommun, organisationsnummer 212000-0605. 

 

I förfrågningsunderlaget betecknas Uppvidinge kommun som kommun eller beställare och den 

sökande som lämnar en ansökan som leverantör eller utförare. Den person som uppbär insatser 

betecknas som den enskilde.   

 

2.3 Kontaktuppgifter 

Frågor som berör denna upphandling kan ställas till LOV-handläggare eller socialchef.  

Frågor som berör hemsjukvårdsinsatser kan ställas till medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS). 

 

E-post: socialkontoret@uppvidinge.se  

Växel: 0474-47 000 

 

2.4 Ansökan 

Annons och förfrågningsunderlag finns tillgängligt i den nationella databasen, 

www.valfrihetswebben.se eller på Uppvidinge kommuns hemsida, www.uppvidinge.se.   

mailto:socialkontoret@uppvidinge.se
http://www.valfrihetswebben.se/
http://www.uppvidinge.se/
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Ansökan ska ske på blankett ”Ansökningsformulär”, se bilaga 1. Ansökan ska vara skriven på 

svenska och undertecknad av behörig företrädare.  

 

Upphandling enligt LOV har ingen given sluttid och pågår så länge den annonseras. Ansökan får 

därmed lämnas in löpande. Ansökan märkt ”LOV” sänds per post till: 

 

Uppvidinge Kommun 

Socialförvaltningen 

Box 43 

364 03 LENHOVDA 

2.4.1 Ansökans giltighetstid 

Ansökan är bindande i tre (3) månader räknat från det datum ansökan lämnas in till kommunen.  

2.4.2 Handläggning av ansökan 

Kommunen avser att öppna och registrera inkomna ansökningar löpande.  

 

2.4.3 Komplettering av ansökan 

Uppvidinge kommun kan medge att en sökande får korrigera en uppenbar felskrivning eller 

annat uppenbart fel i ansökan. Kommunen kan begära att en ansökan förtydligas eller 

kompletteras.  

 

2.4.4 Utvärdering av ansökningar 

Prövning av ansökan görs i följande steg: 

 

1. Prövning om sökande uppfyller de kvalificeringskrav som anges i förfrågningsunderlaget,      

    och att sökande har accepterat och uppfyller samtliga villkor när det gäller administrativa  

    föreskrifter och formella krav på företaget. Om steg ett (1) inte uppfylls gå till steg tre (3). 

 

2. Alla företag som ansöker om deltagande i valfrihetssystemet enligt LOV, kallas till ett  

    enskilt möte för avstämning av innehåll i ansökan och genomgång av beställarens krav  

    på uppdraget. Deltagande på mötet är obligatoriskt för att kunna bli godkänd som utförare.            

 

3. Ansökan kommer slutligen att behandlas på nästkommande socialnämnds sammanträde,  

    varefter skriftligt beslut meddelas till den sökande.  

 

Handläggningen bör ske skyndsamt.   

2.4.5 Förfarande om ansökan inte godkänns 

Om kommunen beslutar att inte godkänna en sökande kan denne lämna in en ny ansökan. Den 

nya ansökan ska vara utformad i enlighet med det för tiden aktuella förfrågningsunderlaget. 

 

2.4.6 Ansökan om rättelse 

Enligt 10 kapitlet 1 § LOV, får den sökande som inte godkänts ansöka om rättelse av 

kommunens beslut. Ansökan om rättelse ska lämnas skriftligen till Förvaltningsrätten i Växjö 

inom tre (3) veckor från det att kommunen meddelat beslutet. 
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2.4.7 Uteslutningsprövning 

Den upphandlande myndigheten får, enligt 7 kapitlet 1 § LOV, utesluta en sökande som: 

1. är i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning eller är föremål för  

    ackord eller tillsvidare har inställt sina betalningar eller är underkastad näringsförbud. 

2. är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, ackord eller annat liknande  

    förfarande. 

3. genom lagakraftvunnen dom är dömd för brott som avser yrkesutövningen. 

4. har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen och den upphandlande  

    myndigheten kan visa detta. 

5. inte har fullgjort sina åligganden avseende socialförsäkringsavgifter eller skatt i  

    hemlandet eller annan stat inom EES-området, eller 

6. i något väsentligt hänseende har låtit bli att lämna begärda upplysningar eller  

lämnat felaktiga upplysningar som begärts med stöd av denna paragraf. Om sökanden är en 

juridisk person, får sökanden uteslutas om en företrädare för den juridiska personen har dömts 

för sådant brott som avses i första stycket 3 eller har gjort sig skyldig till sådant fel som avses i 

första stycket 4.  

Den upphandlande myndigheten får begära att en sökande visar att det inte finns någon grund 

för att utesluta denne med stöd av första stycket 1,2,3 eller 5.  

 

3. Uppdragsbeskrivning 

3.1 Information om äldreomsorg 

Äldreomsorgen i Uppvidinge kommunen erbjuder stöd i form av service och omvårdnad för att 

klara det dagliga livet. Målet är att den enskilde ska kunna bo kvar i det egna hemmet så länge 

det är möjligt. När det inte längre är möjligt finns särskilda boenden för permanent boende, 

tillfälliga platser för avlastning och växelvård att tillgå.  

 

För behovsbedömning enligt SoL svarar kommunens biståndshandläggare. Personer i alla åldrar 

som har behov kan bli beviljad insatser efter att en biståndshandläggare gjort en individuell 

bedömning. 

Bedömning av behov av insatser enligt hälso- och sjukvårdslagen och patientlagen görs av 

kommunens sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster. De kan efter individuell 

bedömning, ge delegering till annan person att utföra sådana hemsjukvårds- och rehabinsatser.  

 

3.2 Uppdragets omfattning 

I oktober 2017 var 185 personer beviljade hemtjänst i form av service- och/eller 

omvårdnadsinsatser i ordinärt boende. Den beviljade tiden för dessa personer uppgick till  

4022 timmar/månad. Då är timmarna för matdistribution, nattinsatser och trygghetslarm 

exkluderade då det inte ingår i uppdraget för privata utförare.  

 

Delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser bedöms inte av biståndshandläggarna och är därför inte 

inräknade i den beslutade tiden. Utföraren ersätts enligt schablon.  
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3.3 Geografisk indelning   

Uppvidinge kommun har delats in i fyra geografiska områden, se bilaga 3. Leverantörer kan 

välja att bedriva verksamhet i ett eller flera områden. Leverantören måste bedriva sin verksamhet 

i hela det eller de områden som väljs.  

 

Leverantören har möjlighet att efter godkännandet anmäla förändrat geografiskt område till 

socialnämnden. Utökning av ytterligare geografiskt område träder i kraft vid första månadsskiftet 

efter socialnämndens godkännande. Borttagande eller byte av geografiskt område träder i kraft 

vid första månadsskiftet tre (3) månader efter socialnämndens godkännande.  

 

3.4 Definition av tjänster  

Hemtjänst är ett samlingsnamn på de insatser som kan beviljas till den enskilde i ordinärt 

boende. Hemtjänst kan beviljas som personlig omvårdnad och/eller service. Leverantör kan 

ansöka om utförande av personlig omvårdnad och service, endast personlig omvårdnad eller 

endast service. Nedan specificeras vilka insatser som ingår i personlig omvårdnad respektive 

service:  

 

Kategori 1: omvårdnad  Kategori 2: service 

 Personlig hygien 

 Toalettbesök 

 Bäddning 

 På- och avklädning 

 Förflyttningar 

 Stöd i samband med måltider 

 Tillsyn 

 Dusch 

 Socialt stöd 

 Utevistelse 

 Avlösning i hemmet 

 Egenvård 

 

I omvårdnad ingår även delegerade/ordinerade 

hälso- och sjukvårdsinsatser 

 Städ 

 Tvätt 

 Klädvård 

 Inköp av dagligvaror  

 Längre ledsagning 

 

3.5 Tider 

Leverantör enligt kategori 1 ska erbjuda tjänster mellan kl. 07.00 och 22.00 samtliga dagar under 

året. Leverantör av kategori 2 förutsätts utföra tjänster på vardagar mellan kl. 08.00 och 17.00. 

Ingen extra ersättning utgår om service utförs på kvällstid eller på helger.  

 

3.6 Tjänster som inte ingår i valfrihetssystemet  

Följande tjänster ingår inte i Uppvidinge kommuns valfrihetssystem, utan bedrivs i kommunens 

egen regi: 

 Nattbesök (22.00–07.00) 

 Trygghetslarm  

 Icke delegerad hälso- och sjukvårdsinsatser  

 Matdistribution 
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3.7 Nattorganisation 

Kommunen ansvarar för alla insatser mellan 22.00 - 07.00. Nattpersonalen lämnar rapporter om 

den enskilde som fått omvårdnadsinsats till den leverantör som ansvarar för insatserna hos den 

enskilde under dagtid (07.00-22.00). Leverantören lämnar motsvarande rapporter till 

nattpersonalen. 

 

3.8 Tilläggstjänster 

Leverantör har möjlighet att erbjuda den enskilde tilläggstjänster såsom trädgårdsskötsel, skötsel 

av husdjur, storstädning, fönsterputsning etcetera. Med tilläggstjänster avses tjänster som ligger 

utanför biståndsbeslutet samt tjänster som ingår i biståndsbeslutet men där den enskilde vill 

utöka volymen och antalet tillfällen som tjänsten utförs. Information om tilläggstjänster ska ges 

på ett sådant sätt att det är tydligt att tjänsten är frivillig och inte en del av biståndsbeslutet. Det 

ska också framgå att tilläggstjänster grundar sig på en överenskommelse direkt mellan 

leverantören och den enskilde. Tilläggstjänster faktureras direkt av leverantören till den enskilde 

och kommunen är inte betalningsansvarig eller på annat sätt berörd av beställning eller leverans 

av tilläggstjänster.  

 

3.9 Ickevalsalternativ 

För den som inte vill eller kan välja ska det finnas ett ickevalsalternativ enligt 9 kapitlet 2 § 

LOV. I Uppvidinge kommun utgör den kommunala leverantören ickevalsalternativet. 

 

3.10 Kapacitetstak  

Leverantören kan ange ett kapacitetstak, det vill säga det antal timmar som leverantören avser att 

utföra omvårdnadsinsatser och/eller serviceinsatser under en månad. Leverantören kan ange ett 

tak för varje geografiskt område som de ansöker om att blir utförare i. Leverantör är skyldig att 

ta emot uppdrag inom ramen för de angivna timmarna och leverantör är skyldig att behålla 

uppdrag inom de tider och det kapacitetstak som angivits. Om den enskilde tillfälligt eller 

långvarigt har behov av ett utökat beslut skall leverantören utföra den utökade tid som beviljats, 

även om kapacitetstaket överstigs, för att på så vis upprätthålla kontinuiteten för den enskilde.  

 

Om en leverantör senare vill höja eller sänka kapacitetstaket kan det ske genom att leverantören 

anmäler nytt antal timmar till socialnämnden. Utökningar av kapacitetstaket träder i kraft vid 

första månadsskiftet efter godkännande av socialnämnden. Minskningar av antalet timmar träder 

i kraft vid första månadsskiftet tre (3) månader efter socialnämndens godkännande. Möjligheten 

att anmäla förändrat kapacitetstak kan inte användas till att ange noll timmar per månad. 

 

3.11 Biståndsbeslut och val av leverantör 

Den enskilde ansöker om hemtjänst till kommunens biståndshandläggare och därefter bedöms 

ansökan enligt socialtjänstlagen. Biståndsbeslutet ligger till grund för uppdrag/beställning till 

leverantören. Biståndshandläggaren ska ge saklig och konkurrensneutral information till den 

enskilde eller dennes företrädare, om de leverantörer som är godkända av kommunen och verkar 

i den enskildes geografiska område. Information om samtliga leverantörer kommer att lämnas 

utan rangordning. I de fall den enskilde och/eller dennes företrädare inte gör något val utförs 

insatserna av Uppvidinge kommun. 
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Hälso- och sjukvårdsinsatser ingår i uppdraget om man utför omvårdnadsinsatser. Det kan ske 

efter ordination eller delegering av sjukvårds- och rehabpersonal. De omsorgstagare som enbart 

har insatser enligt hälso- och sjukvårdslagen och patientlagen omfattas inte av möjligheten att 

välja leverantör. Detta gäller även de omsorgstagare som enbart har insatser enligt SoL i form av 

trygghetslarm och/eller matdistribution. Valfrihetssystemet ger den enskilde möjligheten att välja 

olika leverantörer av service och/eller omvårdnad. Den enskilde kan exempelvis ha en utförare 

av serviceinsatser och en annan för personlig omvårdnad. 

 

3.11.1 Beställning av serviceinsatser   

När en person har fått ett biståndsbeslut och valt leverantör kontaktar biståndshandläggaren 

leverantören enligt gällande rutiner. Uppdraget ska påbörjas inom sju dagar. 

 

3.11.2 Beställning av omvårdnadsinsatser med eller utan serviceinsatser 

När en person har fått ett biståndsbeslut och valt leverantör kontaktar biståndshandläggaren 

leverantören enligt gällande rutiner. Leverantör av omvårdnadsinsatser ska påbörja uppdraget 

inom 24 timmar efter mottagande av beställning.  

 

Delegerade hälso-och sjukvårdsinsatser ska påbörjas inom 24 timmar under förutsättning att 

delegering har givits av legitimerad personal. Delegering ska ske dels enligt socialstyrelsens 

författning: ”Delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård och tandvård (SOSFS 

1997:14)”, dels enligt länets rutin för ”Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter i kommunal 

hälso- och sjukvård”, samt kommunens ”Lokala rutin vid delegering”. 

 

4. Kravspecifikation  
I detta avsnitt anges de krav som ställs för att bli godkänd som utförare av hemtjänst inom 

Uppvidinge kommun. För att bli godkänd skall utföraren uppfylla alla de krav och villkor som 

kommunen ställer samt ta del av den information som behövs för att fullfölja uppdraget.  

 

4.1 Allmänna krav 

Från den 1 januari 2019 krävs tillstånd enligt Socialtjänstlagen 7 kap 1 § för att bedriva 

hemtjänst. Tillstånd från IVO skall därför bifogas ansökan.  

 

Leverantören ska vara förtrogen med och följa för området gällande lagstiftning. Viktig 

lagstiftning är bl.a. socialtjänstlagen (2001:453), offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), 

hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), patientlagen (2014:821), patientsäkerhetslagen (2010:659), 

patientdatalagen (2008:355), lagen om medicintekniska produkter (1993:584) samt 

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för kvalitet i verksamheter 

inom omsorg om äldre och funktionshindrade (SOSFS 2011:9). På Socialstyrelsens hemsida 

finns sammanställning av föreskrifter och allmänna råd för kommunal vård och omsorg av äldre 

och där framgår också vilka som är tillämpliga för enskild verksamhet. 

 

I kommunens verksamhet finns det många rutiner, riktlinjer och policys som ska följas även av 

LOV- utförare, t.ex. Riktlinje avseende insatser för äldreomsorg i Uppvidinge kommun enligt 

socialtjänstlagen och Rökpolicyn. Eftersom de tillkommer och förändras över tid finns det 

rutiner mm som ska följas även att de inte finns nämnda i detta FFU.    
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4.2 Arbetsgivaransvar 

Leverantören är arbetsgivare för sin personal och helt ansvarig för sin verksamhet. Viktig 

lagstiftning att vara förtrogen med och följa är arbetsmiljölagen (1977:1160).  

 

4.3 Rapport om missförhållande 

Verksamhetsansvarig för enskilt bedriven verksamhet är skyldig att tillämpa bestämmelserna om 

Lex Sarah enligt SOSFS 2011:5. Socialnämnden ska skriftligen informeras om inkommen 

rapport, anmälan till IVO samt när utredning är avslutad. Det ska framgå av skrivelsen till 

socialnämnden vad som har framkommit.  

4.4 Tystnadsplikt och sekretess  

Utföraren ansvarar för att all personal i verksamheten följer lagstiftningen gällande tystnadsplikt 

och sekretess enligt (SFS 2008:355) Patientdatalagen (2008:355) och Lagen om offentlighet och 

sekretess (SFS 2009:400). Utföraren ska se till att all personal undertecknar en förbindelse om 

sekretess och tystnadsplikt, som ska förvaras hos utföraren.  

 

4.5 Meddelarfrihet 

Meddelarfrihet för anställda hos kommunen regleras i svensk lag, Tryckfrihetsförordningen 

(1949:105) och Yttrandefrihetsgrundlagen (1991:1 469). Anställda hos utföraren, inklusive 

underleverantörer, ska omfattas av motsvarande meddelarfrihet. Personal hos privat utförare ska 

kunna påtala missförhållanden, om det inte strider mot Offentlighets- och sekretesslagen (OSL 

2009:400) och omfattas av skydd mot efterforskning och repressalier. Meddelarfriheten avser 

insatser hos den enskilde, inte övriga förhållanden inom företaget. 

 

4.6 Kollektivavtal 

Svensk arbetsrättslig lagstiftning ska följas. Om utföraren inte har tecknat kollektivkontrakt ska 

arbetsskadeförsäkring, sjukförsäkring, tjänstepension och kontraktspension motsvarande 

gällande kollektivkontrakt tecknas och betalas för anställd personal. Sammantaget ska ersättning 

och förmåner inte vara sämre än vad som gäller för de utförare som tecknat kollektivavtal.  

 

4.7 Skatter och avgifter 

Leverantören ska ha fullgjort sina skyldigheter avseende betalningar av skatt och avgifter. 

Kommunen samarbetar med Skatteverket och kommer att kontrollera, både innan avtal tecknas 

och löpande under avtalstid, att leverantören fullgör sina skyldigheter avseende skatter och 

avgifter.  

4.8 Ekonomisk kapacitet 

Leverantören ska ha nödvändig ekonomisk kapacitet som motsvarar uppdragets storlek vid 

ansökan och löpande under avtalstiden. Detta ska redovisas kontinuerligt i tertialrapport, 

delårsbokslut och årsredovisning. En sökande får åberopa andra företags ekonomiska, tekniska 

och yrkesmässiga kapacitet i ansökan. Sökanden ska dock kunna visa att han eller hon kommer 

att förfoga över nödvändiga resurser när kontraktet ska fullgöras. Kontroll med 

Kronofogdemyndigheten kommer att göras för att undersöka om omständigheter enligt 7 kapitlet 

1 §, punkt 1 eller 2, LOV föreligger hos leverantören. 
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4.9 Ansvarsförsäkring 

Leverantören ska teckna och under hela avtalstiden inneha ansvarsförsäkring som håller den 

enskilde och kommunen skadelösa för skada orsakad genom fel eller försummelse av personal 

anställd hos leverantören. En kopia av försäkringsbrevet ska lämnas till kommunen, senast vid 

avtalsskrivning. 

 

4.10 Skadeståndsskyldighet 

Leverantören svarar i förhållande till kommunen för uppkommen skada som kommunen, på 

grund av vållande och/eller oaktsamhet hos leverantören, kan komma att förpliktas utge till 

tredje man. 

 

4.11 Kompetens och erfarenhet  

Utförare och dess personal ska ha kunskap om och följa tillämpliga lagar, förordningar, 

föreskrifter och allmänna råd. Personalen ska ha personlig lämplighet, tillräckliga datakunskaper 

samt behärska svenska i tal och skrift för att kunna ta emot instruktioner, ha kontinuerlig kontakt 

med den enskilde samt för att kunna utföra dokumentation. Utföraren ansvarar för att personalen 

får lämplig kompetensutveckling för uppdraget. Uppvidinge kommun kan komma att anordna 

utbildningstillfällen där närvaro är obligatoriskt för all personal hos utföraren. Ersättning för 

kompetensutveckling ingår i timersättningen.  

 

4.11.1 Kompetenskrav för serviceinsatser 

Kompetenskrav för leverantör 
Leverantör av servicetjänster ska ha en verksamhetsansvarig med tillräcklig kompetens för 

uppdraget.   

Kompetenskrav för leverantörens personal 
Personal ska ges för arbetsuppgifterna och verksamhetens inriktning lämplig kunskaps- och 

kompetens. Det innebär att tjänsterna ska kunna utföras på ett fackmannamässigt sätt.  

 

4.11.2 Kompetenskrav för personlig omvårdnad med eller utan serviceinsatser 

Kompetenskrav för verksamhetsansvarig 
För verksamhetsansvarig krävs relevant högskoleutbildning, exempelvis socionomutbildning 

eller annan utbildning som tillsammans med relevant erfarenhet kan bedömas likvärdigt. 

Verksamhetsansvarig ska ha ingående kunskaper om tillämpliga lagar, förordningar, föreskrifter 

och allmänna råd. 

 

Kompetenskrav för verksamhetschef för hälso- och sjukvård 
För leverantör av personlig omvårdnad där utförande av delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser 

ingår, skall det enligt 29§ HSL finnas någon som svarar för verksamheten (verksamhetschef). 

Verksamhetschefen får endast bestämma över diagnostik eller vård och behandling av enskilda 

patienter, om han eller hon har tillräcklig kompetens och erfarenhet för detta.  

 

 

Verksamhetschefen ska säkerställa att patientens behov av trygghet, kontinuitet, samordning och 

säkerhet i vården tillgodoses. Verksamhetschefen skall enligt hälso- och sjukvårdslagen och 

https://lagen.nu/1982:763#P29S1
https://lagen.nu/begrepp/Verksamhetschef
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patientlagen svara för att verksamheten tillgodoser hög patientsäkerhet och god kvalitet av 

vården samt främjar kostnadseffektivitet. Verksamhetschefen skall enligt 5 kap 1 § HSL Hälso- 

och sjukvårdsverksamhet ska bedrivas så att kraven på en god vård uppfylls. 4 kap 1§ HSL 

Offentligt finansierad hälso- och sjukvårdsverksamhet ska vara organiserad så att den främjar 

kostnadseffektivitet. Avgörande för en persons lämplighet att inneha en befattning som 

verksamhetschef är dennes utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper. 

 

Kompetenskrav för leverantörens personal 

Av personalen i ett omvårdnadsföretag ska minst 50 procent av de som arbetar i Uppvidinge 

kommun ha omvårdnadsprogrammet eller motsvarande som utbildningsbakgrund. Leverantören 

ska sträva efter att öka andelen anställda med omvårdnadsutbildning. Tillsvidareanställd personal 

som ska arbeta med omvårdnadsinsatser ska vara minst 18 år. 

 

4.12 Hälso- och sjukvård 

Om leverantören erbjuder personlig omvårdnad ska leverantörens personal kunna ta emot 

delegation, ordination och instruktion från legitimerad sjukvårdspersonal. Leverantörens 

personal får inte utföra hälso- och sjukvårdsinsatser om dessa inte har delegerats, ordinerats eller 

instruerats från hälso- och sjukvården. Representant för utföraren ska vara aktiv och delta vid 

vårdplanering genom vilken kommun och Region Kronoberg upprättar en samordnad vårdplan 

för den enskilde enligt Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och 

sjukvård och enligt "Samverkansrutin mellan Region Kronoberg och kommunerna gällande in- 

och utskrivning av patienter i slutenvård i Kronobergs län", 

 

Vårdplaner förvaras hemma hos den enskilde och leverantören åtar sig att arbeta i enlighet med 

upprättade vårdplaner. Leverantören åtar sig att svara för att den enskilde som vårdats på sjukhus 

ska kunna återvända hem när den är utskrivningsklar. Fullföljs inte detta åtagande ska 

leverantören ersätta kommunen för vad den tvingas utge till Region Kronoberg/landstinget. 

 

4.13 Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)  
Kommunen ansvarar för att det finns en medicinskt ansvarig sjuksköterska som följer upp hur 

hälso- och sjukvårdsinsatser utförs. Leverantören ska se till att den medicinskt ansvariga 

sjuksköterskan hålls underrättad om sådant som faller inom dennes ansvarsområde och ges 

tillträde till verksamheten i den omfattning som hon/han finner nödvändig för tillsyn av 

verksamheten. De av den medicinskt ansvariga sjuksköterskans uppgifter är reglerade i 4 kap 6§ 

i Hälso-och sjukvårdsförordningen, 2017:80 

 

Vid utbrott av smittsamma sjukdomar, kan särskilda krav, som ska följas, ställas av kommunens 

MAS.  

4.14 Hälso- och sjukvård  

Leverantörer av omvårdnadsinsatser som utför delegerade och ordinerade hälso- och 

sjukvårdsinsatser ska i tillämpliga delar använda sig av kommunens riktlinjer för hälso- och 

sjukvård. Leverantören ska följa socialstyrelsens föreskrift och allmänna råd om vårdgivares 

systematiska patientsäkerhetsarbete, (HSLF-FS 2017:40)och kommunens Rutin för 

avvikelsehantering. Där finns rapporteringsskyldigheten om avvikelser inom hälso- och 

sjukvården beskriven. Leverantören är ansvarig för att all personal har kännedom om samt följer 

denna skyldighet. Om en avvikelse har lett till eller skulle kunna ha lett till allvarlig vårdskada 

ska MAS anmäla händelsen till IVO (Inspektionen för vård och omsorg) enligt Lex Maria, 

(HSLF-FS 2017:41).  
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Ytterligare rutiner finns för dokumentation, läkemedelshantering, fallprevention, vårdhygieniska 

riktlinjer m.fl. Rutinerna kommer att gås igenom och delas ut på det möte för avstämning som 

alla sökande kallas till innan eventuellt godkännande.  

 

4.14.1 Kontakt med hälso-och sjukvårdspersonal 

Utföraren ansvarar för att rutinen för att ta kontakt läkare eller annan sjukvårdspersonal när en 

vårdtagares tillstånd fordrar det är känd och följs.  Rutinen omfattar även situationer för 

underrättelse till anhörig/närstående när en vårdtagares tillstånd allvarligt försämras. 

4.14.2 Tandvård och munhygien 

Utföraren ska se till att omvårdnadspersonal har kunskap om tand- och munhygien för äldre. 

Personer som bor i ordinärt boende och som har behov av vård och omsorg en stor del av dygnet 

omfattas av tandvårdsreformen om uppsökande verksamhet. Utföraren ansvarar för att den som 

är berättigad till uppsökande verksamhet får erbjudande om att ansöka om nödvändig tandvård 

en gång per år.  Utföraren ansvarar vidare för att personalen följer de instruktioner som framgår 

av det munvårdskort som upprättas vid bedömningstillfället. 

 

4.14.3 Omvårdnad i livets slut 

Personer som vårdas i livets slut ska få basal palliativ vård och ett mänskligt och värdigt 

omhändertagande. Den enskilde ska ha tillgång till hjälp för både fysisk och psykisk smärta. 

Insatser som ökar den enskildes trygghet och ro ska prioriteras. Utföraren ska följa det nationella 

vårdprogrammet och inriktningen för palliativ vård, samt kommunens lokala rutiner: Rutin för 

vård vid livets slut inklusive rutin för extravak.  

För hemsjukvårdspatient, kontaktas kommunens sjuksköterska som ansvarar för att den avlidne 

tas om hand på ett värdigt och respektfullt sätt, ofta tillsammans med utförarens personal. 

Sjuksköterskan har också ansvar för att närstående omgående underrättas samt får möjlighet att 

ta farväl i lugn och ro. Kontakt med närstående kan överlåtas till utförarens personal om det är 

lämpligt.  

För person som inte är hemsjukvårdspatient kontaktas sjukvården i Region Kronoberg. 

 

4.16.  Vårdhygien 

Omvårdnadspersonalen ska följa senaste versionen av Socialstyrelsens föreskrifter om basal 

hygien inom hälso- och sjukvården (SOSFS 2015:10). Utföraren ska också följa kommunens 

rutiner för Vårdhygien Basala hygienrutiner och klädregler samt de rutiner som aktuell 

leverantör av cirkulationstvätt tillhandahåller.  Uppvidinge kommun kan stå som avtalspart 

gällande cirkulationstvätt och därmed också kostnadsansvaret.  

4.17 Ledsagare och tolk 

Utföraren ansvarar för att personal eller annan lämplig person vid behov följer med den enskilde 

till sjukhus, läkare, tandläkare, frisör etc. om inte närstående/anhörig har möjlighet. 

När en myndighet har att göra med någon som inte behärskar svenska eller som är allvarligt 

hörsel- eller talskadad, bör utföraren enligt Förvaltningslagen (1986:223) vid behov anlita tolk. 

 

4.18 Rutiner för nyckelhantering 

Leverantören ska ha tydliga skriftliga rutiner för säker hantering av den enskildes nycklar. Den 

enskilde ska få information av utföraren om hur nycklar hanteras. Det ska i rutinen också framgå 
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hur nycklar ska förvaras. Vid förlust av nycklar förorsakat av försumlighet hos leverantörens 

personal ska leverantören ombesörja och bekosta byte av lås hos den enskilde I de fall som 

kommunen har satt dit nyckelbox hos någon enskild, ska inte utförare enligt LOV ha tillgång till 

dessa.  

 

4.19 Hantering av privata medel  

Den enskilde och/eller anhörig/närstående eller god man ska sköta hanteringen av privata medel. 

Personal kan vara behjälplig med kontantkassa. Utföraren ska följa kommunens rutin och 

riktlinjer för hantering av privata medel.  

4.20 Genomförandeplan  

Leveratören ska följa kommunens rutin för social dokumentation, där genomförandeplanen 

beskrivs. Genomförandeplanen ska vara tillgänglig för kommunen. 

 

4.21 Synpunkter och klagomål 

Leverantören ska lägga stor vikt vid att skapa förutsättningar för den enskilde och närstående att 

framföra sina åsikter, önskemål, klagomål och synpunkter på verksamheten. Leverantören skall 

ha rutiner för klagomålshantering där utredning, uppföljning och vidtagna åtgärder skall 

dokumenteras. Detta regleras i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd SOSFS 2011:9. 

Inkomna synpunkter och klagomål ska leverantören använda för att förbättra rutinerna och 

kvaliteten för den enskilde.  

 

Leverantören ska tre gånger per år (maj, september och januari) sammanställa inkomna klagomål 

och synpunkter till Socialförvaltningen genom att skicka in dem till:  

 

Uppvidinge kommun 

Socialförvaltningen 

Box 43 

364 03 LENHOVDA 

4.22 Samverkan och uppföljning  

Ett nära och förtroendefullt samarbete mellan leverantörer och kommunen förutsätts.  

Leverantören ska samverka med kommunen i syfte att följa upp och utveckla verksamheten samt 

bistå i utredning och uppföljning av biståndsbeslut. Kommunen ska ges tillträde till 

verksamheten i den omfattning som är nödvändig för tillsyn av verksamheten. Även allmänheten 

ska ges rätt till insyn i leverantörens verksamhet (kommunallagen 3 kap. 19 a §).  Leverantören 

ska medverka i och underlätta kommunens uppföljning av verksamheten. Leverantören ska bistå 

med det underlag som krävs för att kunna följa upp att de bestämmelser som finns i 

förfrågningsunderlaget följs. Leverantören ska vara beredd att anpassa sin verksamhet efter 

eventuella framtida rutiner och riktlinjer som kan tillkomma.  

 

Leverantör förbinder sig även att delta i och lämna statistik och uppgifter som efterfrågas av 

kommunen eller nationella myndigheter. 

 

4.23 Dokumentation serviceinsatser  

Leverantören ska utföra dokumentation i enlighet med kommunens rutiner för social 

dokumentation. Leverantören är skyldig att dokumentera i enlighet med socialtjänstlagens 
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bestämmelser, Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2006:5), samt kommunens 

rutin för social dokumentation.  

 

All dokumentation som rör den enskilde ska förvaras på ett säkert sätt, så att obehöriga inte kan 

få tillgång till uppgifterna. Alla uppgifter i den enskildes journal är sekretessbelagda och måste 

därför förvaras så att inte obehöriga får tillgång till dem. Det låsbara skåp där akterna förvaras 

bör vara brandklassat.  

När insatsen upphört av annat skäl, ska all dokumentation som rör den enskilde lämnas till 

Socialkontoret, för att hanteras enligt dokumenthanteringsplanen, inom en månad efter 

uppdragets upphörande.  

 

4.24 Dokumentation och verksamhetssystem - Omvårdnad med eller utan 
serviceinsatser   

Leverantören ska utföra dokumentation i enlighet med kommunens rutiner för social 

dokumentation. Leverantören är skyldig att dokumentera i enlighet med socialtjänstlagens 

bestämmelser, Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:5), patientdatalagen 

(2008:355) samt kommunens rutin för social dokumentation. All dokumentation som rör den 

enskilde ska förvaras på ett säkert sätt, så att obehöriga inte kan få tillgång till uppgifterna. Alla 

uppgifter i den enskildes journal är sekretessbelagda och måste därför förvaras så att inte 

obehöriga får tillgång till dem. Det låsbara skåp där akterna förvaras bör vara brandklassat. 

 

Leverantör ska använda de verksamhetssystem som kommunens socialtjänst använder för 

dokumentation. Systemet stödjer alla processer i verksamheten från ansökan till genomförande 

och uppföljning. Uppdraget till leverantör kommuniceras via verksamhetssystemet. 

 

En dator och en licens för kommunens verksamhetssystem lånas ut till leverantören. Kommunen 

tillhandahåller grundläggande utbildning i verksamhetssystemet vid godkännande i en uppstart. 

Utrustningen får endast användas till de av kommunen godkända system.  

Endast leverantörer av omvårdnadsinsatser får tillgång till kommunens verksamhetssystem. 

Kommunen ansvarar för att loggkontroller genomförs tillsammans med leverantör. Utföraren 

ansvarar för att all personal följer kommunens rutiner och riktlinjer för IT-säkerhet.   

Dokumentationen ska ske enligt Patientdatalagen (2008:355), men också enligt kommunens 

rutiner för dokumentation och dokumenthanteringsplan.  

 

När en person väljer/byter annan utförare ska kommunens rutin för samverkan mellan 

verksamheter inom Socialförvaltningen följas. 

När en person inte är aktuell för leverantören, ska dokumentationen som rör den enskilde lämnas 

till socialförvaltningen. Utföraren ansvarar för att få den enskildes medgivande inför 

överlämnande av epikris/sammanfattning till annan utförare utanför kommunen.  

 

4.24.1 SIS kort 
Alla som hanterar känsliga personuppgifter ska ha en säker autentisering för inloggning i 

kommunens verksamhetssystem. Detta innebär att all personal inom socialförvaltningens 

ansvarsområden bör använda SIS-kort vid inloggning i verksamhetssystem. Socialförvaltningen 

ansvarar för att ge ut säkra kort till personal i LOV företag. 

 

4.24.1  Kvalitetsregister 

Utförare som utför omvårdnad, ska använda de kvalitetsregister som kommunen använder och i 

minst samma omfattning.  
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4.25 Samverkan under katastrof och i krisberedskap 

Leverantören ska vara kommunen behjälplig och samverka i händelse av höjd beredskap eller 

annan allvarlig händelse i fredstid i enlighet med lag SFS 2017:750 och SFS 2008:1004 om 

kommuners och landstings/regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och 

höjd beredskap. Leverantören ska också vid behov medverka i kommunens beredskapsplanering.  

 

4.26 Motverkande av diskriminering 

Leverantören ansvarar för att följa vid varje tid i Sverige gällande antidiskriminerings-

lagstiftning och att verksamheten präglas av alla människors lika värde. 

 

4.27 Kvalitetsarbete  

För att kontinuerligt och långsiktigt utveckla och säkra verksamhetens kvalitet ska leverantören 

ha ett ledningssystem för det systematiska kvalitetsarbetet som uppfyller kraven i 

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9). Ledningssystemet ska vara 

anpassat till utförarens verksamhet, det ska även vara dokumenterat och godkänt av kommunen 

innan avtal kan tecknas.  

 

 Som ett led i kvalitetsarbetet ska leverantören, varje år inkomma med tertialer, och 

verksamhetsberättelse enligt socialnämndens mall som även ska beskriva hur kvalitetsarbetet har 

genomförts. Verksamhetsberättelsen ska vara kommunen tillhanda senast 14 dagar efter det 

aktuella verksamhetsårets slut.  

 

För utförare som utför omvårdnad med delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter ska enligt PSL 

2 kap 10§, en patientsäkerhetsberättelse upprättas varje år där det ska framgå hur 

patientsäkerhetsarbetet har bedrivits, vilka åtgärder som har vidtagits för att öka 

patientsäkerheten och vilka resultat som har uppnåtts. Det ska hållas tillgänglig för den som 

önskar ta del av den. Patientsäkerhetsberättelsen ska redovisas i socialnämnden senast 1 mars 

varje år.  

Kvalitetsberättelsen och patientsäkerhetsberättelsen kan kombineras i en kvalitets- och 

patientsäkerhetsberättelse. 

 

Utföraren ska följa socialnämndens riktlinjer för Intern kontroll, samt inkomma med uppgifter 

om vilka interna kontroller utföraren ska säkerställa samt vilka kontroller som genomförts 

 

4.28 Förändrat behov  

Om den enskildes omvårdnadsbehov förändras (utökas eller minskas) i sådan omfattning att 

biståndsbeslutet kan behöva omprövas ska leverantören omgående kontakta kommunens 

biståndshandläggare. Gäller behovet hälso- och sjukvårdsinsatser ska även sjuksköterska 

kontaktas omedelbart.  

 

Leverantören ansvarar för att sådana personliga behov hos den enskilde, som måste tillgodoses 

utan dröjsmål, åtgärdas omedelbart även om det innebär ett överstigande av kapacitetstaket. Det 

åligger också leverantören att omgående meddela kommunen om en person är inlagd på sjukhus, 

på tillfällig plats eller har avlidit. Förändringar av den enskildes behov ska framgå av 

leverantörens dokumentation.  
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5. Kommersiella villkor 

5.1 Avtal 

Om sökanden godkänns kommer ett avtal att tecknas mellan kommunen och sökanden. När 

avtalet är undertecknat av båda parter är företaget godkänt och, efter överenskommet datum för 

start, ett valbart alternativ inom hemtjänst i ordinärt boende i Uppvidinge kommun. Bägge parter 

ska under avtalstiden verka för en kontinuerlig dialog.  

5.1.1 Avtalstid 

Avtalstiden är tills vidare och avtal tecknas fortlöpande med enskilda företag som blir godkända 

enligt förfrågningsunderlaget.  

5.1.2 Uppsägning av avtal 

Leverantören har möjlighet att säga upp avtalet med tre (3) månaders uppsägningstid, eller annan 

tid efter överenskommelse. Om utföraren inte bedrivit någon verksamhet åt kommunen, på 12 

månader upphör avtalet automatiskt att gälla. Under uppsägningstiden är utföraren inte lägre 

valbar.  

 

5.1.3 Överlåtelse av avtal 

Leverantör får inte utan kommunens medgivande överlåta sina rättigheter eller skyldigheter 

enligt detta kontrakt på annan juridisk eller fysisk person.  

 

5.1.4 Ändring av villkor på grund av politiska beslut  

Uppvidinge kommun har rätt att, genom politiska beslut, ändra krav för godkännande och 

villkoren i ersättningsnivå och i de riktlinjer som ska tillämpas enligt detta förfrågningsunderlag. 

Leverantören måste vara beredd att anpassa sin verksamhet till förändrade beslut och 

lagstiftning. Om leverantören inte kan acceptera de nya villkoren upphör avtalet efter tre (3) 

månader, från tidpunkten då detta meddelats leverantören. 

 

5.1.5 Avbrytande av valfrihetssystem 

Uppvidinge kommun kan besluta att avbryta/upphöra med valfrihetssystem enligt LOV. 

Kommunen kommer då att säga upp avtalen med samtliga leverantörer. Uppsägningstiden är, 

enligt beslut i kommunfullmäktige, 24 månader från att uppsägning av avtal skett. Det utgår inte 

någon ersättning till utföraren för avtal som upphör att gälla i förtid. Om kommunen ännu inte 

godkänt sökanden kommer sökanden att få information om att systemet avbrutits. 

 

5.1.6 Force majeure (befrielsegrunder) 

Force majeure såsom krig, omfattande arbetskonflikt, blockad, eldsvåda, miljökatastrof, allvarlig 

smittspridning eller annan omständighet som parterna inte råder över och som förhindrar part att 

fullgöra sina kontraktsenliga skyldigheter befriar part från fullgörande av dessa skyldigheter. 

Motparten ska omedelbart underrättas om det föreligger omständighet som kan föranleda 

tillämpning av denna bestämmelse. 
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5.1.7 Hävning av avtal 

Om kommunen anser att utföraren inte uppfyller kommunens krav, lämnade anvisningar eller 

direktiv eller i övrigt bryter mot avtalet har kommunen rätt att säga upp avtalet. Utföraren ska ha 

möjlighet att rätta till allvarliga brister, som kommunen skriftligen påpekar inom den tid som 

anges. 

 

Om brister inte åtgärdas enligt den tid som kommunen angivit finns skäl för hävning av avtal 

med omedelbar verkan. Leverantören är skyldig att ersätta den skada som kommunen kan lida 

till följd av avtalsbrott. Hävning av avtal ska föregås av ömsesidig dialog mellan bägge parter.  

  

Kommunen har vidare rätt att häva avtalet med omedelbart upphörande om: Utföraren försätts i 

konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning eller är föremål för ackord eller tills vidare 

har inställt sina betalningar eller är underkastad näringsförbud, eller utföraren lämnar oriktiga 

uppgifter i ansökan och dessa uppgifter varit av icke oväsentlig betydelse vid godkännande.  

 

Hävning skall alltid ske skriftligen och utan oskäligt uppehåll efter det att den omständighet som 

åberopas som uppsägningsgrund blivit känd för den uppsägande parten. 

 

5.1.8 Tvist 

Tvist med anledning av gällande kontrakt ska avgöras av allmän domstol med tillämpning av 

svensk rätt, om inte parterna enas om annat. 

 

5.2 Ekonomi 

Uppvidinge kommuns ersättning till leverantörer beräknas på en schablonmässigt framräknad 

timkostnad. Ersättningen ska täcka leverantörens samtliga kostnader och den baseras på 

kommunens beräknade personalkostnader samt övriga kostnader. Ersättningen ska täcka den tid 

som tillbringas i den enskildes hem, tid som går till förflyttning, milersättning, planering av 

insatser och annan planering, samverkan med andra aktörer, dokumentation, upprättande av 

genomförandeplaner, personalens kompetensutveckling och alla andra inslag som behövs för att 

fullgöra uppdraget. Även ersättning för lokaler, transporter och övriga driftskostnader ingår.  

 

Tjänster som omfattar social omsorg (omvårdnad) är undantagen från momsplikt. För de privata 

leverantörer som erbjuder omvårdnad ingår momskompensation i timersättningen.  

 

Utgångspunkt för ersättning till leverantören är den tid som anges i den enskildes biståndsbeslut 

med avdrag för frånvarotid. Leverantören får därför endast betalt för utförd tid och kan inte 

ersättas med mer tid än vad som är beslutat. 

 

Leverantör får inte kräva eller acceptera betalning, eller annan typ av ersättning, utöver 

ersättningen för tjänster inom ramen för biståndsinsatserna. 

 

5.2.1 Registrering av utförd tid 

Utföraren registrerar sina besök genom att använda sig av den enskildes telefon. I de fall den 

enskilde inte har egen telefon ska leveratören registrera via det aktuella registeringssystem som 

används i kommunen, vilket kräver en android smartphone som utföraren ansvarar för att 

inskaffa. Utföraren ska i båda fallen även dokumentera den utförda tiden på avsedd blankett.  
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5.2.2 Ersättning och prisjustering 

Ersättningen justeras årligen med hänsyn till förändringar i kostnadsläget avseende 

personalkostnader och övriga kostnader Ersättningar för utförda tjänster publiceras på 

Uppvidinges webplats. Beslut om ersättningsnivå görs senast november månad inför 

nästkommande år. Besked om den nya ersättningen ska vara utföraren tillhanda senast 15/12.  

Det finns inga garantier för att ersättningen för nästkommande år höjs, ej heller att den ligger 

kvar på samma nivå. Om kommunfullmäktige/kommunstyrelsen/socialnämnden beslutar om 

förändring i socialnämndens ramar kan socialnämnden besluta förändra ersättningen under 

löpande verksamhetsår. 

 

Ersättningarna är i svenska kronor och gäller per utförd timme upp till beviljad till, vid val av ett 

område.  

 

Utförare får inte kräva eller acceptera betalning, eller annan typ av ersättning från den enskilde 

eller dennes företrädare, utöver den ersättning som utgår från kommunen. 

 

Ersättningen för personlig omvårdnad samt Service och personlig omvårdnad är högre än bara 

för Service. Detta på grund av att momskompensation och att hälsosjukvårdsinsatser ingår i 

personlig omvårdnad, kompensation för obekväm arbetstid och även för att det ställs högre krav 

på utbildning och erfarenhet.  

 

Vid brukare i fler än ett geografiskt område utgår ytterligare ersättning per område och timme i 

ersättning. 

 

5.2.3 Den enskildes frånvaro 

Typ av frånvaro Ersättning 

Planerad frånvaro (meddelad minst tre (3) 

dagar innan planerad insats) 

Ingen ersättning utgår 

Dödsfall i hemmet 

 

Ersättning, vid planerade insatser, utgår för 

två (2) vardagar inkl. sammanfallande 

helgdagar, 

Sjukhusvistelse (oplanerad frånvaro) 

 

Ersättning, vid planerade insatser, utgår för 

två (2) vardagar inkl. sammanfallande 

helgdagar,  

Enskild på tillfällig plats (planerad frånvaro) Ingen ersättning utgår 

 

Den enskilde svarar själv för att informera leverantör om känd frånvaro. Avböjer den enskilde 

sin insats senare än tre dagar innan planerat besök ersätts leverantören med full ersättning för 

planerade insatser. Frånvaron ska dokumenteras. Biståndshandläggare ansvarar för att informera 

utförare att den enskilde är inlagd på lasarett.  

 

5.2.4 Betalningsvillkor och fakturering  

Avstämning sker varje månad mellan biståndsbeslut och utförda insatser. Leverantören ersätts i 

efterskott för utförda uppdrag efter att faktura skickats till och godkänts av kommunen.  

 

Faktura skall vara kommunen tillhanda senast den 10:e dagen i månaden efter den månad 

tjänsten har utförts. Blanketterna för utförd tid redovisas som bilaga till fakturan. 
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Fakturan skickas till:  

Uppvidinge kommun Referens: Meddelas vid avtal 

Box 59 

364 21 Åseda 

 

På fakturan ska alltid anges fakturaadress, referens, bank- eller postgironummer samt 

leverantörens organisationsnummer. Godkänd faktura betalas 30 dagar efter det att kommunen 

har mottagit fakturan och godkänt insatsen. Uppvidinge kommun förbehåller sig rätten att 

returnera fakturor som inte uppfyller ovanstående krav.  

 

5.2.5 Dröjsmålsränta och administrativa avgifter  

Fakturerings- eller annan administrativ kostnad får inte debiteras. Eventuell dröjsmålsränta 

debiteras enligt gällande räntelag (1975:635).  

5.3 Underleverantör 

Leverantör får, efter godkännande av kommunen, anlita underleverantör för att fullgöra del av 

verksamheten. Om underleverantör kommer att anlitas ska detta framgå av ansökan. Eventuella 

underleverantörer ska i alla hänseenden uppfylla samtliga krav som ställs på leverantören i detta 

förfrågningsunderlag och ansökan. Leverantören ansvarar för att kontrollera att underleverantör 

gör detta.  

 

Leverantören får inte utan kommunens skriftliga medgivande anlita annan underleverantör än 

som angivits i ansökan.  

5.4 Ägarbyte eller ny verksamhetsansvarig 

Om leverantören byter ägare skall ny ansökan lämnas och godkännandet omprövas. Om 

verksamhetsansvarig ersätts av annan person ska detta meddelas socialnämnden som skall 

godkänna denne. Godkänns inte personen upphör godkännandet av leverantör. 

 

5.5 Marknadsföring 

Leverantören har rätt att marknadsföra sin verksamhet. Uppvidinge kommun förutsätter att 

leverantören utformar sin marknadsföring på ett sådant sätt att den är etiskt försvarbar och att 

den enskilde inte uppfattar den som påträngande. Direktinriktad marknadsföring till enskild 

genom telefonsamtal eller oanmält hembesök tillåts inte. 

 

Leverantör och beställare ska informera allmänheten, myndigheter och andra intressenter om den 

verksamhet som leverantören kommer att bedriva. Detta kommer att ske på Uppvidinge 

kommuns hemsida. För presentation av leverantör på hemsidan används svar erhållna genom 

bilaga 2.  Informationen ska innehålla uppgifter om:  

– åtagandet (typ av insatser och ev. kapacitetstak),  

– information om företaget (verksamhetsidé, kompetens, speciell inriktning, språkkunskaper, 

kulturkompetens, kvalitetsmål m.m.),  

– kontaktuppgifter för information (adress, telefon, e-postadress) och  

– eventuella tilläggstjänster. 

 

När den enskilde ska välja leverantör kommer biståndshandläggare att utan rangordning och på 

ett neutralt och informativt sätt presentera samtliga leverantörer som finns att välja mellan.  
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5.6 Byte av leverantör 

Den enskilde har alltid rätt att byta leverantör utan att ange orsak. Den enskilde som önskar välja 

annan leverantör tar kontakt med sin biståndshandläggare och väljer en ny. Vid byte av 

leverantör har en den enskilde ingen uppsägningstid. Efter uppsägning utgår ersättning till 

leverantören som vid oplanerad frånvaro. Den ursprungliga leverantören ska lämna nödvändig 

information samt dokumentation rörande den enskilde till ansvarig biståndshandläggare för 

vidare befordran till ny utförare samt även i övrigt samarbeta för ett smidigt överlämnande för 

den enskildes bästa. 

 

5.7 Volymförändring av beslut och delegerade insatser 

Vid förändring av antalet timmar i pågående ärenden utgår ersättning för det nya timantalet från 

och med dagen för verkställighet av ett nytt beslut. Detta gäller både vid en höjning och vid en 

sänkning av antalet timmar.  

5.8 Den enskildes avgift 

Kommunen ansvarar för och debiterar den enskilde den avgift hon eller han ska betala för 

personlig omvårdnad och service i enlighet med kommunfullmäktiges särskilda beslut om taxor 

och avgifter. Hemtjänstavgiften tillfaller kommunen. 

 

 

6. Bilagor 
Bilaga 1 – Ansökningsformulär 

Bilaga 2 – Informationsblankett 

Bilaga 3 – Karta över områdesindelning  

 

Rutiner tillkommer och förändras över tid. För att undvika att utförare tar del av icke aktuella 

rutiner har Uppvidinge kommun valt att inte lägga med dem som bilagor. 

För att ta del av de rutiner som gäller, kontakta berörda via kontaktuppgifter, se 2.3. 

 



 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2018-10-22 
Referens 

SN 2018-000320 

  

 

 

  
www.uppvidinge.se · m.uppvidinge.se 

Förfrågningsunderlag för bedrivande av särskilt boende 
för personer över 65 år enligt Lag om valfrihetssystem 

 

Socialförvaltningens förslag till beslut 
Socialnämnden godkänner Förfrågningsunderlaget för bedrivande av särskilt 

boende för personer över 65 år enligt Lag om valfrihetssystem 

Sammanfattning av ärendet 
Den andre februari 2012 (§ 8) godkände Socialnämnden det första 

förfrågningsunderlaget för bedrivande av särskilt boende för personer över 65 

år enligt Lag om valfrihetssystem (LOV). Förfrågningsunderlaget som är 

kravspecifikationen för att utförarna ska bli godkända, behöver kontinuerligt 

uppdateras för att innehållet ska vara aktuellt och överensstämma med de 

krav som ställs på våra egna verksamheter.   

Ekonomiska konsekvenser 
Inga ekonomiska konsekvenser 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av LOV-handläggare 2018-10-22 

Arbetsmaterial Förfrågningsunderlag för bedrivande av särskilt boende för 

personer över 65 år enligt Lag om valfrihetssystem, 2018-10-22  

Beslutet skickas till 

Socialförvaltningens ledningsgrupp 

LOV- utförare 

 

Johanna Ekbring   

LOV-handläggare  

 

 



Arbetsmaterial 2018-10-22 

All text som är gulmarkerad i dokumentet är förändrad eller ny. 

Förfrågningsunderlag  

för bedrivande av särskilt boende för personer över 65 år 

enligt Lag om valfrihetssystem (2008:962)

Antaget av socialnämnden 2012-02-02 §8 (dnr.2012–000022) 

     Reviderad 2018-12-06 § (dnr SN 2018–000320) 

     Reviderad 2015-03-05 § 32 

     Reviderad 2013-12-12 § 171 

     Reviderad 2012-12-06 § 171 

Uppvidinge kommun  Box 43  364 03 Lenhovda 

Besöksadress: Storgatan 29, Telefon växel 0474-470 00, Fax 0474-472 84 

SN 2018-320



 2 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

 

1. ALLMÄN INFORMATION ............................................................................................................................ 4 

1.1 INFORMATION OM INFÖRANDE AV VALFRIHETSSYSTEM ENLIGT LOV ........................................................... 4 
1.2 KORT INFORMATION OM UPPVIDINGE KOMMUN ............................................................................................ 4 

1.2.1 Prognos befolkningsutveckling ............................................................................................................. 4 
1.3 FÖRKORTNINGAR .......................................................................................................................................... 4 

2. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER ........................................................................................................ 5 

2.1 UPPHANDLINGSFORM .................................................................................................................................... 5 
2.2 UPPHANDLANDE MYNDIGHET ........................................................................................................................ 5 
2.3 KONTAKTUPPGIFTER ..................................................................................................................................... 5 
2.4 ANSÖKAN ...................................................................................................................................................... 5 

2.4.1 Ansökans giltighetstid ........................................................................................................................... 5 
2.4.2 Handläggning av ansökan .................................................................................................................... 6 
2.4.3 Komplettering av ansökan .................................................................................................................... 6 
2.4.4 Utvärdering av ansökningar ................................................................................................................. 6 
2.4.5 Förfarande om ansökan inte godkänns ................................................................................................ 6 
2.4.6 Ansökan om rättelse .............................................................................................................................. 6 
2.4.7 Uteslutningsprövning ............................................................................................................................ 6 

3. UPPDRAGSBESKRIVNING – KRAV PÅ TJÄNSTEN ............................................................................... 7 

3.1 KRAV PÅ TJÄNSTENS UTFÖRANDE ................................................................................................................. 7 
3.2 LAGSTIFTNING, RIKTLINJER, MÅL SAMT ÅTAGANDEN .................................................................................... 7 
3.3 BOENDEMILJÖ ............................................................................................................................................... 8 
3.4 AKTIVERING .................................................................................................................................................. 8 
3.5 VERKSTÄLLANDE AV BISTÅNDSBESLUT ........................................................................................................ 8 
3.6 SKYLDIGHET ATT TA EMOT UPPDRAG ............................................................................................................ 8 
3.7 INFLYTTNING ................................................................................................................................................ 8 
3.8 ICKEVALSALTERNATIV .................................................................................................................................. 9 
3.9 BYTE AV UTFÖRARE ...................................................................................................................................... 9 
3.10 KOST ........................................................................................................................................................... 9 
3.11 STÄD OCH TVÄTT......................................................................................................................................... 9 
3.12 UTRUSTNING OCH FÖRBRUKNINGSMATERIAL .............................................................................................. 9 
3.13 RAPPORT OM MISSFÖRHÅLLANDE.............................................................................................................. 10 
3.14 TYSTNADSPLIKT OCH SEKRETESS .............................................................................................................. 10 
3.15 MEDDELARFRIHET .................................................................................................................................... 10 
3.16 KOLLEKTIVAVTAL ..................................................................................................................................... 10 
3.17 HÄLSO- OCH SJUKVÅRD ............................................................................................................................. 10 

3.17.1 Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) ........................................................................................ 11 
3.17.2 Rehabpersonal .................................................................................................................................. 11 
3.17.3 Tandvård och munhygien ................................................................................................................. 11 

3.18 VÅRDHYGIEN ............................................................................................................................................ 12 
3.19 OMVÅRDNAD I LIVETS SLUT ...................................................................................................................... 12 
3.20 KONTAKT MED HÄLSO-OCH SJUKVÅRDSPERSONAL ................................................................................... 12 
3.21 LEDSAGARE OCH TOLK .............................................................................................................................. 12 
3.22 MEDICINTEKNISKA PRODUKTER, TEKNISKA HJÄLPMEDEL OCH FÖRBRUKNINGSARTIKLAR ........................ 12 
3.23 RUTINER FÖR NYCKELHANTERING ............................................................................................................ 13 
3.24 HANTERING AV PRIVATA MEDEL ............................................................................................................... 13 
3.25 GENOMFÖRANDEPLAN OCH LEVNADSBERÄTTELSE ................................................................................... 13 
3.26 SYNPUNKTER OCH KLAGOMÅL .................................................................................................................. 13 
3.27 SAMVERKAN OCH UPPFÖLJNING ................................................................................................................ 14 
3.28 DOKUMENTATION ..................................................................................................................................... 14 

3.28.1 SIS kort ............................................................................................................................................. 15 
3.29 VERKSAMHETSSYSTEM ............................................................................................................................. 15 
3.30 SAMVERKAN UNDER KATASTROF OCH I KRISBEREDSKAP .......................................................................... 15 
3.31 MOTVERKANDE AV DISKRIMINERING ........................................................................................................ 15 
3.32 FÖRÄNDRAT BEHOV .................................................................................................................................. 16 



 3 

4. KVALIFICERINGSKRAV – KRAV PÅ UTFÖRARE............................................................................... 16 

4.1 ALLMÄNNA KRAV ....................................................................................................................................... 16 
4.2 SKATTER OCH AVGIFTER ............................................................................................................................. 16 
4.3 EKONOMISK KAPACITET .............................................................................................................................. 16 
4.4 ANSVARSFÖRSÄKRING ................................................................................................................................ 16 
4.5 SKADESTÅNDSSKYLDIGHET ........................................................................................................................ 17 
4.6 KOMPETENS OCH ERFARENHET ................................................................................................................... 17 

4.6.1 Omvårdnadspersonal .......................................................................................................................... 17 
4.6.2 Verksamhetsansvarig .......................................................................................................................... 17 
4.6.3 Verksamhetschef för hälso- och sjukvård ........................................................................................... 17 

4.7 UNDERLEVERANTÖRER ............................................................................................................................... 18 
4.8 KVALITETSARBETE...................................................................................................................................... 18 

5. KOMMERSIELLA VILLKOR ..................................................................................................................... 18 

5.1 AVTAL ......................................................................................................................................................... 18 
5.1.1 Avtalstid .............................................................................................................................................. 19 
5.1.2 Uppsägning av avtal ........................................................................................................................... 19 
5.1.3 Överlåtelse av avtal ............................................................................................................................ 19 
5.1.4 Ändring av villkor på grund av politiska beslut .................................................................................. 19 
5.1.5 Avbrytande av valfrihetssystem .......................................................................................................... 19 
5.1.6 Force majeure (befrielsegrunder) ...................................................................................................... 19 
5.1.7 Hävning av avtal ................................................................................................................................. 19 
5.1.8 Tvist .................................................................................................................................................... 20 

5.2 ERSÄTTNING OCH PRISJUSTERING ................................................................................................................ 20 
5.2.1 Enskilds frånvaro ................................................................................................................................ 21 
5.2.2 Betalningsvillkor och fakturering ....................................................................................................... 21 
5.2.3 Moms .................................................................................................................................................. 22 
5.2.4 Dröjsmålsränta och administrativa avgifter ....................................................................................... 22 

5.3 ÄGARBYTE ELLER NY VERKSAMHETSANSVARIG ......................................................................................... 22 
5.4 MARKNADSFÖRING ..................................................................................................................................... 22 
5.5 DEN ENSKILDES AVGIFT .............................................................................................................................. 23 

6. BILAGOR ........................................................................................................................................................ 23 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

1. Allmän information 

1.1 Information om införande av valfrihetssystem enligt LOV 

Uppvidinge kommun införde 2011 valfrihet inom hemtjänsten i ordinärt boende och 2012 

även inom särskilt boende. Syftet med valfrihetsmodellen är att invånare i Uppvidinge 

kommun som har beviljats särskilt boende enligt socialtjänstlagen ska ha möjlighet att välja 

boende bland de utförare som kommunen har tecknat avtal med. Ytterligare ett syfte är att 

stimulera utveckling och nyetablering av lokala företag. 

 

Uppvidinge kommun bestämmer vilka krav som ska gälla för att bli godkänd som utförare. 

Alla sökande som uppfyller kraven i det här förfrågningsunderlaget, och som inte utesluts 

med stöd av bestämmelserna i 7 kapitlet 1 § LOV, ska godkännas av kommunen. Kommunen 

ska sedan lämna information till de enskilda om samtliga utförare som har godkänts enligt 

LOV. Uppvidinge kommun kan inte garantera någon uppdragsvolym. 

 

Förfrågningsunderlaget beskriver de tjänster som ingår i valfrihetssystemet samt de krav som 

ansökande utförare måste uppfylla.  

 

1.2 Kort information om Uppvidinge kommun 

 

Mer information om Uppvidinge Kommun kan fås på www.uppvidinge.se  

Uppvidinge kommun ligger i Småland, Kronobergs län och har ca 9 500 invånare. Våra 

tätorter är Åseda, Lenhovda, Norrhult/Klavreström, Älghult och Alstermo. 

 

1.2.1 Prognos befolkningsutveckling 

Tabell, prognos invånare i Uppvidinge kommun, 80 år och äldre 

 2018 2020 2024 2028 

 671 695 746 843 

 

Ovanstående tabell visar prognosen för Uppvidinge kommuns befolkning från 80 år och äldre.  

 

1.3 Förkortningar  

HSL Hälso- och sjukvårdslagen  

LOV Lagen om valfrihetssystem  

MAS Medicinskt ansvarig sjuksköterska  

SFS Svensk författningssamling 

SoL Socialtjänstlagen  

SOSFS Socialstyrelsens författningssamling 

PAS Patientansvarig sjuksköterska 

http://www.uppvidinge.se/
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kronobergs_l%C3%A4n
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2. Administrativa föreskrifter 

2.1 Upphandlingsform 

Upphandlingen genomförs enligt lagen om valfrihetssystem - LOV (2008:962)och därför 

kommer alla utförare som uppfyller kraven i detta förfrågningsunderlag att få teckna avtal 

med kommunen. 

 

2.2 Upphandlande myndighet 

Uppvidinge kommun, organisationsnummer 212000-0605. 

 

I förfrågningsunderlaget betecknas Uppvidinge kommun som kommun eller beställare och 

den sökande som lämnar en ansökan som utförare. Den person som har beviljade insatser 

betecknas som den enskilde.   

 

2.3 Kontaktuppgifter 

Frågor som berör denna upphandling kan ställas till LOV-handläggare eller socialchef.  

Frågor som berör hemsjukvårdsinsatser kan ställas till medicinskt ansvarig sjuksköterska 

(MAS). 

 

E-post: socialkontoret@uppvidinge.se  

Växel: 0474-47 000 

 

2.4 Ansökan 

Annons och förfrågningsunderlag finns tillgängligt i den nationella databasen, 

www.valfrihetswebben.se eller på Uppvidinge kommuns hemsida, www.uppvidinge.se.  

Ansökan ska ske på blankett ”Ansökningsformulär”, se bilaga 1. Ansökan ska vara skriven på 

svenska och undertecknad av behörig företrädare.  

 

Upphandling enligt LOV har ingen given sluttid och pågår så länge den annonseras. Ansökan 

får därmed lämnas in löpande. Ansökan märkt ”LOV” sänds per post till: 

 

Uppvidinge Kommun    

Socialförvaltningen 

Box 43 

364 03 LENHOVDA 

 

2.4.1 Ansökans giltighetstid 

Ansökan är bindande i tre (3) månader räknat från det datum ansökan lämnas in till 

kommunen.  

 

mailto:socialkontoret@uppvidinge.se
http://www.valfrihetswebben.se/
http://www.uppvidinge.se/


 6 

2.4.2 Handläggning av ansökan 

Kommunen avser att öppna och registrera inkomna ansökningar löpande.  

 

2.4.3 Komplettering av ansökan 

Uppvidinge kommun kan medge att en sökande får korrigera en uppenbar felskrivning eller 

annat uppenbart fel i ansökan. Kommunen kan begära att en ansökan förtydligas eller 

kompletteras. 

 

 

2.4.4 Utvärdering av ansökningar 

Prövning av ansökan görs i följande steg: 

 

1. Prövning om sökande uppfyller de kvalificeringskrav som anges i förfrågningsunderlaget,      

    och att sökande har accepterat och uppfyller samtliga villkor när det gäller administrativa  

    föreskrifter och formella krav på företaget. Om steg ett (1) inte uppfylls gå till steg tre (3). 

 

2. Alla företag som ansöker om deltagande i valfrihetssystemet enligt LOV, kallas till ett  

    enskilt möte för avstämning av innehåll i ansökan och genomgång av beställarens krav  

    på uppdraget. Deltagande på mötet är obligatoriskt för att kunna bli godkänd som utförare.            

 

3. Ansökan kommer slutligen att behandlas på nästkommande socialnämnds sammanträde,  

    varefter skriftligt beslut meddelas till den sökande.  

 

Handläggningen bör ske skyndsamt.  

 

2.4.5 Förfarande om ansökan inte godkänns 

Om kommunen beslutar att inte godkänna en sökande kan denne lämna in en ny ansökan. Den 

nya ansökan ska vara utformad i enlighet med det för tiden aktuella förfrågningsunderlaget. 

 

2.4.6 Ansökan om rättelse 

Enligt 10 kapitlet 1 § LOV, får den sökande som inte godkänts ansöka om rättelse av 

kommunens beslut. Ansökan om rättelse ska lämnas skriftligen till Förvaltningsrätten i Växjö 

inom tre (3) veckor från det att kommunen meddelat beslutet. 

 

2.4.7 Uteslutningsprövning 

Den upphandlande myndigheten får, enligt 7 kapitlet 1 § LOV, utesluta en sökande som: 

1. är i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning eller är föremål för  

    ackord eller tillsvidare har inställt sina betalningar eller är underkastad näringsförbud. 

2. är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, ackord eller annat liknande  

    förfarande. 



 7 

3. genom lagakraftvunnen dom är dömd för brott som avser yrkesutövningen. 

4. har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen och den upphandlande  

    myndigheten kan visa detta. 

5. inte har fullgjort sina åligganden avseende socialförsäkringsavgifter eller skatt i  

    hemlandet eller annan stat inom EES-området, eller 

6. i något väsentligt hänseende har låtit bli att lämna begärda upplysningar eller  

lämnat felaktiga upplysningar som begärts med stöd av denna paragraf. Om sökanden är en 

juridisk person, får sökanden uteslutas om en företrädare för den juridiska personen har 

dömts för sådant brott som avses i första stycket 3 eller har gjort sig skyldig till sådant fel 

som avses i första stycket 4.  

Den upphandlande myndigheten får begära att en sökande visar att det inte finns någon 

grund för att utesluta denne med stöd av första stycket 1,2,3 eller 5.  

 

 

3. Uppdragsbeskrivning – krav på tjänsten 

3.1 Krav på tjänstens utförande 

Utföraren ska i verksamheten ansvara för omvårdnad och service samt för hälso- och 

sjukvårdsinsatser (till och med sjuksköterskenivå) dygnet runt alla dagar i veckan. I det 

särskilda boendet ska den enskilde garanteras trygghetslarm samt närhet och tillgång till 

omvårdnadspersonal dygnet runt.  

 

Det kan finnas möjlighet att teckna avtal med Uppvidinge Kommun för hälso- och 

sjukvårdsinsatser på sjuksköterskenivå jourtid, dvs. kvällar, helger och nätter. 

 

Endast boenden som är geografiskt belägna i Uppvidinge kommun kommer att godkännas.  

Det särskilda boendet godkänns för målgruppen äldre personer, över 65 år, med behov av 

service och omvårdnad. Vid bifall av särskilt boende för någon under 65 år kan socialchef ge 

sitt medgivande.  

 

Den enskilde ansöker om särskilt boende enligt socialtjänstlagen hos kommunens 

biståndshandläggare. Biståndsbeslutet ligger till grund för uppdrag/beställning till utföraren. 

Biståndshandläggaren ska ge saklig och konkurrensneutral information till den enskilde eller 

dennes företrädare om de utförare som är godkända av kommunen. Information om samtliga 

utförare kommer att lämnas utan rangordning. 

 

3.2 Lagstiftning, riktlinjer, mål samt åtaganden 

Verksamheten ska bedrivas enligt de mål och riktlinjer som följer av socialtjänstlagen, hälso- 

och sjukvårdslagen, patientlagen (2014:821), patientsäkerhetslagen, offentlighets- och 

sekretesslagen, arbetsmiljölagen samt alla andra vid varje tillfälle lämpliga lagar och 

förordningar. Vidare ska verksamheten bedrivas i enlighet med Socialstyrelsens och övriga 

för uppdraget relevanta myndigheters allmänna råd och föreskrifter.  
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I kommunens verksamhet finns det många rutiner, riktlinjer och policys som ska följas även 

av LOV- utförare, tex Riktlinje avseende insatser för äldreomsorg i Uppvidinge Kommun 

enligt socialtjänstlagen och Rökpolicyn. Eftersom de tillkommer och förändras över tid finns 

det rutiner mm som ska följas även att de inte finns nämnda i FFU.  

3.3 Boendemiljö  

En god och trivsam miljö ska erbjudas den enskilde såväl inom- som utomhus. I boendet ska 

det finnas gemensamma utrymmen för social samvaro. Den enskildes lägenhet ska vara så 

stor att det finns tillräckligt utrymme för egna tillhörigheter, förvaringsutrymme samt vara 

utrustad med höj- och sänkbar säng, madrass, trygghetslarm och låsbart skåp för förvaring av 

läkemedel. Den enskilde svarar för kompletterande möblering. Det ska finnas toalett, dusch 

och kokmöjligheter. Bostadens utrymmen ska vara tillräckligt stora ur arbetsmiljösynpunkt 

samt för att kunna ge god och säker vård.  

 

3.4 Aktivering  

Utifrån den enskildes förmåga och önskemål ska boendet erbjuda vardagsnära aktiviteter och 

stimulans. Det ska ges möjlighet att delta i eller iaktta de sysslor som förekommer samt delta i 

underhållning och aktiviteter av olika slag både inom och utanför boendet. Utföraren ska 

eftersträva samarbete med frivilligorganisationer i syfte att tillgodose de enskildas sociala, 

kulturella och mentala behov.  

 

3.5 Verkställande av biståndsbeslut 

När den enskilde fått ett biståndsbeslut på särskilt boende och valt utförare, kontaktar 

boenderådet det boende som den enskilde har valt och gör en beställning. Utföraren ska 

snarast/omgående bekräfta uppdraget till boenderådet. Utföraren ska snarast, efter det att en 

ledig bostad finns i boendet, påbörja uppdraget.  

 

3.6 Skyldighet att ta emot uppdrag 

En utförare får inte tacka nej till nya uppdrag förutsatt att det finns ledig bostad i boendet. Om 

det inte finns någon ledig plats ska den enskilde, om så önskar, kunna ställa sig i kö för att få 

en bostad. Ansvaret för tilldelning av platser efter önskemål och eventuell kö ansvarar 

kommunens boenderåd för.  

 

3.7 Inflyttning 

Innan inflyttning ska den enskilde eller dennes företrädare ges möjlighet att se lägenheten. 

Inom tre veckor efter att en enskild flyttat in ska ett ankomstsamtal hållas mellan den 

enskilde, eventuella närstående/anhöriga och verksamhetsansvarig. Välkomstsamtalet ska 

syfta till att informera den enskilde om boendet och lära känna den enskilde och dennes 

rutiner och önskemål. 
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3.8 Ickevalsalternativ 

För den enskilda som inte vill eller kan välja ska det finnas ett ickevalsalternativ enligt LOV 9 

kap. 2 §. I Uppvidinge kommun utgör den kommunala leverantören ickevalsalternativet. 

 

3.9 Byte av utförare 

Den enskilde har när som helst rätt att byta utförare. Den enskilde tar då kontakt med 

boenderådet och meddelar sitt nya val. Den enskilde bor kvar hos utföraren fram till dess att 

det finns en ledig bostad hos den nya utföraren. Den enskilde betalar hyra till utföraren till och 

med att lägenheten är tömd och städad. Kommunen betalar ersättning enligt nivå 1 till 

utföraren till en ny boende flyttar in, men maximalt under 14 dagar.  

 

När en person väljer eller byter utförare ska kommunens Rutin för samverkan mellan 

verksamheter inom Socialförvaltningen följas. 

3.10 Kost 

Måltiderna har en stor betydelse i den dagliga tillvaron och ska vara en integrerad del av 

omsorgen och vården. Måltidsmiljön ska vara lugn och trivsam. Måltiderna bör vara 

anpassade efter årstid och säsong samt efter helger och högtider. Kosten ska vara näringsrik 

och av god kvalitet och bestå av frukost, lunch, kvällsmat, eftermiddagskaffe och mellanmål. 

Måltiderna ska spridas jämnt över dagen. För att undvika ofrivillig nattfasta, som inte ska 

överstiga 11 timmar, ska mellanmål finnas tillgängligt och erbjudas. Det ska finnas tillgång 

till kost efter den enskildes behov. Det ska finnas möjlighet att servera specialkost så som ex 

vegetarisk kost, glutenfri kost, laktosfri kost eller konsistensanpassad kost efter de av 

Livsmedelsverkets fastställda sex konsistenstyperna. Krav på näringsriktighet gäller alla olika 

typer av specialkoster och övriga specialkoster för olika sjukdomar och religioner. Alla som 

serveras mat ska erbjudas kost som motsvarar gällande riktlinjer utifrån de nordiska 

näringsrekommendationerna (NNR), Livsmedelsverkets rekommendationer samt de olika 

europeiska förordningar och direktiv som är tillämpliga för livsmedelshantering och 

matlagning i äldreomsorgen. Utförare ska även följa kommunens kostpolicy och rutiner.   

 

3.11 Städ och tvätt 

Utföraren ska se till att lägenheter och gemensamma utrymmen regelbundet städas och vårdas 

så att god hygien och trivsel upprätthålls. Utföraren ansvarar för att den enskildes personliga 

kläder, sänglinne, täcke och kuddar tvättas utan kostnad för den enskilde, dock med undantag 

från kemtvätt som betalas av den enskilde. Tvätt och skötsel av kläder och textilier ska göras 

så ofta som krävs för att dessa ska vara rena och fräscha. Utföraren står för kostnader som är 

förbundna med tvätt och skötsel av det som anges ovan. Vid utbrott av smittsamma 

sjukdomar, kan särskilda krav, som ska följas, ställas av kommunens MAS.  

3.12 Utrustning och förbrukningsmaterial 

I utförarens åtagande ingår att tillhandahålla och bekosta förbrukningsmaterial såsom 

toalettpapper, hushållspapper, diverse engångsmaterial (t.ex. tvättlappar, servetter, 
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madrasskydd mm), sköljmedel, diskmedel, diverse rengöringsmedel samt glödlampor till fast 

installerade belysningar. Utföraren får inte ta ut en avgift av den enskilde för sådana 

förbrukningsartiklar. 

 

3.13 Rapport om missförhållande  

Verksamhetsansvarig för enskilt bedriven verksamhet är skyldig att tillämpa bestämmelserna 

om Lex Sarah enligt SOSFS 2011:5. Socialnämnden ska skriftligen informeras om inkommen 

rapport, anmälan till IVO samt när utredning avslutad. Det ska framgå av skrivelsen till 

socialnämnden vad som har framkommit.  

3.14 Tystnadsplikt och sekretess  

Utföraren ansvarar för att all personal i verksamheten följer lagstiftningen gällande 

tystnadsplikt och sekretess enligt (SFS 2008:355) Patientdatalagen (2008:355) och Lagen om 

offentlighet och sekretess (SFS 2009:400). Utföraren ska se till att all personal undertecknar 

en förbindelse om sekretess och tystnadsplikt, som ska förvaras hos utföraren.  

 

3.15 Meddelarfrihet 

Meddelarfrihet för anställda hos kommunen regleras i svensk lag, Tryckfrihetsförordningen 

(1949:105) och Yttrandefrihetsgrundlagen (1991:1469). Anställda hos utföraren, inklusive 
underleverantörer, ska omfattas av motsvarande meddelarfrihet, Lag (2017:151) om 

meddelarskydd i vissa enskilda verksamheter.  Personal hos privat utförare ska kunna påtala 

missförhållanden, om det inte strider mot Offentlighets- och sekretesslagen (OSL 2009:400) 

och omfattas av skydd mot efterforskning och repressalier. Meddelarfriheten avser insatser 

hos den enskilde, inte övriga förhållanden inom företaget. 

 

3.16 Kollektivavtal 

Svensk arbetsrättslig lagstiftning ska följas. Om utföraren inte har tecknat kollektivkontrakt 

ska arbetsskadeförsäkring, sjukförsäkring, tjänstepension och kontraktspension motsvarande 

gällande kollektivkontrakt tecknas och betalas för anställd personal. Sammantaget ska 

ersättning och förmåner inte vara sämre än vad som gäller för de utförare som tecknat 

kollektivavtal.  

 

3.17 Hälso- och sjukvård  

Utföraren ansvarar för hälso- och sjukvård i enlighet med HSL 2017:30. Utföraren ska 

säkerställa att hälso- och sjukvårdspersonal följer tillämplig lagstiftning inom området t.ex. 

hälso- och sjukvårdslagen, patientlagen, Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd samt 

ha kännedom om anmälningsskyldigheten i enligt med lex Maria HSLF-FS 2017:4. 

 

Avvikelser ska dokumenteras i kommunens avvikelsesystem enligt de rutiner som kommunen 

använder. Vid allvarlig avvikelse ska detta rapporteras via telefon till MAS. Om en avvikelse 
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har lett till eller skulle kunna ha lett till allvarlig skada ska MAS anmäla händelsen till IVO 

(Lex Maria).  

 

Utförare ska följa kommunens rutiner för hälso- och sjukvårdsinsatserna, dokumentation, 

läkemedelshantering, fallprevention m.fl. Information om rutinerna kommer att ske på 

avstämningsmöte som utföraren kallas till innan ett eventuellt godkännande. Därefter är det 

utförarens ansvar att ta del av uppdaterade rutiner och riktlinjer på kommunens intranät.  

 

Utförarens omsorgspersonal får inte utföra hälso- och sjukvårdsinsatser om dessa inte har 

delegerats, ordinerats eller instruerats från hälso- och sjukvårdspersonal. Utföraren ska följa 

den delegeringsrutin som gäller i kommunen. Den enskilde ska ha en utsedd PAS 

(patientansvarig sjuksköterska) enligt kommunens rutin. 

 

Representant för utföraren ska vara aktiv och delta vid vårdplanering enligt Lag (2017:612) 

om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård och enligt ”Samverkansrutin 

mellan Region Kronoberg och kommunerna gällande in- och utskrivning av patienter i 

slutenvård i Kronobergs län”. Dokumentation sker via aktuellt verksamhetssystem. Utföraren 

åtar sig att svara för att den enskilde som vårdats på sjukhus ska kunna återvända hem när den 

enskilde är utskrivningsklar. Fullföljs inte detta åtagande ska utföraren ersätta kommunen för 

vad den tvingas utge till Region Kronoberg.  

 

Individuella vårdplaner upprättas av legitimerad personal, dokumenteras i aktuella 

dokumentationssystem. Utföraren åtar sig att arbeta enligt upprättade vårdplaner.  

 

Utföraren ska säkerställa att all läkemedelshantering sker enligt gällande lagar och föreskrifter 

samt följa den lokala rutinen och den länsövergripande instruktionen för kommunal 

läkemedelshantering.   

 

3.17.1 Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) 

Kommunen ansvarar för att det finns en medicinskt ansvarig sjuksköterska som följer upp hur 

hälso- och sjukvårdsinsatser utförs. Utföraren ska se till att den medicinskt ansvariga 

sjuksköterskan hålls underrättad om sådant som faller inom dennes ansvarsområde och ges 

tillträde till verksamheten i den omfattning som är nödvändig för tillsyn av verksamheten. 

 

3.17.2 Rehabpersonal  

Kommunen ansvarar för att det finns tillgång till arbetsterapeut och sjukgymnast som gör 

bedömningar, utprovningar och utför rehabiliterande insatser samt följer upp ordinationer och 

utprovningar. Utföraren ska se till att de hålls underrättade om sådant som faller inom deras 

ansvarsområde. 

 

3.17.3 Tandvård och munhygien 

Utföraren ska se till att omvårdnadspersonal har kunskap om tand- och munhygien för äldre, 

inklusive munvårdsbedömning enligt ROAG.  Personer som har behov av vård och omsorg en 

stor del av dygnet omfattas av tandvårdsreformen om uppsökande verksamhet. Utföraren 
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ansvarar för att den som är berättigad till uppsökande verksamhet får erbjudande om att 

ansöka om nödvändig tandvård, samt att för den som får nödvändig tandvård beviljad, få 

erbjudande om besök av tandhygienist, en gång per år.  

Utföraren ansvarar vidare för att personalen följer de instruktioner som framgår av det 

munvårdskort som upprättas vid bedömningstillfället. 

 

3.18 Vårdhygien 

Utföraren ska följa de länsövergripande vårdhygieniska rutinerna inom kommunal vård och 

omsorg i Kronobergs län. Vid ny- eller ombyggnationer ska utföraren informera kommunen. 

Detta för att de nya/ombyggda lokalerna ska anpassas ur vårdhygiensynpunkt. 

 

Omvårdnadspersonalen ska följa senaste versionen av Socialstyrelsens föreskrift Basal hygien 

i vård och omsorg (SOSFS 2015:10). Utföraren ska också följa kommunens rutin för basala 

hygienrutiner och klädregler samt de rutiner som aktuell leverantör av cirkulationstvätt 

tillhandahåller.  Uppvidinge kommun kan stå som avtalspart gällande cirkulationstvätt och 

därmed också kostnadsansvaret. 

 

3.19 Omvårdnad i livets slut 

Personer som vårdas i livets slut ska få basal palliativ vård och ett mänskligt och värdigt 

omhändertagande. Den enskilde ska ha tillgång till hjälp för både fysisk och psykisk smärta. 

Insatser som ökar den enskildes trygghet och ro ska prioriteras. Utföraren ska följa det 

nationella vårdprogrammet och inriktningen för palliativ vård, samt kommunens lokala 

rutiner: Rutin för vård vid livets slut. 

 

Utföraren ansvarar för att den avlidne tas om hand på ett värdigt och respektfullt sätt och att 

närstående omgående underrättas samt får möjlighet att ta farväl i lugn och ro. Utföraren 

ansvarar för att beställa transport av den avlidne till bårhus. Transportkostnaden betalas av 

dödsboet.  

 

3.20 Kontakt med hälso-och sjukvårdspersonal 

Utföraren ansvarar för att rutinen för att ta kontakt läkare eller annan sjukvårdspersonal när en 

vårdtagares tillstånd fordrar det är känd och följs.  Rutinen omfattar även situationer för 

underrättelse till anhörig/närstående när en vårdtagares tillstånd allvarligt försämras. 

3.21 Ledsagare och tolk 

Utföraren ansvarar för att personal eller annan lämplig person vid behov följer med den 

enskilde till sjukhus, läkare, tandläkare, frisör etc. om inte närstående/anhörig har möjlighet. 

När en myndighet har att göra med någon som inte behärskar svenska eller som är allvarligt 

hörsel- eller talskadad, bör utföraren enligt Förvaltningslagen (1986:223) vid behov anlita 

tolk. 

3.22 Medicintekniska produkter, tekniska hjälpmedel och förbrukningsartiklar 

Utförare ansvarar för grundutrustning, såväl inköp som service. Kommunen ansvarar för 

individuellt förskrivna hjälpmedel. Sjuksköterska, arbetsterapeut eller fysioterapeut ansvarar 
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för bedömning och utprovning av hjälpmedel vid funktionsnedsättning. Utförare ska meddela 

förändrat behov till förskrivare. Kommunens kvalitetshandbok för medicintekniska produkter 

och tjänster ska tillämpas. 

Utföraren ansvarar för löpande underhåll och service, samt att följa socialstyrelsens 

föreskrifter om medicintekniska produkter, (SOSFS 2008:1) samt övrig lagstiftning inom 

området. Ansvar och regelverk som gäller för hjälpmedel vid funktionsnedsättning och 

medicintekniska produkter finns angivna i Vårdhandboken, www.vardhandboken.se 

Utföraren ansvarar för att det bedrivs en aktiv kvalitetssäkrad inkontinensvård samt att 

individuell utprovning av inkontinenshjälpmedel görs av sjuksköterska med förskrivningsrätt 

för inkontinenshjälpmedel.   

 

3.23 Rutiner för nyckelhantering 

Utföraren ska ha rutiner för säker hantering av den enskildes nycklar till lägenheterna. Det ska 

finnas tydliga rutiner för utlämning och återlämning av nycklar med signering. Det ska i 

rutinen också framgå hur nycklar ska förvaras. Vid förlust av nycklar förorsakat av 

försumlighet hos utförarens personal ska utföraren ordna och bekosta byte av lås. 

 

Nycklar till gemensamt läkemedelsförråd får endast legitimerad sjuksköterska ha tillgång till. 

Nycklar till den enskildes läkemedelsskåp får endast personal med läkemedelsdelegering och 

sjuksköterska använda.  

 

3.24 Hantering av privata medel  

Den enskilde och/eller anhörig/närstående eller god man ska sköta hanteringen av privata 

medel. Personal kan vara behjälplig med kontantkassa. Utföraren ska följa kommunens rutin 

och riktlinjer för hantering av privata medel.  

 

3.25 Genomförandeplan och levnadsberättelse 

Senast inom tre (3) veckor efter det att uppdraget påbörjats ska utföraren upprätta en 

genomförandeplan. Planen ska upprättas tillsammans med den enskilde och om så önskas 

tillsammans med företrädare eller anhörig/närstående. Planen ska ge en samlad bild av hur 

den enskildes insatser ska genomföras. Genomförandeplanen ska följas upp av utföraren 

minst två (2) gånger per år samt vid förändrade insatser. Levnadsberättelse ska också skrivas 

för att på så sätt ge en bild av den enskilde även bakåt i tiden. Utföraren ansvarar för att sådan 

skrivs. I kommunens rutin för Social dokumentation beskrivs närmare vad dessa ska 

innehålla.  

 

3.26 Synpunkter och klagomål 

Utföraren ska lägga stor vikt vid att skapa förutsättningar för den enskilde och närstående att 

framföra sina åsikter, önskemål, klagomål och synpunkter på verksamheten. Utföraren skall 

ha rutiner för klagomålshantering där utredning, uppföljning och vidtagna åtgärder skall 
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dokumenteras. Detta regleras i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 

2011:9). Inkomna synpunkter och klagomål ska utföraren använda för att förbättra rutinerna 

och kvaliteten för de enskilda. Utföraren ska i tertialrapporten, samt i delår/årsbokslut 

redovisa klagomål och synpunkter till socialförvaltningen.  

 

3.27 Samverkan och uppföljning  

Ett nära och förtroendefullt samarbete mellan utförare och kommunen förutsätts. Utföraren 

ska samverka med kommunen i syfte att följa upp och utveckla verksamheten. Kommunen 

ska ges tillträde i den omfattning som är nödvändig för tillsyn av verksamheten. Även 

allmänheten ska ges rätt till insyn i utförarens verksamhet (kommunallagen 3 kap. 19 a §).  

Utföraren ska medverka i och underlätta kommunens uppföljning av verksamheten. Utföraren 

ska bistå med det underlag som krävs för att kunna följa upp att de bestämmelser som finns i 

förfrågningsunderlaget följs. Utföraren ska vara beredd att anpassa sin verksamhet efter 

eventuella framtida rutiner och riktlinjer som kan tillkomma.  

 

Leverantör förbinder sig även att delta i och lämna statistik och uppgifter som efterfrågas av 

kommunen eller nationella myndigheter. 

 

3.28 Dokumentation 

Utföraren är skyldig att dokumentera i enlighet med de lagar och föreskrifter som styr, t. ex: 

  Dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS 

SOSFS 2014:5 

  Patientdatalagen (SFS 2008:355) 

 Journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården (HSLF-FS 

2016:40) 

  Offentlighet- och sekretesslag (SOSFS 2009:400).  

 

Utföranden ska också följa kommunens rutiner: 

 Rutin för social dokumentation 

 Dokumentationsrutin inom hälso- och sjukvård  

 

All dokumentation som rör den enskilde ska förvaras på ett säkert sätt, så att obehöriga inte 

kan få tillgång till uppgifterna. Alla uppgifter i den enskildes journal är sekretessbelagda och 

måste därför förvaras så att inte obehöriga får tillgång till dem. Det låsbara skåp där akterna 

förvaras bör vara brandklassat. 

 

Byter man utförare inom kommunen finns dokumentation tillgänglig i kommunens 

verksamhetssystem, övrig dokumentation överlämnas till den nya utföraren samma dag som 

den enskilde byter utförare. Om insatsen upphör av annat skäl ex dödsfall, ska all 

dokumentation som rör den enskilde lämnas till Socialkontoret, för att hanteras enligt 

dokumenthanteringsplanen, inom en månad efter uppdragets upphörande.  
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Utföraren ansvarar för att få den enskildes medgivande inför överlämnande av 

epikris/sammanfattning till annan utförare utanför kommunen.  

 

Kommunen ansvarar för att loggkontroller genomförs tillsammans med leverantör. Utföraren 

ansvarar för att all personal följer kommunens Utföraren ansvara för att all personal följer 

kommunens rutiner och riktlinjer för IT-säkerhet.   

 

3.28.1 SIS kort  

Alla som hanterar känsliga personuppgifter ska ha en säker autentisering för inloggning i 

kommunens verksamhetssystem. Detta innebär att all personal inom socialförvaltningens 

ansvarsområden ska använda SIS-kort vid inloggning i verksamhetssystem. 
Socialförvaltningen ansvarar för att ge ut säkra kort till personal i LOV företag. 

 

3.28.2 Kvalitetsregister 
Utförare ska använda de kvalitetsregister som kommunen använder och minst i samma 

omfattning.  

 

3.29 Verksamhetssystem 

Utförare ska för dokumentation nyttja det verksamhetssystem som kommunens socialtjänst 

använder. Systemet stödjer alla processer i verksamheten från ansökan till genomförande och 

uppföljning. Uppdraget till utförare kommuniceras via verksamhetssystemet.  

 

Dokumentation inom hälso- och sjukvård ska ske i det verksamhetssystem som kommunen 

använder för hälso- och sjukvård.  

 

Dator och licenser för kommunens verksamhetssystem tillhandahålls och bekostas av 

kommunen. Kommunen ansvarar för utbildning i verksamhetssystemet i en uppstart. Antalet 

datorer och licenser anpassas efter antal boendeplatser, beslut sker av behörig chef i 

kommunen. 

3.30 Samverkan under katastrof och i krisberedskap 

Utföraren ska vara kommunen behjälplig och samverka i händelse av höjd beredskap eller 

annan allvarlig händelse i fredstid i enlighet med lag SFS 2017:750 och SFS 2008:1004 om 

kommuners och landstings/regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid 

och höjd beredskap. Utföraren ska också vid behov medverka i kommunens 

beredskapsplanering.  

Utföraren ansvarar för att det finns en upprättad beredskapsplan för sin egen verksamhet. 

 

3.31 Motverkande av diskriminering 

Leverantören ansvarar för att följa vid varje tid i Sverige gällande 

antidiskrimineringslagstiftning och att verksamheten präglas av alla människors lika värde. 
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3.32 Förändrat behov  

Utföraren ansvarar för att personliga behov hos den enskilde, som måste tillgodoses utan 

dröjsmål, åtgärdas omedelbart även om det innebär ett överstigande av nivåindelningen.  

Förändringar av den enskildes behov ska framgå av utförarens dokumentation. För att en 

nivåindelning ska justeras krävs ett dokumenterat behov under minst 2 (två) veckor i 

socialdokumentation eller uppdaterad genomförandeplan som beskriver förändringen. Gäller 

både vid utökat eller minskat behov.  

 

4. Kvalificeringskrav – krav på utförare 

I detta avsnitt anges de krav som ställs för att bli godkänd som utförare av särskilt boende 

inom Uppvidinge kommun. För att bli godkänd skall utföraren uppfylla alla de krav och 

villkor som kommunen ställer samt ta del av den information som behövs för att fullfölja 

uppdraget.  

 

4.1 Allmänna krav 

Enligt 7 kap 1 § SoL krävs tillstånd för enskilt bedriven särskild boendeform. Tillstånd från 

IVO skall därför bifogas ansökan.  

 

4.2 Skatter och avgifter 

Utföraren ska ha fullgjort sina skyldigheter avseende betalningar av skatt och avgifter. 

Kommunen samarbetar med skatteverket och kommer att kontrollera, både innan avtal 

tecknas och löpande under avtalstid, att utföraren fullgör sina skyldigheter avseende skatter 

och avgifter.  

 

4.3 Ekonomisk kapacitet 

Utföraren ska ha nödvändig ekonomisk kapacitet som motsvarar uppdragets storlek vid 

ansökan och löpande under avtalstiden. Detta ska redovisas kontinuerligt i tertialrapport, 

delårsbokslut och årsredovisning. En sökande får åberopa andra företags ekonomiska, 

tekniska och yrkesmässiga kapacitet i ansökan. Sökanden ska dock kunna visa att han eller 

hon kommer att förfoga över nödvändiga resurser när kontraktet ska fullgöras. Kontroll med 

Kronofogdemyndigheten kommer att göras för att undersöka om omständigheter enligt 7 

kapitlet 1 §, punkt 1 eller 2, LOV föreligger hos utföraren. 

 

4.4 Ansvarsförsäkring 

Utföraren ska teckna och under hela avtalstiden inneha ansvarsförsäkring som håller den 

enskilde och kommunen skadelösa för skada orsakad genom fel eller försummelse av personal 

anställd hos utföraren. En kopia av försäkringsbrevet ska lämnas till kommunen, senast vid 

avtalsskrivning. 
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4.5 Skadeståndsskyldighet  

Utföraren svarar i förhållande till kommunen för uppkommen skada som kommunen, på 

grund av vållande och/eller oaktsamhet hos utföraren, kan komma att förpliktas utge till tredje 

man. 

 

4.6 Kompetens och erfarenhet 

Utförare och dess personal ska ha kunskap om och följa tillämpliga lagar, förordningar, 

föreskrifter och allmänna råd. Personalen ska ha personlig lämplighet, tillräckliga 

datakunskaper samt behärska svenska i tal och skrift för att kunna ta emot instruktioner, ha 

kontinuerlig kontakt med den enskilde samt för att kunna utföra dokumentation. Utföraren 

ansvarar för att personalen får lämplig kompetensutveckling för uppdraget. Uppvidinge 

kommun kan komma att anordna utbildningstillfällen där närvaro är obligatoriskt för all 

personal hos utföraren. Ersättning för kompetensutveckling ingår i dygnsersättningen.  

 

4.6.1 Omvårdnadspersonal 

Den tillsvidareanställda personalen ska uppfylla socialstyrelsens krav på kompetens inom 

äldreomsorgen. Tillsvidareanställd personal ska vara minst 18 år fyllda.  

 

4.6.2 Verksamhetsansvarig 

För verksamhetsansvarig krävs relevant högskoleutbildning, exempelvis socionomutbildning 

eller annan utbildning som tillsammans med relevant erfarenhet kan bedömas likvärdigt. 

Verksamhetsansvarig ska ha ingående kunskaper om tillämpliga lagar, förordningar, 

föreskrifter och allmänna råd. 

 

4.6.3 Verksamhetschef för hälso- och sjukvård 

För leverantör av personlig omvårdnad där utförande av hälso- och sjukvårdsinsatser ingår, 

skall det enligt 4 kap. 2§ HSL finnas någon som svarar för verksamheten (verksamhetschef). 

Verksamhetschefen får endast bestämma över diagnostik eller vård och behandling av 

enskilda patienter, om han eller hon har tillräcklig kompetens och erfarenhet för detta.  

Verksamhetschefen ska säkerställa att patientens behov av trygghet, kontinuitet, samordning 

och säkerhet i vården tillgodoses. Verksamhetschefen skall enligt 5 kap 1 § HSL Hälso- och 

sjukvårdsverksamhet ska bedrivas så att kraven på en god vård uppfylls. 4 kap 1§ HSL 

Offentligt finansierad hälso- och sjukvårdsverksamhet ska vara organiserad så att den främjar 

kostnadseffektivitet 
 

Avgörande för en persons lämplighet att inneha en befattning som verksamhetschef är dennes 

utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper.  
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4.7 Underleverantörer 

Utförare får, efter godkännande av kommunen, anlita underleverantörer för att fullgöra del av 

verksamheten. Om underleverantörer kommer att anlitas ska detta framgå av ansökan. 

Eventuella underleverantörer ska i alla hänseenden uppfylla samtliga krav som ställs på 

utföraren i detta förfrågningsunderlag och ansökan. Utföraren ansvarar för att kontrollera att 

underleverantörer gör detta.  

 

Utföraren får inte utan kommunens skriftliga medgivande anlita annan underleverantör än 

som angivits i ansökan.  

 

4.8 Kvalitetsarbete  

För att kontinuerligt och långsiktigt utveckla och säkra verksamhetens kvalitet ska 

leverantören ha ett ledningssystem för det systematiska kvalitetsarbetet som uppfyller kraven i 

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9). Ledningssystemet ska vara 

anpassat till utförarens verksamhet, det ska även vara dokumenterat och godkänt av 

kommunen innan avtal kan tecknas.  

 

För utförare som utför omvårdnad med delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter ska enligt 

PSL 2 kap 10§, en patientsäkerhetsberättelse upprättas varje år där det ska framgå hur 

patientsäkerhetsarbetet har bedrivits, vilka åtgärder som har vidtagits för att öka 

patientsäkerheten och vilka resultat som har uppnåtts. Den ska hållas tillgänglig för den som 

önskar ta del av den. Patientsäkerhetsberättelsen ska redovisas i socialnämnden senast 1 mars 

varje år.  

 

Kvalitetsberättelsen och patientsäkerhetsberättelsen kan kombineras i en kvalitets- och 

patientsäkerhetsberättelse. 

 

Som ett led i kvalitetsarbetet ska leverantören, varje år inkomma med tertialer, och 

verksamhetsberättelse enligt socialnämndens mall som även ska beskriva hur kvalitetsarbetet 

har genomförts. Verksamhetsberättelsen ska vara kommunen tillhanda senast 14 dagar efter 

det aktuella verksamhetsårets slut.  

Utföraren ska följa socialnämndens riktlinjer för intern kontroll, samt inkomma med uppgifter 

om vilka interna kontroller utföraren ska säkerställa samt vilka kontroller som genomförts.  

 

 

5. Kommersiella villkor 

5.1 Avtal 

Om sökanden godkänns kommer ett avtal att tecknas mellan kommunen och sökanden. När 

avtalet är undertecknat av båda parter är företaget godkänt och, efter överenskommet datum 

för start, ett valbart alternativ av särskilt boende i Uppvidinge kommun. Bägge parter ska 

under avtalstiden verka för en kontinuerlig dialog.  
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5.1.1 Avtalstid 

Avtalstiden är tills vidare och avtal tecknas fortlöpande med enskilda utförare som blir 

godkända enligt förfrågningsunderlaget.  

 

5.1.2 Uppsägning av avtal 

Utföraren har möjlighet att säga upp avtalet med 12 månaders uppsägningstid, eller annan tid 

efter överenskommelse. Under uppsägningstiden är utföraren inte längre valbar. 

 

5.1.3 Överlåtelse av avtal 

Utförare får inte utan kommunens medgivande överlåta sina rättigheter eller skyldigheter 

enligt detta kontrakt på annan juridisk eller fysisk person.  

 

5.1.4 Ändring av villkor på grund av politiska beslut  

Uppvidinge kommun har rätt att, genom politiska beslut, ändra krav för godkännande och 

villkoren i ersättningsnivå och i de riktlinjer som ska tillämpas enligt detta 

förfrågningsunderlag. Utföraren måste vara beredd att anpassa sin verksamhet till förändrade 

beslut och lagstiftning. Om utföraren inte kan acceptera de nya villkoren upphör avtalet efter 

12 månader eller annan tid efter överenskommelse, från tidpunkten då detta meddelats 

utföraren.  

 

5.1.5 Avbrytande av valfrihetssystem 

Uppvidinge kommun kan besluta att avbryta/upphöra med valfrihetssystem enligt LOV. 

Kommunen kommer då att säga upp avtalen med samtliga utförare. Uppsägningstiden är, 

enligt beslut i kommunfullmäktige, 24 månader från att uppsägning av avtal skett. Det utgår 

inte någon ersättning till utföraren för avtal som upphör att gälla i förtid. Om kommunen ännu 

inte godkänt sökanden kommer sökanden att få information om att systemet avbrutits. Under 

uppsägningstiden är inte utföraren valbar om inte annan överenskommelse gjorts.  

5.1.6 Force majeure (befrielsegrunder) 

Force majeure såsom krig, omfattande arbetskonflikt, blockad, eldsvåda, miljökatastrof, 

allvarlig smittspridning eller annan omständighet som parterna inte råder över och som 

förhindrar part att fullgöra sina kontraktsenliga skyldigheter befriar part från fullgörande av 

dessa skyldigheter. Motparten ska omedelbart underrättas om det föreligger omständighet som 

kan föranleda tillämpning av denna bestämmelse. 

 

5.1.7 Hävning av avtal 

Om kommunen anser att utföraren inte uppfyller kommunens krav, lämnade anvisningar eller 

direktiv eller i övrigt bryter mot avtalet har kommunen rätt att säga upp avtalet. Utföraren ska 
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ha möjlighet att rätta till allvarliga brister, som kommunen skriftligen påpekar, inom den tid 

som anges. 

 

Om brister inte åtgärdas enligt den tid som kommunen angivit finns skäl för hävning av avtal 

med omedelbar verkan. Leverantören är skyldig att ersätta den skada som kommunen kan lida 

till följd av avtalsbrott. Hävning av avtal ska föregås av ömsesidig dialog mellan bägge parter.  

  

Kommunen har vidare rätt att häva avtalet med omedelbart upphörande om: Utföraren försätts 

i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning eller är föremål för ackord eller tills 

vidare har inställt sina betalningar eller är underkastad näringsförbud, eller utföraren lämnar 

oriktiga uppgifter i intresseanmälan och dessa uppgifter varit av icke oväsentlig betydelse vid 

godkännande.  

 

Hävning skall alltid ske skriftligen och utan oskäligt uppehåll efter det att den omständighet 

som åberopas som uppsägningsgrund blivit känd för den uppsägande parten. 

 

5.1.8 Tvist 

Tvist med anledning av gällande kontrakt ska avgöras av allmän domstol med tillämpning av 

svensk rätt, om inte parterna enas om annat. 

 

5.2 Ersättning och prisjustering 

Ersättningen justeras årligen med hänsyn till förändringar i kostnadsläget avseende 

personalkostnader och övriga kostnader Ersättningar för utförda tjänster publiceras på 

Uppvidinges webplats, www.uppvidinge.se. Beslut om ersättningsnivå görs senast november 

månad inför nästkommande år. Besked om den nya ersättningen ska vara utföraren tillhanda 

senast 15/12.  

Det finns inga garantier för att ersättningen för nästkommande år höjs, ej heller att den ligger 

kvar på samma nivå. Om kommunfullmäktige/kommunstyrelsen/socialnämnden beslutar om 

förändring i socialnämndens ramar kan socialnämnden besluta förändra ersättningen under 

löpande verksamhetsår. 

 

Utförare får inte kräva eller acceptera betalning, eller annan typ av ersättning från den 

enskilde eller dennes företrädare, utöver den ersättning som utgår från kommunen. 

 

De tre första veckorna läggs alla boende i nivå tre och därefter krävs en genomförandeplan i 

kommunens dokumentationssystem för att ersättning ska utgå. Nivåindelning och grunderna 

för beslutet ska dokumenteras. Rehab gör snarast efter inflyttning en ADL-bedömning som 

underlag. Kommunens biståndshandläggare gör därefter en nivåbedömning. Kontroll av 

nivåindelning sker minst en gång per år av kommunens biståndshandläggare. Leverantören 

kan ev. få retroaktiv ersättning alternativt bli återbetalningsskyldig vid fel nivåindelning.  

 

http://www.uppvidinge.se/
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Ersättning för utnyttjad lägenhet utgår from inflyttningsdagen per dygn. Ersättningen baseras 

idag på en femgradig vårdnivåskala där nivå ett (1) ger den lägsta ersättningen och nivå fem 

(5) den högsta ersättningen. I ersättningen ingår samtliga kostnader. 

 

Nivå ett (1) till fem (5) ersätts per plats och dygn, inklusive ersättning för sjuksköterska. 

Tid utöver nivå fem bedöms individuellt av kommunens handläggare.  

Det som innefattas av extra ersättning, ersätts enligt mall. För tjänsternas utförande som t.ex. 

personalkostnader, kringtid, administration, lokaler, material samt momskompensation. 

 

Extra ersättning kan utgå vid extra ordinär hemsjukvårdsinsats samt ledsagning till lasarett. 

Dokumenteras på avsedd blankett. 

 

Dagverksamhet och nattbemanning ersätts per dygn.   

Två (2) timmars ersättning för arbetsplatsträff var fjärde vecka för nattpersonal.  

 

Kommunen ersätter inte leverantören för hyra och mat. Avgiften utföraren fakturerar den 

enskilde för hyra och mat får dock inte överstiga vad som anses skäligt och ska redovisas till 

kommunen. Till och med år 2019 ersätter kommunen utföraren för viss del av kosten per 

portion, under förutsättning att samma taxa gäller som kommunen har.  

 

5.2.1 Enskilds frånvaro 

Typ av frånvaro Ersättning 

Planerad frånvaro minst ett dygn, meddelad 

minst tre (3) dagar före. 

Ingen ersättning utgår. 

Byte av utförare eller vid dödsfall 

 

Ersättning utgår enligt nivå ett (1) till ny 

boende flyttar in, men maximalt under 14 

dagar.   

Oplanerad frånvaro  Ersättning utgår, i den nivå man är bedömd, 

för två (2) vardagar inkl. sammanfallande 

helgdagar.  

 

Den enskilde ansvarar själv för att informera utförare om känd frånvaro. Frånvaron ska 

dokumenteras. 

 

5.2.2 Betalningsvillkor och fakturering  

Leverantören ersätts i efterskott för utförda uppdrag, efter att faktura skickats till och 

godkänts av kommunen.  

Faktura skall vara kommunen tillhanda senast den 10:e dagen i månaden efter den månad 

tjänsten har utförts.  
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Fakturan skickas till:  

Uppvidinge kommun   Referens: Meddelas vid avtal  

Box 59 

364 21 Åseda 

 

Av fakturan ska följande framgå: 

 Fakturadatum 

 Unikt fakturanummer 

 Beställarens namn och fakturaadress 

 Leverantörens namn och adress 

 Leverantörens organisationsnummer 

 Uppgift om F-skattebevis 

 Specificera tjänsterna inklusive frånvaro per plats 

 Förfallodatum (Godkänd faktura betalas 30 dagar efter det att kommunen har mottagit 

fakturan och godkänt insatsen.) 

 Bank och/eller plusgiro 

 Belopp 

 

Uppvidinge kommun förbehåller sig rätten att returnera fakturor som inte uppfyller 

ovanstående krav.  

5.2.3 Moms 

Lägenhet i särskilt boende som är beviljad i enlighet med socialtjänstlagen är undantagen från 

moms enligt 3 kap 4§ i Mervärdesskattelag (1994:200).  

 

5.2.4 Dröjsmålsränta och administrativa avgifter  

Fakturerings- eller annan administrativ kostnad får inte debiteras. Eventuell dröjsmålsränta 

debiteras enligt gällande räntelag (1975:635).  

 

5.3 Ägarbyte eller ny verksamhetsansvarig 

Om utföraren byter ägare skall ny ansökan lämnas och godkännandet omprövas. Om 

verksamhetsansvarig ersätts av annan person ska detta meddelas socialnämnden som skall 

godkänna denne. Godkänns inte personen upphör godkännandet av utföraren. 

 

5.4 Marknadsföring 

Utföraren har rätt att marknadsföra sin verksamhet. Uppvidinge kommun förutsätter att 

utföraren utformar sin marknadsföring på ett sådant sätt att den är etiskt försvarbar och att den 

enskilde inte uppfattar den som påträngande. Direktinriktad marknadsföring till enskild 

genom telefonsamtal eller oanmält hembesök tillåts inte. 
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Utförare och beställare ska informera allmänheten, myndigheter och andra intressenter om 

den verksamhet som utföraren kommer att bedriva. Detta kommer att ske på Uppvidinge 

kommuns hemsida. För presentation av utförare på hemsidan används information från  

bilaga 2.  

 

Informationen ska innehålla uppgifter om:  

– åtagandet 

– information om företaget 

– kontaktuppgifter för information  

 

När den enskilde ska välja utförare kommer biståndshandläggare att utan rangordning och på 

ett neutralt och informativt sätt presentera samtliga utförare som finns att välja mellan.  

 

5.5 Den enskildes avgift 

Kommunen ansvarar för och debiterar den enskilde den avgift den enskilde ska betala för 

personlig omvårdnad och service i enlighet med kommunfullmäktiges särskilda beslut om 

taxor och avgifter. Avgiften tillfaller kommunen. 

 

 

6. Bilagor 
 

Bilaga 1 – Ansökningsformulär 

Bilaga 2 – Informationsblankett 

Rutiner tillkommer och förändras över tid. För att undvika att utförare tar del av icke aktuella 

rutiner har Uppvidinge kommun valt att inte lägga med dem som bilagor. För att ta del av de 

rutiner som gäller, kontakta berörda via kontaktuppgifter, se 2.3. 
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Verksamhetsgenomlysning av äldreomsorgen  
 
Socialförvaltningens förslag till beslut 
Att socialnämnden antar handlingsplanen utifrån rådgivningsrapport från 

PwC 2018-09-07. 

 

Sammanfattning av ärendet 
PwC har på uppdrag av Kommunstyrelsen i Uppvidinge genomfört en 

genomlysning inom äldreomsorgen, vilket avser att bedöma huruvida 

insatserna och styrningen inom äldreomsorgen är ändamålsenliga samt om 

det finns en ändamålsenlig verksamhetsuppföljning. Rapporten lämnades till 

kommunstyrelsen i Uppvidinge 2018-09-10.  

Socialnämnden gav den 11 oktober 2018, § 103, socialförvaltningen i uppdrag 

att göra en plan över PwC:s verksamhetsgenomlysning av äldreomsorgen 

innehållande prioriteringsordning, vem gör vad, när respektive del ska vara 

klart, konsekvensanalys för genomförande och tidpunkt för uppföljning.  

 

Beslutsunderlag 
Handlingsplan utifrån rådgivningsrapport från PwC 2018-09-07, 2018-11-22 

Tjänsteskrivelse upprättad av t.f. vård och omsorgschef och 

biståndshandläggare ,2018-11-22 

Beslutet skickas till 

Socialförvaltningens ledningsgrupp 

Biståndshandläggare 

 

 

 

 

 

 

Vård och omsorgschef   Biståndshandläggare 

Anette Cronholm   Christina Törnqvist 
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Handlingsplan utifrån rådgivningsrapport från PwC 2018-09-07   
 

Prioriteringsordning 
Rek fr PwC 

Vem gör vad Tidsplan Konsekvens för genomförande  Uppföljning -när 
Vem ansvarar 

Faktorer som kan 
påverka  

 
1/ Ekonomi 
 
Att införa 
obligatoriska träffar 
mellan ekonom och 
enhetschef. 
 
 
 
 

 
 
 
Ekonom erbjuder 
tider en g/månad och 
enhetschef bokar 
tider.  

 
 
 
Arbete 
pågår 
 

 
 
 
Tidsåtgång varje månad för 
enhetschef och ekonom. 
 
 

 
 
 
Juni 2019 
Vård och 
omsorgschef 

 
 
 
Förändrat 
resursfördelningssystem 

 
Att enhetschef skriver 
ekonomisk prognos  
 
 
 
 
 
  

 
enhetschef skriver 
prognos och vid 
förväntat underskott 
en åtgärdsplan  

 
Arbete 
pågår 

  
Juni 2019 
Vård och 
omsorgschef 

 
Förändrat 
resursfördelningssystem 
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Prioriteringsordning 
Rek fr pwc 

Vem gör vad Tidsplan Konsekvens för genomförande  Uppföljning -när 
Vem ansvarar 

Faktorer som kan 
påverka  

 
2/ Resursfördelnings 
system 
 
Att inte använda 
genomförandeplaner 
som ett redskap vid 
resursfördelning 
 
 

 
 
 
Socialnämnden (SN) 
ha påbörjat översyn 
av system för 
resursfördelning inom 
förvaltningen. 
 
 

 
 
 
Projektet 
pågår 
 
Fr om 
2018-09-03 
tom  
2018-12-31 
 

 
 
 
 
Konsekvens beror på vilka beslut 
som fattas. 
 

 
 
 
Uppdraget kring 
översyn av 
resursfördelnings-
systemet kommer att 
redovisas i delrapport 
i december 2018 till 
SN. Ansvarig 
utredare redovisar till 
SN. 

 
 
 
Införandet av nytt 
verksamhetssystem. 
Ändrat 
resursfördelningssystem. 
Politiska beslut SN och KS 

Att 
biståndshandläggare 
ansvarar för nivå-
bedömning i särskilt 
boende. 
Att resurs-
fördelningssystemet 
bibehålls med vid 
behov justeras av 
enhetschef, 
förvaltningsekonom 
och ansvariga chefer. 

 
 
Se ovan 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Se ovan 

 
 
Se ovan  

 
 
Se ovan 

 
 
Se ovan 
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Prioriteringsordning 
Rek fr pwc 

Vem gör vad Tidsplan Konsekvens för genomförande  Uppföljning -när 
Vem ansvarar 

Faktorer som kan 
påverka  

 
3/ Målstyrning 
 
Att nämnden ser över 
och tydliggör mål för 
äldreomsorgs 
verksamheten 
 
 

 
 
 
Att SN beslutar att 
årligen se över 
målarbetet för 
äldreomsorgs 
verksamheten 

 
 
 
Målen 
revideras 
årligen. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Årligen 
 
Socialchef 
 

 
 
 
 
 

Att nämnden ser över 
riktlinjer för insatser 
inom äldreomsorgen 
enligt 
socialtjänstlagen och 
tydliggör 
formuleringar för att 
undvika ett alltför 
stort 
tolkningsutrymme. 
 
 
 

Att vård och 
omsorgschef ger 
uppdrag till en 
arbetsgrupp där 
biståndshandläggare 
ingår att se över 
riktlinjerna och 
förtydliga begrepp 
utifrån pwc rapport 
som tex omfattande 
behov. 

Påbörjas i 
jan 2019. 
Arbetet 
klart i maj 
2019. 

En arbetsgrupp behöver tid för 
arbetet, avstämning med chefer och 
ledningsgrupp innan beslut tas 
politiskt. 
 
 
 
Efter att riktlinjer är tagna info till 
personal inom förvaltningen. 
 

Vård och 
omsorgschef 
 
 
 
 
Uppföljning i 
 juni 2019 
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Prioriteringsordning 
Rek fr pwc 

Vem gör vad Tidsplan Konsekvens för genomförande  Uppföljning -när 
Vem ansvarar 

Faktorer som kan 
påverka  

 
3/ Målstyrning forts. 
 
Att nämnden ger 
utrymme för 
handläggarna att 
arbeta med mål och 
utforma mål som är 
uppföljningsbara 
 

 
 
 
Att uppdra åt 
handläggarna att 
arbeta med 
målformuleringar  
 
 

 
 
 
Start första 
halvåret 
2019 i 
samband 
med 
införandet 
av nytt 
verksamhet
system  

 
 
 
Frigöra tid/resurser för arbetet. 
 
 

 
 
 
Uppföljning  
2019-10-30 
 
Vård och 
omsorgschef 

 
 
 
Följer automatiskt en 
förändring vid eventuellt 
införande av IBIC/nytt 
verksamhetsystem  
 
Byte av verksamhetssystem 
 
 
 

 
Att utbildningar i 
målskrivningar utförs 
för 
biståndshandläggare 
och att enhetschef 
deltar 

 
Vård och 
omsorgschef 
undersöker 
möjligheter till 
utbildning i 
målskrivning  

 
I samband 
med 
införandet 
av nytt 
verksamhet
system 

 
Frigöra tid/resurser för arbetet. 
 

 
Uppföljning  
2019-10-30 
 
Vård och 
omsorgschef 

 
Följer automatiskt en 
förändring vid eventuellt 
införande av IBIC/nytt 
verksamhetsystem  
 
Byte av verksamhetssystem 
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Prioriteringsordning 
Rek fr pwc 

Vem gör vad Tidsplan Konsekvens för genomförande  Uppföljning -när 
Vem ansvarar 

Faktorer som kan 
påverka  

 
4/ Dokumentation  
 
Att nämnden ger 
utbildning i 
dokumentation till all 
hemtjänstpersonal  
 

 
 
Utbildning i 
dokumentation pågår  
utifrån 
kvalitetsplanen, 
hemtjänsten kvarstår 
Ansvarig chef för 
hemtjänsten bokar 
utbildning 

 
 
 
Att all fast 
anställd 
personal 
ska ha gått 
utbildning 
under 
2019.  

 
 
 
Svårigheter att frigöra personal inom 
verksamheterna på grund av att 
ersättare inte finns i önskad 
utsträckning.  

 
 
 
Uppföljning  
2019-10-30 
Uppföljning av 
Vård och 
omsorgschef 

 
 
 
Införande av nytt 
verksamhetssystem och 
IBIC påverkar 

 
Genomförande-        
planer 
 
Att nämnden skriver 
rutiner för hur man 
ska formulera mål och 
hur man ska skriva 
genomförandeplaner  
 
 
 

 
 
 
Utbildning i att skriva 
genomförandeplaner 
pågår utifrån 
kvalitetsplanen, 
hemtjänsten kvarstår 
 

 
 
 
Att all fast 
anställd 
personal 
ska ha gått 
utbildning 
under 2019 

 
 
Svårigheter att frigöra personal inom 
verksamheterna på grund av att 
ersättare inte finns i önskad 
utsträckning. 

 
 
Uppföljning  
2019-10-30 
 
Uppföljning av 
Vård och 
omsorgschef 

 
 
Införande av nytt 
verksamhetssystem och 
IBIC påverkar 
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       2018-11-22  
        

 
 

Prioriteringsordning 
Rek fr pwc 

Vem gör vad Tidsplan Konsekvens för genomförande  Uppföljning -när 
Vem ansvarar 

Faktorer som kan 
påverka  

 
5/ Internkontroll  
 
Att nämnden årligen 
granskar om 
genomförandeplaner 
skrivs och dess 
kvalitet. 

 
 
 
Att SN beslutar att 
denna granskning 
ingår i 
internkontrollen inom 
förvaltningen.  
 
 

 
 
 
Att påbörja 
intern 
kontroll av 
genom 
förande 
planer 
under 2019 
 

 
 
 
 

 
Uppföljning 
 2019-10-30 
Vård och omsorgs 
chef ansvarar för 
övergripande 
internkontroll inom 
äldreomsorgen  
enhetschef ansvarar 
för kontroll av den 
egna verksamhetens 
genomförandeplaner. 

 
 
 
Införande av nytt 
verksamhetssystem och 
IBIC påverkar 
 

 
Att införa kontroll av 
biståndsbeslut, 
systematisk kontroll 
av hur många ärenden 
som följs upp samt 
följa kvalitén i 
besluten kontinuerligt 
 

 
 Att SN beslutar att 
denna granskning 
ingår i 
internkontrollen inom 
förvaltningen.  
 
 

 
Att påbörja 
intern 
kontroll av 
kvalitén 
och antal 
uppfölj-
ningar av 
beslut 2019 

 
Att i ett nytt verksamhetssystem 
lättare kunna söka antal 
uppföljningar 

 
Se ovan.  
Uppföljning 
2019-10-30 
Vård och 
omsorgschef 
  
SAS  

 
 
Införande av nytt 
verksamhetssystem och 
IBIC påverkar 
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Prioriteringsordning 
Rek fr pwc 

Vem gör vad Tidsplan Konsekvens för genomförande  Uppföljning -när 
Vem ansvarar 

Faktorer som kan 
påverka  

 
5/ Internkontroll 
forts  
 
Att nämnden inför 
återrapporterings 
punkter på 
dagordningen 
avseende 
äldreomsorgen. 
Rapportera delegerade 
beslut regelbundet. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Arbetet har påbörjats 
och uppdateras 
kontinuerligt. 
 
Beslut fattade på 
delegation 
återrapporteras på 
SNs samtliga 
sammanträde 
 
 
 

 
 
 
 
Pågår  

 
 
 
 

 
 
 
 
Uppföljning  
2019-10-30 
av socialchef 
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Prioriteringsordning 
Rek fr pwc 

Vem gör vad Tidsplan Konsekvens för genomförande  Uppföljning -när 
Vem ansvarar 

Faktorer som kan 
påverka  

 
6/ Handläggning  
 
Att nämnden ser över 
handläggningssätt att 
fatta beslut direkt 
hemma hos individen 

 
 
 
Att vård och 
omsorgschef uppdrar  
åt handläggarna att 
skriva rutin för 
handläggning 

 
 
 
Start våren 
2019 klart 
april 2019 
 

 
 
 
Rutinen ska tas i ledningsgruppen. 
 

 
 
2019-10-30 
Vård och 
omsorgschef ansvarar 
för uppföljning 

 

 
Att ha tidsbegränsade 
beslut i nya 
hemtjänstärenden och 
icke tidsbegränsade 
beslut gällande 
särskilt boende, 
trygghetslarm och 
vissa serviceärenden  
 
 
 

Att i rutinen 
förtydliga att 
tidsbegränsade beslut 
ska tas i de fall då 
biståndsbehovet 
bedöms. 

- vara 
kortvarigt 

- antas variera 
över tid 

- är svårbedömt 
och tillräcklig 
utredning 
saknas. 

 
 
Start våren 
2019 klart 
april 2019 
 
 
 
 

 
 
Rutinen ska tas i ledningsgruppen.  
 

 
 
2019-10-30 
Vård och 
omsorgschef ansvarar 
för uppföljning 
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Prioriteringsordning 
Rek fr pwc 

Vem gör vad Tidsplan Konsekvens för genomförande  Uppföljning -när 
Vem ansvarar 

Faktorer som kan 
påverka  

 
6/ Handläggning 
forts 
 
Att nämnden i högre 
utsträckning arbetar 
med ADL bedömning 
som underlag i 
utredningen vid 
biståndsbedömning. 
 
 

 
 
 
 
Att i 
handläggningsrutin 
skriva in att 
biståndshandläggare 
skall begära ADL-
bedömning då det är 
behövligt för att 
kunna utreda ansökan 
om bistånd. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Start våren 
2019 
 
Klart i april 
2019. 
 
 
 
 

 
 
 
 
Tidsåtgång för arbetsterapeuter.  

 
 
 
 
 
2019-10-30 
Vård och 
omsorgschef ansvarar 
för uppföljning 
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Riktlinje för fördelning av platser på särskilt boende 
inom Äldreomsorgen 

Socialförvaltningens förslag till beslut 

Socialnämnden antar riktlinje för fördelning av platser på särskilt boende 

inom Äldreomsorgen.  

Sammanfattning av ärendet 

Beslut om boende enligt Socialtjänstlagen 4 kap. 1 § fattas av 

biståndshandläggare i enlighet med socialnämndens delegationsordning. 

 

När en enskild blir beviljad plats på särskilt boende är det boenderådet som 

fördelar lediga lägenheter. Berörd enhetschef kontaktar den enskilde och 

erbjuder lägenhet på det särskilda boendet som boenderådet hänvisat till.  

 

Socialnämnden har ingen riktlinje om hur platser på särskilt boende inom 

äldre omsorgen ska fördelas. Riktlinjens syfte är att vägleda 

biståndshandläggare och boenderådet vid handläggning och fördelning av 

platser på särskilt boende. 

Beslutsunderlag 

Förslag till riktlinje för fördelning av platser på särskilt boende inom 

äldreomsorgen, 2018-11-21 

Tjänsteskrivelse av tf vård- och omsorgschef, 2018-11-21 

Beslutet skickas till 

Socialförvaltningens ledningsgrupp 

 

 

 

 

Anette Cronholm 

Tf Vård- och omsorgschef 
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Riktlinje för fördelning 
av platser på särskilt 
boende inom 
Äldreomsorgen 

Framtagen av: 
Tf Vård-och Omsorgschef 

Diarienummer 
 SN 2018-000293 

Sida 
1 (1) 

Godkänd och fastställd av: 
Socialnämnden 

Version: 
1 

Ersätter: 
Ingen 

Implementeras av: 
Respektive chef 

Fastställd: 
2018-12-06 

Gäller from: 
2018-12-06 

Beslut om plats på särskilt boende enligt Socialtjänstlagen 4 kap. 1 § fattas enligt 
delegationsordningen av biståndshandläggare. 

Fördelning av platser 
Boenderådet fördelar lediga lägenheter efter beslut av biståndshandläggare. 

Enskild som vistas på tillfällig plats med beslut om särskilt boende erbjuds ledig 
lägenhet på särskilt boende i första hand. Ledig lägenhet i särskilt boende fördelas 
sedan utifrån den enskilde som har störst behov för dagen. Om erbjuden enskild 
tackar nej till plats på särskilt boende måste nästa enskild utan dröjsmål, erbjudas 
ledig lägenhet. 

Vid ledig lägenhet på demensboende rådfrågas demenssjuksköterskan om vilken 
enskild som ska erbjudas lägenhet. 

Om den enskilde tackar nej till erbjuden lägenhet avslutas beslutet. 

Den enskilde kan tacka JA till erbjuden lägenhet i boende som inte är det önskade 
och kvarstå i kön för byte. 

Byte av boende 
I de fall det inte finns någon enskild med beviljat beslut om särskilt boende, erbjuds 
enskild som har önskat byte av boende. Den enskilde ska då lämna besked inom två 
dagar. Flytt ska ske så snart om möjligt, dock senast inom 7 kalenderdagar. 

2018-11-21
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Information Äldrestrategin 

Socialförvaltningens förslag till beslut 

Socialnämnden godkänner informationen om Äldrestrategin. 

Sammanfattning av ärendet 

I Kronobergs län har kommuner och Region Kronoberg kommit överens om 

att samverka i frågor som rör den äldre delen av befolkningen. Äldrestrategin 

och dess handlingsplan, som gäller 2018-2025, är framtagen av tvärgrupp 

äldre på uppdrag av länets ledningsgrupp. Länets ledningsgrupp har beslutat 

om att Äldrestrategin ska ligga till grund för allt arbete med äldre. Alla 

kommuner i länet och Region Kronoberg ska ta fram en egen handlingsplan 

för att säkra kvalitén i arbetet med de äldre. Alla chefer i länets kommuner 

och i Region Kronoberg är ansvariga för att genomföra de aktiviteter som är 

fastställda i handlingsplanen och för att följa resultat och måluppfyllelse i den 

egna verksamheten.  

 

Handlingsplanen är uppbyggd utifrån fem områden; implementera strategin, 

delaktighet och självständighet, förebyggande vård och omsorg, e-hälsa och 

välfärdsteknik samt organisatoriska utvecklingsområden. I Uppvidinge 

kommuns handlingsplan har vi detta år arbetat med området implementera 

strategin. Socialförvaltningens intention är att handlingsplanen inte bara ska 

omfatta de äldre utan omfatta alla individer, oavsett ålder. 

Beslutsunderlag 

Gemensam strategi för de äldre i Kronoberg 2017-2025, 2018-11-21 

Gemensam handlingsplan för de äldre i Kronoberg 2018-2025, 2018-11-21 

Tjänsteskrivelse, 2018-11-21, tillförordnad vård och omsorgschef, socialt 

ansvarig samordnare 

Beslutet skickas till 

Ledningsgruppen 

 

 

Anette Cronholm  Annie Ingelskog 

Tillförordnad   Socialt ansvarig samordnare 

Vård och omsorgschef  









































 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2018-11-29 
Referens 

SN2018-000339 

  

 

 

  
www.uppvidinge.se · m.uppvidinge.se 

Statistik för vård och omsorg gällande arbetspass 

Socialförvaltningens förslag till beslut 

Socialnämnden upphäver beslutet 2018-11-08, § 124, att ta fram statistik för 

vård och omsorg. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Vid socialnämndens sammanträde 8 november 2018, i samband med ärende 

socialnämndens ekonomiska uppföljning 2018-000105, yrkade Eva Palmqvist 

(C) att socialförvaltningen ska ta fram statistik för vård och omsorg gällande: 

1. Nollvikariat – antal 

2. Flextid – total 

3. Resurspass – antal varje dag, hur många av dessa som utnyttjas 

4. Timvikariat – fyllnad 

Redovisning av perioden 1 december – 1 mars ska tas fram till socialnämnden 

sammanträde i april 2019. 

 

Tidsaspekten för att ta fram dessa uppgifter enligt yrkandet är för snäv. Ska 

dessa omfattande uppgifter tas fram behövs en god planering för hur detta 

ska hanteras. Eftersom det inte är möjligt att få fram uppgifterna i något 

system kräver det att varje chef kan avsätta arbetstid för framtagande av 

uppgifter, andra arbetsuppgifter kommer då att behöva stå tillbaka. 

 

Socialförvaltningen vill att socialnämnden upphäver beslutet eftersom det ger 

liten effekt men kräver stor insats. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänstskrivelse av vård och omsorgschef, 2018-11-29 

Beslutet skickas till 

Anette Cronholm   

Vård och omsorgschef  
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Förslag gällande verksamhetsplan 2019 

Socialförvaltningens förslag till beslut 

Socialnämnden godkänner förslag till verksamhetsplan 2019 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetsplanen ska bidra till en tydlighet och struktur i arbetet för 

ledning och medarbetare.  Den ska också ge en tydlighet för alla inom 

förvaltningen. Genom att ge förutsättningar för att lägga upp arbetet för bästa 

tänkbara resultat, en bättre strukturerad planering, för att på bästa sätt 

tillgodose medborgarnas behov. Verksamhetsplanen löper i samklang med 

den femårig verksamhetsplan som socialnämnden tidigare beslutat om.   

Genom att skapa en verksamhetsplan som sträcker sig över en femårsperiod finns 

möjlighet till långsiktighet i arbetet och en ökad möjlighet att arbeta med målen i 

jämförelse över tid, vilket är till gagn för den enskilde. 

Reservation måste dock göras för eventuella utifrån kommande uppdrag som 

vi inte kunnat förutse när planen utformades. Exempel kan vara förändringar 

i lagstiftning eller förändrade föreskrifter och allmänna råd från 

Socialstyrelsen, åtgärder vid egenkontroller samt inspektion från inspektionen 

för vård och omsorg (IVO), satsningar från regeringen eller ledningsgruppen 

för länets hälso- och sjukvård och socialtjänst samt stimulansmedel för 

specifika utvecklingsområden kan påverka oss. 

Verksamhetsplanen ligger till grund för verksamhetsberättelserna. 

Ekonomiska konsekvenser 

2019 års verksamhetsplan löper i samklang med den femåriga 

verksamhetsplan 2018-2023. Genom att ta ett helhetsgrepp över 

verksamhetsplanen över en femårsperiod finns underlag för en större 

följsamhet och förvaltningen ges rätt förutsättningar att arbeta långsiktigt. 

2019 års verksamhetsplan och de förbättringsområden som socialnämnden 

arbetar med har i syfte att ge en klarare helhetsbild kring de ekonomiska 

konsekvenserna. Givetvis är det i nuläget svårt att utvärdera de ekonomiska 

konsekvenserna men helhetsarbetet kring verksamhetsplanen blir mer 

strukturerat och sammanhållande för varje del inom förvaltningen 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av förvaltningschef, 2018-11-26 

Verksamhetsplan för år 2019, 2018-11-26 

Beslutet skickas till 

Ledningsgruppen 

Kommunstyrelsen 

 

Annie-Lie Jarhult 

Förvaltningschef 
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 1. Bakgrund 

Socialförvaltningens ledningsgrupp har ansvar för att styra och leda verksamheten på ett sådant sätt 

att de förutsättningar som finns för socialförvaltningen används på ett kostnadseffektivt och optimalt 

sätt ur medborgar- och brukarperspektiv. Ledningsgruppen har även huvudansvar för fortlöpande 

verksamhetsutveckling.  Planen är utformad av förvaltningens ledningsgrupp och är godkänd av 

socialnämnden. Ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete, planen för intern kontroll för 

socialförvaltningen samt socialnämndens mål för god ekonomisk hushållning har en betydande 

funktion för verksamhetsplanens utformning. Verksamhetsplanen 2019 utgår från 2018 års 

verksamhetsplan enligt beslut i socialnämnden att arbeta mer långsiktigt med ett tidsperspektiv på 5 

år. 

2. Politiska mål 

De politiska målen för socialnämndens verksamheter fördelas inom tre områden.  

Gällande mål för 2019: 

Medborgarnytta – nöjda invånare 
Genomgång av avvikelser inom individ- och familjeomsorgen – följa upp avvikelserna och skapa 

förutsättningar för brukarmedverkan för att förbättra verksamheten. Antalet avvikelser i sin helhet – 

relationen 2018/2019 samt antalet avvikelser där brukare/klienter varit en part i förbättringsarbetet 

Personal – attraktiv arbetsgivare 
En förvaltning – god introduktion, gott bemötande och en mentor som ska utses till nyanställda. 
Andelen nyanställda som har fått en mentor redovisas halvårsvis. 
 
Kvalitet 
Samarbete skola och socialförvaltning gällande tidiga insatser barn och unga. Antal barn och unga där 
samarbetet har resulterat i tidiga insatser från båda förvaltningarna, mätpunkter som redovisas till 
nämnden i augusti och november. 

 

3. Syfte  

Verksamhetsplanen ska bidra till en tydlighet och struktur i arbetet för ledning och medarbetare 

under året 2019. Den ska också ge en tydlighet för alla inom förvaltningen att medverka och lägga 

upp arbetet för bästa tänkbara resultat, en bättre strukturerad planering. 

Reservation måste dock göras för eventuella utifrån kommande uppdrag som vi inte kunnat förutse 

när planen utformades. Exempel kan vara förändringar i lagstiftning eller förändrade föreskrifter och 

allmänna råd från Socialstyrelsen, åtgärder vid egenkontroller samt inspektion från IVO (Inspektionen 

för vård och omsorg), satsningar från regeringen eller ledningsgruppen för länets hälso- och sjukvård 

och socialtjänst samt stimulansmedel för specifika utvecklingsområden kan påverka oss. 

Verksamhetsplanen ligger till grund för verksamhetsberättelserna. 

Som komplement till socialförvaltningens verksamhetsplan kommer respektive avdelningscheferna 

för Vård- och omsorg, Hälso- och sjukvårdschef och Individ- och familjeomsorgschef att under 2019: 
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 Arbeta fram var sin verksamhetsplan inför 2020 utifrån denna verksamhetsplans upplägg. 

Detta för att uppnå en röd tråd inom respektive avdelning i relevans till socialförvaltningens 

verksamhetsplan.  

4. Uppföljning  
Uppföljning och utvärdering av hela verksamhetsplanen görs av förvaltningens ledningsgrupp senast 

innan september månads utgång. Socialnämnden beslutar om verksamhetsplan för nästkommande 

år i samband med budgetarbetet. Uppföljning av respektive mål görs enligt aktiviteten 

”uppföljning/klart”. Redovisning sker till SN i samband med bokslutet. 

4. Samverkan  
Region Kronoberg har ansvaret för områden som bidrar till den regionala utvecklingen i hela länet.  

Områdena är: hälso- och sjukvård samt socialtjänst, kollektivtrafik och infrastruktur, kompetens- och 
utbildningsfrågor, miljö- och klimat, samhällsplanering, innovation, näringslivsutveckling, 
internationella frågor, folkhälsa och kultur 

Inom området hälso- och sjukvård samt socialtjänst finns en länsgemensam samverkan som leds av 

Region Kronoberg genom Ledningsgruppen för länets hälso- och sjukvård samt socialtjänst 

tillsammans med skolcheferna. Ledningsgruppen består av socialtjänstens förvaltningschefer i 

kommunerna, hälso- och sjukvårdsdirektör och centrumchefer inom Region Kronoberg i samarbete 

med skolcheferna. De ansvarar för arbetet med att samordna hälso- och sjukvård, socialtjänst och 

skolcheferna i länet.  

Ledningsgruppens vision är att göra mesta möjliga nytta med gemensamma resurser och ledorden är 

”Vi är tydliga, våra beslut är förankrade och våra beslut är fattade med länets bästa i åtanke” 

De övergripande målen till 2020 är: 

 Barnens bästa i Kronobergs län  

I Kronobergs län har alla barn- och unga förutsättningar att må bra och att slutföra gymnasiet utifrån 
sina egna möjligheter 

 Trygg och säker vård och omsorg genom ett effektivt resursutnyttjande i Kronobergs län 

I Kronobergs län får invånarna en trygg, effektiv och säker vård och omsorg utifrån sina behov 

 
Till ledningsgruppen finns tre tvärprofessionella arbetsgrupper, Tvärgrupp barn och unga, Tvärgrupp 

vuxna samt Tvärgrupp äldre. De arbetar på uppdrag från ledningsgruppen för länets hälso- och 

sjukvård, socialtjänst tillsammans med skolcheferna, vilket ingår i de regionala stödstrukturerna för 

Kronobergs län. 

 

6. Kommunens gemensamma värdegrund 

Uppvidinge kommun har en gemensam värdegrund som är antagen av kommunfullmäktige. Den ska 

vara känd i kommunens alla verksamheter och budskapet ska genomsyra alla medarbetares vardag.  
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”Vi, anställda och förtroendevalda, är till för invånarna i Uppvidinge kommun” 

”Vi söker och genomför ständigt förbättringar” 

”Vi arbetar så att invånarna känner förtroende för oss och stolthet för sin kommun” 

Allt vi gör genomsyras av: 

Tolerans 

Vi bemöter andra och varandra med respekt och förståelse oavsett idéer och synsätt 

Kreativitet 

Vi uppmuntrar till och stödjer uppfinningsrikedom, nyfikenhet, lärande, öppenhet och skapande. 

Mod 

Vi tror på våra egna möjligheter och vågar söka nya vägar 

Vi visar handlingskraft och engagemang 
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7. PRIORITERADE OMRÅDEN FÖR SOCIALFÖRVALTNINGEN 2019 

7.1 Prioriterade mål för socialförvaltningen 
Verksamhetsplan 2019 innefattar övergripandeområden som hela förvaltningen ansvarar för. Varje område har fått förbättringsområden att arbeta med 

under 2019. Dessa förbättringsområden är kopplade till mål, aktuellt läge, aktivitet, ansvar och uppföljning vilka redovisa separat till nämnden. 

Verksamhetsplan 2020 kommer att uppdateras utifrån de förbättrings- och utvecklingsområden som förvaltningen står inför. Nedan följer de övergripande 

områden.  

 Införande av målstyrningsarbete 

 Införande av nytt verksamhetssystem med tillhörande moduler 

 Fallprevention  

 Social dokumentation – journalgranskning i och med införande av nytt verksamhetssystem 

 Digitalisering av olika moduler, verktyg mm 

 Tidiga insatser, barn och unga  

 Kostnadseffektiva placeringar  

 Säker hemgång-samarbete – hemgångsstödjande teamet. 

 Introduktion och rekrytering – förbättra processen utifrån ett arbetsmiljöperspektiv 

 Fortsatt arbete kring äldrehälsa Östra och implementering av äldrestrategin 

 Genomlysning av vårt arbete gällande Våld i nära relationer 

 Anhörigstöd och uppsökande verksamhet 

 Barnkonventionen som lag 2020 – starta upp arbetet 

 Arbeta samman olika planer till en gemensam plan – för att förenkla (exempelvis, psykisk hälsa, äldre hälsa, intern kontroll, ekonomi osv) 
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7.2 Intern kontroll 
Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige har beslutat om reglemente för intern kontroll. Reglementet för intern kontroll beskriver nämndernas 

skyldigheter för uppföljning och rapportering av resultatet för den interna kontrollen.  

Socialnämnden har fattat beslut om granskningsområden för intern kontroll 2019.  

Mål Aktuellt läge Aktivitet Ansvar Klart Uppföljning 

Att socialnämnden 
upprätthåller en 
tillfredsställande intern 
kontroll.  

Granskningsområden 
finns framtaget 
Handlingsplan är 
beslutad för 2018. 

Arbeta med angivna 
granskningsområden 
enligt handlingsplanen 
för intern kontroll.  

Socialförvaltningens 
ledningsgrupp. 

Uppföljning enligt 
regler/anvisningar för intern 
kontroll.  
 

Årligen  

 

7.3 Kompetensutvecklingsplan & Attraktiv arbetsgivare 
Kompetensutvecklingsplanen & Attraktiv arbetsgivare bör gå hand i hand utifrån att flera funktioner inom socialförvaltningens ansvarsområde är bristyrken. 

Det är också viktigt att aktiviteter genomförs för att bidra till kommunens goda rykte och där förvaltningens avsikt är att hitta en modell som medverkar till 

en attraktiv arbetsgivare. 

Mål Aktuellt läge Aktivitet Ansvar Klart Uppföljning 

Ta fram en övergripande 
kompetensutvecklingsplan 
för socialförvaltningen 
2019-2025 

Kompetensutvecklingsplan 
och plan för arbetet 
gällande attraktiv 
arbetsgivare saknas. 

Inventering av vilken 
kompetens vi har och 
vilka kompetens vi 
behöver förstärka med 
fram till 2025 utifrån 
behov, 
pensionsavgångar mm.  
Här nedan följer några 
exempel på aktiviter:  
 
Aktiv marknadsföring. 

Förvaltningens 
ledningsgrupp 

 2019 Årlig 
uppföljning 
och 
utvärdering 
2025 
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Se över möjligheter för 
annan profession att 
utföra vissa 
arbetsuppgifter inom 
socialförvaltningen  
 
Karriärvägar möjliggörs  
 

Vinnande lag 
 
Rätt använd kompetens  
 
Driva frågan gällande 
kommunövergripande 
kompetens-
försörjningsplan  
 
Driva frågan gällande 
personalpolitiskt 
program 
 

 

7.4 Digitalisering  

Utvecklingen av digitala verktyg är ett högprioriterat utvecklingsområde 

Mål Aktuellt läge Aktivitet Ansvar Klart Uppföljning 

Översyn av förnyelse 
gällande 
verksamhetssystem.  
 

Prioriterat utifrån 
SOSFS 2014:5 
 
 

Projektgrupp för 
förlängning/ 
upphandling bildas 
hösten 2017 

Förvaltningschef 
 
 
 

Beslut innan årsskiftet 
2018/2019 
 
 

Årligen samt 
utvärdering utifrån 
kravspecifikation 
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Införa nyckelfritt.  
 
 
 
Gemensamt 
avvikelsesystem för 
hela kommunen. 
 
 
Stöd gällande 
handhavandet av 
digitala verktyg och 
system inom 
Socialförvaltningen.  
 
 
 
 
 
Skapa förutsättningar 
för att kunna erbjuda 
E-tjänst. 

 
 
Synkroniseras med 
verksamhetssystem 
 
 
Synkronisera med 
verksamhetssystem 
samt övriga 
förvaltningar  
 
Trådlöst nätverk saknas 
till hyresgäster på alla 
boendeformer inom 
socialförvaltningen 
samt för verksamheten 
 
Bristande täckning för 
mobiltelefoni. 
 
 
Möjliggöra utveckling 
av E-tjänster till 
medborgarna.  

 
 
Se ovan 
 
 
 
Frågan hålls aktuell på 
kommunledningsnivå 
 
 
 
Lyfta behovet inför 
avtal med Uppcom    
 
 
 
 
 
 
 
 
Lyfta frågan till 
kommunledningen för 
ett övergripande beslut 
samt göra en översyn 
inom 
socialförvaltningen 
kring vilka E-tjänster 
som kan vara aktuella 
2018 

 
 
Förvaltningschef 
 
 
 
Förvaltningschef/Uppcom 
 
 
 
 
Förvaltningschef/Uppcom  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Förvaltningschef & 
förvaltningens 
ledningsgrupp 
 
 
 

 
 
Se ovan 
 
 
 
2019-2020 
 
 
 
 
2019-2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2019 

 
 
Se ovan 
 
 
 
Se ovan 
 
 
 
 
Se ovan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Årligen uppdatering 
och utveckling av E-
tjänster 
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7.5 Lokalförsörjning – sker kommunövergripande 
Socialnämnden har vissa uppgifter inom socialtjänsten mm, gällande bl.a. samhällsplanering vilket beskrivs i 3 kap. 1-2§ socialtjänstlagen. 

Mål Aktuellt läge Aktivitet Ansvar Klart Uppföljning 

Möta behovet av olika 
boendeformer och 
lokalbehov.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Utformning av olika 
boendeformer, lokaler 
se över 
 
 
 
 

Kommungemensam 
angelägenhet, täta 
möten på 
kommunledningsnivå 
för att säkerställa 
lokalförsörjningen över 
tid. 
 
 

Förvaltningschef 
 
 
 
Förvaltningschef 
 
 
 
 
 
 

Sker kontinuerligt i 
samarbete med 
kommunledningen 
genom 
lokalförsörjningsgruppen 
 
 
 
 
 
 
 
 

Återrapportering till 
nämnd och 
socialförvaltningens 
ledning kvartalsvis 

 

7.6 Systematiskt arbetsmiljöarbete 

Målet ingår i socialnämndens mål för god ekonomisk hushållning. Målet ska ses som en del i arbetsgivarens strävan att erbjuda en god arbetsmiljö som 

tillsammans med medarbetarens egna kloka val ökar förutsättningarna för ett långt och hållbart arbetsliv.  

Mål Aktuellt läge Aktivitet Ansvar Klart Uppföljning 

Skapa förutsättningar 
för ett välfungerande 
systematiskt 
arbetsmiljöarbete 
 
 
 

Avsaknad av ett 
välfungerande årligt 
systematiskt 
arbetsmiljöarbete som 
är inkluderat i 
vardagsarbete 

Ta fram underlag och 
arbetsmetod för 
systematiskt 
arbetsmiljöarbete 
arbetsgivare 
 
 

Förvaltningschef och 
förvaltningens 
ledningsgrupp 
 
 
 
 

2019 
 

Kontinuerligt men årligt 
återkommande enligt 
SAM 
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Projekt tidiga insatser 

Socialförvaltningens förslag till beslut 

Socialnämnden ansöker om 520 000 kronor i budgetmedel för finansiering av 

projekt Förebyggande insatser för år 2018. 

Sammanfattning av ärendet 

Finansiering av projekt om förebyggande insatser i socialnämndens och 

barn- och utbildningsnämndens verksamheter, KS 2016-000130 
 

Socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden har i april 2016 ansökt om 

medel för finansiering av projektledare som under 22 månader ska utreda och 

utforma möjligheter för barn och unga att få goda uppväxtvillkor. 

Kommunstyrelsens beslutade i juni 2016, § 110, att ställa sig positiv till 

nämndernas ansökan och att avsätta 1 150 000 kronor för projektet.  

Av beslutet framgår att innan budgetmedel tillförs till nämnden för 2018 ska 

en projektutvärdering och kostnadsbudget redovisas till kommunstyrelsen.  

Under 2016 och 2017 har projektet beviljats budgetmedel på totalt 162 tusen 

kronor. Beräknad kostnad för projektet mellan februari – december 2018 är 

520 tusen kronor. Kostnaden består av personalkostnad för projektledare.  

I februari 2018 startade projektet om på nytt och projektledare tillsattes. Fram 

till dagsdato har projektledare och medarbetar från hälso- och sjukvård, 

socialtjänst, skola och etableringen samarbeta med projektledare. Vi har 

genomfört två workshops och en styrgrupp har utsett. Där ingår 

verksamhetschefen för familjecentralen, vårdcentralen, förvaltningschef för 

barn- och utbildning, förvaltningschef för socialförvaltningen, avdelningschef 

etableringen, elevhälsochefen och projektledare. Projektledaren har ett 

utredningsuppdrag och har genomfört intervjuer med medarbetare i de olika 

organisationerna för att få fram underlag till kommande förslag krig hur vi på 

bästa sätt möter barn och unga med tidiga insatser. Projektledare har utgått 

från Åsedaskolan och har genom sin närvaro på olika skolor fått en bred bild 

av nuläget.  Förslag till utveckling/projekt tidiga insatser kommer att 

presenteras under hösten till kommunstyrelsen. 
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Tillsammans vill vi skapa en trygg och säker uppväxt för VARJE barn genom 

främjande, tidiga och samordnade insatser. Nu behöver arbetet tas vidare.  

Socialförvaltningen föreslår att socialnämnden ansöker om 520 000 kronor i 

budgetmedel för finansiering av projekt Förebyggande insatser för år 2018. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av förvaltningschef, 2018-11-26 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Ledningsgruppen 

Barn- och utbildning 

 

 

 

Annie-Lie Jarhult 

Förvaltningschef 
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Motion gällande försörjningsstödet samt hyran på 
autogiro 
 
Socialförvaltningens förslag till beslut 

Socialnämnden ger socialförvaltningen i uppdrag att formulera ett yttrande  

och återkomma till socialnämndens sammanträde i februari 2019. 

Sammanfattning av ärendet 
Den 2 augusti 2018, inkom en motion gällande försörjningsstödet samt hyran 

på autogiro från Uppvidingemoderaterna. 

 

Kommunfullmäktige beslutade den 28 augusti 2018, § 94, att överlämna 

motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Den 31 oktober 2018, skickade kommunstyrelsen en begäran om yttrande till 

socialnämnden. Yttrandet ska inkomma från socialnämnden till 

kommunstyrelsen senast 15 december. 

 

För att hinna bereda motionen för yttrande inom den angivna tidsramen har 

anstånd begärts till februari 2019. Anståndet beviljades av kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse skriven av administrativt ledningsstöd, 2018-11-29 

Protokoll kommunfullmäktige § 94/2018, motion gällande försörjningsstödet 

samt hyran på autogiro 

Begäran om yttrande, 2018-10-31 

Begäran om anstånd att inkomma med yttrande, 2018-10-31  

Beslut om anstånd att inkomma med yttrande, 2018-11-05 

Motion gällande försörjningsstödet samt hyran på autogiro, 2018-08-02 
 
Beslutet skickas till 
Ledningsgruppen 

 

Tiina Lilja 

Administrativt ledningsstöd  
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Motion gällande inrätta äldreombudsman 
 

Socialförvaltningens förslag till beslut 

Socialnämnden ger socialförvaltningen i uppdrag att formulera ett yttrande 

och återkomma till socialnämndens sammanträde i februari 2019. 

Sammanfattning av ärendet 
Den 6 augusti 2018, inkom en motion gällande inrätta äldreombudsman från 

Uppvidingemoderaterna. 

 

Kommunfullmäktige beslutade den 28 augusti 2018, § 96, att överlämna 

motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Den 31 oktober 2018, skickade kommunstyrelsen en begäran om yttrande till 

socialnämnden. Yttrandet ska inkomma från socialnämnden till 

kommunstyrelsen senast 15 december. 

 

För att hinna bereda motionen för yttrande inom den angivna tidsramen har 

anstånd begärts till februari 2019. Anståndet beviljades av kommunstyrelsen. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse skriven av administrativt ledningsstöd, 2018-11-29 

Protokoll kommunfullmäktige § 96/2018, motion inrätta äldreombudsman, 

2018-08-28 

Begäran om yttrande, 2018-10-31 

Begäran om anstånd att inkomma med yttrande, 2018-10-31  

Beslut om anstånd att inkomma med yttrande, 2018-11-05 

Motion gällande inrätta äldreombudsman, 2018-08-02 
 

Beslutet skickas till 
Ledningsgruppen 

 

 

Tiina Lilja 

Administrativt ledningsstöd  
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Förteckning över information till Socialnämnden 

Socialnämndens sammanträde den 6 december 2018. 

Information 

1. Rutin för samverkan i samband med egenvård mellan Region 

Kronoberg och länets social- och skolförvaltningar, SN 2018-000331 

2. Överenskommelse gällande samverkan inom hemsjukvård i 

Kronobergs län 2018-2022, SN 2018-000332 

3. Samverkansavtal integrerad missbruks- och beroendemottagning 

4. LOV-ärende, ansökan har dragits tillbaka, SN 2018-000256 

5. Avtal larm 

6. Verksamhetssystem 
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Sammanträdesplan för år 2019 

Socialförvaltningens förslag till beslut 

Socialnämnden fastställer sammanträdesplanen för år 2019. 

Sammanfattning av ärendet 

Förslaget till sammanträdesplan år 2019 har utformats med hänsyn till 

kommunstyrelsens sammanträden. Utgångspunkten för socialnämndens 

sammanträden är att de bör hållas veckan innan kommunstyrelsen. På så vis 

får nämnden ta del av sin ekonomiska uppföljning innan kommunstyrelsen. 

Vid tre tillfällen kommer socialnämndens sammanträden hållas efter 

kommunstyrelsen. Dessa tillfällen blir i maj, juni och december.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av förvaltningssekreterare, 2018-11-19 

Förslag till sammanträdesplan år 2019, 2018-11-19 

Beslutet skickas till 

Socialförvaltningens ledningsgrupp 

Förtroendevalda 

Kommunstyrelsen 

 

 

Emma Majlöv Modig   

Förvaltningssekreterare   



Socialnämndens sammanträdesplan år 2019
SN 2018-335 

  2018-11-19 

Individutskott   Socialnämnd  Kommunala pensionärsrådet 
Beredning och 

ärendestopp  

kl. 8:30 Tisdag

Sammanträde 

kl. 13:00 

Torsdag 

Ärendestopp 

Fredag 

Ordförande- 

beredning kl. 8:30 

Måndag 

Presidieberedning 

kl. 8:30 

Måndag 

Sammanträde 

kl. 13:00 

Torsdag 

Beredning 

Kl. 8:30 

Tisdag 

Sammanträde 

Kl. 9:00 

Tisdag 

15 januari 24 januari (11 december 2018) (17 december 2018) 10 januari 

12 februari 21 februari 11 januari 14 januari 28 januari 7 februari 

12 mars 21 mars 8 februari 11 februari 25 februari 7 mars 5 mars 19 mars 

16 april 25 april 8 mars 11 mars 25 mars 4 april 

15 maj 24 maj 5 april 8 april 29 april 9 maj 

11 juni 20 juni 10 maj 13 maj 3 juni 13 juni 4 juni 18 juni 

13 augusti 22 augusti 

10 september 19 september 9 augusti 19 augusti 26 augusti 5 september 3 september 17 september 

15 oktober 24 oktober 6 september 9 september 30 september 10 oktober 

12 november 21 november 11 oktober 14 oktober 28 oktober 7 november 

10 december 19 december 8 november 11 november 25 november 5 december 2 december 

(Måndag) 

16 december 

(Måndag) 

Kallelse till individutskottet och socialnämnden skickas ut en vecka innan sammanträdet 
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