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Verksamhetsdrift av Oskarsro vård- och omsorgsboende

1. Allmän orientering

1.1. Inledning

Äldreomsorgen i Solna ska erbjuda trygghet, värdighet och meningsfull tillvaro. Alla insatser 

måste ske med respekt för människovärdet. Det är av största betydelse att de äldsta, 

sköraste och sjukaste får en omvårdnad med god kvalitet. Därför fortsätter staden arbetet 

med kvalitetssäkring, valfrihet samt förebyggande och friskvårdande insatser för ökad 

livskvalitet.       

       

Hur väl utvecklad hemtjänsten än är räcker den inte alltid till. När vård- och omsorgsbehoven 

är omfattande måste kommunen kunna tillhandahålla ett omvårdnadsboende. Den äldre ska 

ha möjlighet att välja ett boende med profil och tillhandahållen service som passar den 

enskilde. Är det fullt på önskat boende har den enskilde möjlighet att sätta upp sig för byte 

på en intern väntelista i staden.  

    

Upphandlingen gäller Oskarsro vård- och omsorgsboende med 34 boende.

1.2. Beställare

Solna stad 

Omvårdnadsnämnden

171 86 Solna 

I materialet betecknas Solna stad som staden/ beställaren och anbudsgivaren som 

entreprenör.

1.3. Huvudmannaskap

Beställaren är som huvudman för äldreomsorgen i Solna Stad ytterst ansvarig för den 

enskilda placeringen och beslutar i alla frågor som innefattar myndighetsutövning. 

Beställarens ansvar som myndighetsutövare och ytterst ansvarig för verksamheten kvarstår 

alltid.

1.4. Uppdraget
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Uppdraget avser verksamhetsdriften vid Oskarsro vård- och omsorgsboende och innebär att 

entreprenören ska ge service, omvårdnad samt hälso- och sjukvård inkl. rehabilitering till de 

boende dygnet runt (heldygnsinsatser). Verksamhetens utförande ska baseras på 

kompetens, vetenskap och beprövad erfarenhet.     

     

Uppdraget ska utföras i enlighet med avtal, förfrågningsunderlag och anbud. 

Utgångspunkterna för dessa finns i omvårdnadsnämndens mål, bilaga 1.     

     

     

God samverkan mellan staden och entreprenören är en viktig förutsättning för att 

entreprenören ska lyckas med sitt uppdrag. Staden och stadens kvalitetsutvecklare har inte 

bara en uppföljande funktion utan ska också kunna fungera som diskussions- och 

samarbetspartner vad gäller kvalitetsutveckling.     

     

Kraven som ställs för uppdraget är ett nödvändigt led i ansvarstagandet för äldre, men utgör 

också grund för utvecklingsarbete och det samarbete som staden eftersträvar. Beställaren 

förutsätter att entreprenören samverkar och deltar i stadens utvecklingsarbete.     

     

Verksamheten ska inriktas på att den äldre får leva ett tryggt och värdigt liv och känna 

välbefinnande. Till ett värdigt liv hör:     

     

· integritet såsom rätt till ett privatliv och kroppslig integritet     

· möjlighet att upprätthålla sitt självbestämmande     

· individanpassning och delaktighet i beslut och insatser     

· insatser av god kvalitet     

· ett gott bemötande av den äldre och dennes närstående     

     

     

Till välbefinnande hör att den äldre känner trygghet och meningsfullhet. Särskild hänsyn ska 

tas till de boendes behov och önskemål ur språkliga, kulturella, etniska och religiösa 

aspekter.

1.5. Avtalstid

Avtalstiden är 2013-03-01 till och med 2016-02-29. Om parterna är överens kan avtalet 

förlängas i tre år. Överenskommelse om förlängning skall vara skriftlig och träffas senast nio 

månader före avtalstidens utgång. Längsta möjliga sammanlagda avtalstid är sex år.

1.6. Egen regi

Eventuellt egenregianbud  tävlar på samma villkor som övriga anbud. Vinner sådant anbud 

upphandlingen utgör detta skäl för att formellt avbryta upphandlingen och träffa 

överenskommelse med den egna regin.

2. Upphandlingsföreskrifter

2.1. Upphandlingsform

Upphandlingen genomförs som en förenklad upphandling enligt Lagen om Offentlig 

Upphandling (LOU), kapitel 15. Anbud kan komma att antas utan föregående förhandling.

2.2. Krav på anbudets utformning

Anbud skall vara skriftligt och avfattat på svenska språket. Undantag får göras för enstaka 

fackuttryck och/eller tekniska beskrivningar där det är vedertaget inom branschen att 

språket är annat än svenska. Om avvikelse från svenska språket görs skall det språk som är 

vedertaget användas. Staden förbehåller sig rätten att, av entreprenör och på entreprenörs 
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bekostnad, begära in översättning om så bedöms nödvändigt för att rätt förstå anbudet.  

 

Anbud skall lämnas elektroniskt genom www.tendsign.com där svarsanvisningar ges.  

 

För dem som tycker att det är svårt att orientera sig i systemet rekommenderas att 

kontakta supportavdelningen via www.tendsign.com  

2.3. Sekretess

Enligt sekretesslagen (SekrL 1980:100) gäller absolut anbudssekretess till dess att 

tilldelningsbeslut om val av entreprenör fattats. Därefter blir anbud och andra ingående 

uppgifter normalt offentlig allmän handling. Anbudsansökningar och anbud eller delar av 

dessa dokument kan dock omfattas av sekretess på grund av andra bestämmelser enligt 

sekretesslagen. Solna stad prövar detta varje gång en allmän handling begärs utlämnad.  

 

Om entreprenör anser att uppgift som lämnas med anbud uppfyller vad som erfordras för 

kommersiell sekretess bör entreprenör skriftligen inkomma med en begäran innehållande 

precisering av vilka uppgifter som avses och vilken skada som skulle åsamkas entreprenör 

om uppgifterna röjs efter det att tilldelningsbeslutet fattats.  

 

Det faktum att entreprenör har begärt sekretess är dock ingen garanti för att uppgiften i 

fråga vid prövning kommer att anses omfattas av sekretess.  

Innehåller anbudet uppgifter som  omfattas av sekretess? 

(Fritextsvar)

Precisera vilka handlingar(bilagor eller hänvisa till punkt/sida i 

Anbudet) som anses omfatta sekretess. (Fritextsvar)

Precisera lagrum och eller paragraf som åberopas. (Fritextsvar)

Precisera vilken skada företaget eventuellt kan lida om dess 

uppgifter röjs. (Fritextsvar)

2.4. Anbudstidens utgång

Anbud skall vara Solna stad tillhanda senast 2012-10-17.  

2.5. Anbudets giltighetstid

Anbudet skall vara giltigt till och med 2013-05-30.

2.6. Öppning av anbud

Inkomna anbud kommer att öppnas och förtecknas vid en förrättning 2012-10-18.

2.7. Tidsplan i upphandlingen

Preliminära hållpunkter i upphandlingen:  

Anbudsgenomgång/kvalificering vecka 42-45  

Utvärdering vecka 42-45  

Tilldelningsbeslut planerat till vecka 49  

  

  

Reservation för ändringar

2.8. Rättelse av anbud som uppfyller de formella kraven

Uppenbara felskrivningar, felräkningar eller något annat uppenbart fel i anbudet får rättas. 
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Staden får också medge att anbudet förtydligas och kompletteras om det kan ske utan risk 

för särbehandling eller konkurrensbegränsning.

2.9. Intervjuer och förhandlingar

Om beställaren finner att lämnade anbud som uppfyllt kvalificeringskraven kräver 

klargöranden kan intervjuer komma att genomföras med anbudsgivarna.  

Om beställaren finner att förhandlingar är erforderliga kan även sådana komma att upptas 

enskilt med en eller flera anbudsgivare.  

Intervjuerna eller eventuella förhandlingar får inte innebära att någon anbudsgivare 

särbehandlas.  

2.10. Tilldelningsbeslut

När staden fattat beslut om tjänsteleverantör och anbud så upphör den absoluta 

sekretessen och till varje anbudsgivare skall det lämnas upplysning om innehållet i det s k 

tilldelningsbeslutet och om skälen till varför anbud antagits. Varje anbudsgivare som begär 

upplysning om tilldelningsbeslutet skall också ha rätt att få sådan information. Härigenom ges 

en anbudsgivare möjlighet att få tilldelningsbeslutet prövat i förvaltningsdomstol under en 

föreskriven tidsfrist innan avtal slutits. Tidsfristen för rättens prövning av anbudet är 10 

dagar efter det att upplysningar om tilldelningsbeslutet avsänts (per post eller e-post) eller 

om rätten fattat ett interimistiskt beslut 10 dagar efter det att beslutet upphävts. Därefter 

kan, om domstolens beslut inte innebär annat, kontrakt enligt LOU tecknas.  

 

2.11. Upplysningar under upphandlingen

Frågor som ställs under anbudstiden och som bedöms ha relevans för upphandlingens mål 

och syfte kommer att besvaras. Frågor om varför ett visst krav har ställts kommer inte att 

besvaras. Frågor ska ställas skriftligen via www.tendsign.com under rubriken/fliken frågor 

och svar. Staden önskar att frågor ställs senast tio dagar innan anbudstidens utgång.   

 

Entreprenör som väljer att hämta förfrågningsunderlaget anonymt måste själv bevaka 

frågor och svar i upphandlingen.   

  

Frågor kan ställas löpande via Tendsign. För att besvaras ska frågorna vara ställda senast 

2012-10-10

3. Kvalificering av anbudsgivare

3.1. Uppgifter om anbudsgivaren

Fyll i uppgifter nedan:

Företags namn (Fritextsvar)

Kontaktperson (Fritextsvar)

Behörig firmatecknare (Fritextsvar)

Organisationsnummer (Fritextsvar)

Telefonnummer kontaktperson (Fritextsvar)

E-post kontaktperson (Fritextsvar)

Övrigt (Fritextsvar)

3.2. Kvalificering

Kvalifikationskraven anger de krav som ställs på entreprenör i denna upphandling. 

Upplysningarna skall ge information om entreprenör och om dennes juridiska, ekonomiska 
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och finansiella ställning samt om teknisk förmåga och kapacitet.   

  

Det är obligatoriskt för anbudsgivare att lämna svar och bifoga samtliga begärda uppgifter.   

  

3.3. Juridiska krav

Entreprenör och underentreprenör skall vara fria från hinder att delta i upphandlingen jämlikt 

10 kapitlet 1 och 2 §§ LOU.    

Entreprenör och underentreprenör skall vara registrerade som arbetsgivare.    

   

Beställaren kan på eget initiativ komma att kontrollera hos annan myndighet att 

anbudssökande uppfyller juridiska krav.    

Beställaren kommer att göra kontroller angående anbudsgivaren hos skatteverket m.fl. 

myndigheter.  

Föreligger några skäl enligt nämnda lag? (Ja/Nej svar)

Ja

Nej

3.4. Ekonomisk och finansiell ställning

Entreprenör skall ha en stabil ekonomisk ställning. Risken för att entreprenör ska hamna i 

konkurs, tvångsförvaltning, ackord eller liknande förfarande skall var mycket låg.      

     

Staden kommer att inhämta uppgifter från affärs- och kreditupplysningsföretag och 

 myndigheter gällande entreprenörs ekonomiska och finansiella ställning.      

     

Ett krav är att entreprenör bedöms vara kreditvärdig hos kreditupplysningsföretaget 

Creditsafe eller motsvarande kreditvärdighet hos annat kreditupplysningsföretag, kreditvärdig 

enligt Creditsafe är 40-59.      

Enligt 11 kap. 12 § lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) får entreprenör vid 

behov och när det gäller ett visst kontrakt åberopa andra företags ekonomiska, tekniska 

och yrkesmässiga kapacitet. Entreprenören skall genom att tillhandahålla ett åtagande från 

företagen ifråga eller på annat sätt visa att entreprenören kommer att förfoga över 

nödvändiga resurser när kontraktet skall fullgöras. Om annat företags kapacitet åberopas 

skall det framgå av anbudet.      

     

I det fall lägre kreditvärdering redovisas skall entreprenör ändå anses uppfylla detta krav om 

entreprenör i anbudet lämnat en sådan förklaring att det kan anses klarlagt att entreprenör, 

själv eller genom åberopande av annans kapacitet, innehar motsvarande ekonomiska 

stabilitet. I det fall entreprenör åberopar annans kapacitet skall entreprenör till anbudet bifoga 

en handling som utvisar hur denne förfogar över de åberopade resurserna. Staden skall ha 

möjlighet att kontrollera entreprenörs uppgifter.      

     

För nystartade företag eller företag under bildande kan åberopande av annans kapacitet vara 

bankgaranti/motsvarande. Till anbudet ska i så fall bifogas ett förhandsbesked på en 

bankgaranti/motsvarande om 1,5 mkr.    

    

Garantin ska vara kopplad till ett eventuellt avtal med staden om drift av . Garantin ska gälla 

för fyra månader räknat från tillträdesdagen.     

     

     

3.5. Teknisk förmåga och kapacitet
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De entreprenörer som uppfyller de juridiska kraven och som har en stabil och finansiellt stark 

ställning kommer att bedömas vad gäller företagets tekniska förmåga och kapacitet.     

    

Entreprenör skall vara verksam inom äldreomsorg och ha tillräckliga resurser för att utföra 

uppdraget under avtalsperioden inklusive förlängningsoption.     

    

Entreprenör skall ha dokumenterad erfarenhet av driftåtagande av liknande storlek och 

komplexitet både vad gäller genomförande och löpande drift.     

    

Företaget skall under de senaste tre åren utfört minst två liknande uppdrag som beskrivs i 

förfrågningsunderlaget. För nystartade företag eller företag under bildande gäller att minst en 

person i företagets ledning i ledande befattning utfört minst två liknande uppdrag under de 

senaste tre åren.     

    

Till anbudet bifogas:     

    

•Redovisning av minst två pågående eller genomförda driftåtagande av motsvarande storlek 

och komplexitet och uppgift om referenspersoner med kontaktuppgifter så som 

verksamhet, telnummer, e-post och namn.     

    

• Presentation av företagets organisation och kompetenser inom organisationen.     

• Beskrivning av företagets förvaltningsorganisation både geografiskt, lokalt och 

kompetensmässigt. Av beskrivningen skall framgå lednings- och stödfunktioner för boendet. 

Beskrivningen skall styrka att företaget klarar ett uppdrag av den storleksordning som 

boendet innebär. Dessutom krävs dokumenterad relevant högskoleutbildning exempelvis 

socionom, sjuksköterska, beteendevetare, eller likvärdigt för en person i entreprenörs 

ledning. För att styrka att dessa krav uppfylls ska anbudet innehålla: Meritförteckning 

(Curriculum Vitae, CV) innehållande namn, teoretisk kompetens och erfarenhet samt 

examensbevis, diplom, eller annat dokument som styrker ställda utbildningskrav.     

    

Staden kan komma att kontakta referenterna. Referenserna skall styrka att uppdrag utförts 

på ett för beställarna tillfredställande sätt. För de entreprenör som har eller bedriver vård och 

omsorgsverksamhet åt staden kan staden vara en av flera referenser.     

    

All eventuell referenstagning kommer att dokumenteras skriftligt. Sker referenstagning 

genom samtal så kommer detta att ske efter frågemall.     

Beskrivning av företaget samt referenser (Fritextsvar)

Har CV bifogats? (Ja/Nej svar)

Kravgräns Ja

Nej

3.6. Ledningssystem

Entreprenören ska ha ett ledningssystem som uppfyller de krav som finns i Socialstyrelsens 

föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt 

kvalitetsarbete. Ledningssystemet ska bland annat innehålla rutiner för systematisk 

klagomålshantering, rutiner för avvikelsehantering samt rutiner för att upptäcka, förebygga 

och förhindra övergrepp och brister i vården.   

   

Entreprenör bekräftar att kraven på ledningssystem uppfylls    

Uppfylls kravet (Ja/Nej svar)

Kravgräns Ja
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Nej

3.7. Verksamhetschef enligt HSL

Entreprenör ska i sin organisation ha en person som motsvarar de krav som ställs för 

verksamhetschef för hälso- och sjukvården enligt 29 § HSL. Ange, om möjligt, namn på 

person i organisationen som motsvarar de krav som ställs för verksamhetschef, samt inge 

relevant examensbevis.

Ange verksamhetschef enligt HSL (Fritextsvar)

3.8. Visning av lokaler

Anbudsgivare ska ha besökt lokalerna innan anbud lämnas.      

Tid för visning överenskoms med kontaktpersonen för denna upphandling. Inga frågor 

utöver frågor rörande lokalernas beskaffenhet kommer att besvaras vid visning.     

     

Entreprenör hänvisas rörande frågor av annat än lokalspecifik karaktär till frågor och svar i 

tendsign.com.

 

Objektsbeskrivning finns i bilaga 10 och ritningar över lokalerna finns i bilaga 12.

4. Kravspecifikation

4.1. Omsorg och insatser för den enskilde

4.1.1. Värdegrund

Den nationella värdegrunden inom äldreomsorgen föreskriver att vården och omsorgen ska 

inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Till ett värdigt 

liv räknas bland annat rätt till en privat sfär och möjlighet att upprätthålla sitt 

självbestämmande och att respekteras i detta. Vården och omsorgen ska vara 

individanpassad och insatserna ska vara av god kvalitet. Den äldre och närstående ska få ett 

gott bemötande. Den äldre ska också kunna känna välbefinnande.    

Den nationella värdegrunden konkretiseras i omvårdnadsförvaltningens kvalitetsdeklaration 

(bilaga 2) för vård- och omsorgsboende.

4.1.2. Självbestämmande och integritet

Verksamheten ska respektera och stödja den boendes självbestämmande och integritet. 

Verksamheten ska stärka den boendes möjligheter till delaktighet och inflytande över hur 

insatserna utformas och när insatsen ges så att den boende upplever en god livskvalitet. Den 

boende och dennas närstående ska ges möjlighet att vara delaktiga i utformningen av 

service, daglig tillvaro, personlig omvårdnad och i den hälso- och sjukvård inklusive 

rehabilitering som ges. Den boende, företrädare för denna och, om den boende så vill, 

närstående ska ha rätt att delta i alla beslut som rör den egna personen. Den boendes rätt 

till ett privatliv ska respekteras. Entreprenören ska ansvara för att regelbundet anordna och 

delta i möten med de boende, gode män och närstående.

Beskriv hur kraven uppfylls (Fritextsvar)

4.1.3. Trygghet och kontinuitet

En viktig del av välbefinnandet är en känsla av trygghet. Det förutsätter bland annat en 

kontinuitet och en pålitlighet i hur omsorgen bedrivs och att omständigheter som kan skapa 

oro och ovisshet undviks.   

För att garantera trygghet och säkerhet ska personal dygnet runt vara snabbt tillgänglig för 

den boende. Kontinuitet såväl vad gäller personal som vad gäller tider för olika insatser och 

insatskontinuitet, dvs. att insatserna utförs som den boende önskar varje gång är av 
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avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Den boende ska kunna utveckla trygga och 

fungerande relationer till personalen. Den boende ska kunna lita på att behov av vård och 

omsorg blir tillgodosedda utifrån den gemensamt utarbetade genomförandeplanen samt 

veta när hjälpen kommer och vem som utför den.

 

En person i personalen ska utses att vara kontaktman och stå för huvuddelen av 

omvårdnadsinsatserna till den boende . Denne ska företräda och hjälpa den boende och vara 

ett praktiskt stöd i det dagliga livet samt vara den person som är en naturlig länk till 

närstående m fl. Den boende skall ha möjlighet att påverka valet av kontaktman. Om den 

boende inte är nöjd med sin kontaktman, ska den boende ha rätt att byta kontaktmannen. 

Kontaktmannen ska ha en utsedd ersättare så att kontinuiteten kan upprätthållas under 

semestrar och annan frånvaro.

Beskriv hur kraven uppfylls (Fritextsvar)

4.1.4. Gott bemötande

En viktig aspekt av ett värdigt liv och insatser av god kvalitet är ett gott bemötande. Ett gott 

bemötande präglas av respekt och hänsyn. Den boende ska mötas med vänlighet, 

uppmärksamhet och lyhördhet. Bemötandet av den boende och närstående är av 

avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Gott bemötande, hög 

informationsberedskap, god tillgänglighet och fungerande rutiner ska prägla 

verksamheten.    

    

Entreprenören svarar för all information utifrån det avtal som tecknas med beställaren och 

av beställare utarbetade kvalitetsdeklarationer (bilaga 2). I kvalitetsdeklarationerna ingår att 

utföraren ska kompensera den boende om en kvalitetsbrist har uppstått. Utgångspunkten är 

att brister ska rättas till så att den boende blir nöjd. Informationen ska ske till de boende och 

deras närstående/god man. Entreprenören ska sammankalla och samråda med 

förtroenderåd/anhörigråd i frågor som rör verksamheten. Synpunkter från de boende ska 

beaktas och åtgärdas så långt det är möjligt.    

    

Ett värdegrundsarbete pågår i omvårdnadsnämnden i vilket entreprenören förväntas 

delta.    

Beskriv hur den boende kompenseras om brister uppstår, se 

kvalitetsdeklarationer. (Fritextsvar)

Beskriv hur kraven i övrigt uppfylls (Fritextsvar)

4.1.5. Service och omvårdnad

Till ett värdigt liv hör en personligt anpassad vård och omsorg. Omvårdnaden ska 

genomsyras av grundtanken att de boende har förmåga att själva välja hur de vill leva sitt 

liv. De boendes behov och önskemål ur språkliga, etniska, kulturella och religiösa aspekter 

ska respekteras. Insatserna ska också ges utifrån mål m.m. i biståndsbeslut samt det övriga 

underlag som lämnas i samband med att plats anvisas. Den boende ska erbjudas möjlighet 

att behålla sitt sociala nätverk. Service och omvårdnad ska ha sin utgångspunkt i att den 

boendes funktioner för den dagliga livsföringen upprätthålls samt att social isolering 

motverkas.

Beskriv hur kraven uppfylls (Fritextsvar)

4.1.6. Aktiv och meningsfylld tillvaro

Välbefinnande beskrivs i den nationella värdegrunden som en känsla av trygghet och en 

upplevelse av meningsfullhet. Trygghet förutsätter att omständigheter som kan skapa oro 

och ovisshet undviks och att det finns tid för lugnande samtal. Meningsfullhet innebär bland 

annat att den boende ska ha möjlighet att känna sammanhang och se en helhet i sitt liv. Den 

Sida 8 av 28Utskrivet: 2012-10-18  0:03 Refnr.: ON 2012: 994



boende ska ges möjlighet att känna gemenskap och samhörighet men också att få känna 

sig behövd och efterfrågad. Den äldre personen ska ges stöd och uppmuntran att känna 

livsmod och meningsfullhet.    

    

Entreprenören ska svara för att den boende får fysisk, psykisk, social, kulturell och andlig 

stimulans utifrån sina personliga behov. Tillvaron ska präglas av ett innehåll där de boendes 

förmåga och vilja till aktivitet och sysselsättning upprätthålls och tas tillvara. Individuella 

önskemål och intressen ska så långt möjligt tillgodoses. De boendes individuella önskemål 

och intressen ska dokumenteras i den individuella genomförandeplanen. Entreprenören ska 

samverka med närstående, andra för de boende viktiga personer liksom med gode män och 

förvaltare.    

   

De boende som själva vill och kan vistas ute ska få regelbunden möjlighet till detta. Arbetet 

ska organiseras så att vardagslivet är i fokus. Helger och årstidernas växlingar ska märkas i 

aktiviteter, måltider och lokalernas utsmyckning.    

    

Entreprenören ska arbeta förebyggande för att upprätthålla den boendes funktionsförmåga. 

Tidiga insatser är av särskild betydelse. En förutsättning för att arbetet ska bli framgångsrikt 

är att entreprenören har väl fungerande former för samverkan med hälso- och sjukvårdens 

representanter, frivilligorganisationer och andra verksamheter. I uppdraget ingår att vara de 

boende behjälpliga med externa kontakter såsom t ex färdtjänst, läkare o. dyl.  

Beskriv hur man avser att fånga upp intressen och önskemål 

om aktiviteter och sedan tillgodoser dessa. (Fritextsvar)

Beskriv hur kraven i övrigt uppfylls. (Fritextsvar)

4.1.7. Tolk

Entreprenören ska svara för att de boende får hjälp med språklig kommunikation vid tal- 

syn- och hörselnedsättning samt att tolk kan anlitas vid behov.

4.1.8. Kvarboende

Kvarboendeprincipen ska gälla vilket innebär att den boende ska kunna bo kvar i sin lägenhet 

till livets slut om det inte finns särskilda skäl för flyttning

4.1.9. Hemlikhet

Entreprenören ska sträva efter att verksamheten bedrivs under så hemlika förhållanden som 

möjligt utan att kraven på en god arbetsmiljö för personalen åsidosätts.

4.1.10. Ledsagare

Entreprenören ska ansvara för att personal eller annan lämplig person vid behov följer med 

den boende till sjukhus, läkare, tandläkare, frisör etc. De boende ska också kunna få hjälp 

med att göra småärenden, mindre inköp och liknande.

4.1.11. Kläder, textilier och tvätt

Entreprenören ska tillhandahålla sänglinne, täcke, kuddar och handdukar . Entreprenören ska 

svara för att de boendes kläder, sänglinne, täcke och kuddar mm. tvättas utan kostnad för 

de boende, med undantag för kemtvätt. Entreprenören ska även svara för smärre lagning av 

kläder. Tvätt och skötsel av kläder, textilier mm ska göras så ofta som krävs för att dessa 

ska vara rena och fräscha. Entreprenören ansvarar för tillhandahållande och tvätt av de 

skyddskläder som personalen behöver i verksamheten. Entreprenören svarar för alla 

kostnader som är förbundna med anskaffning av buffertförråd, tvätt och skötsel av det som 

anges ovan.
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4.1.12. Kostnader för TV

Gemensam TV-licens för enheten och de boende skall tillhandahållas av entreprenören.

4.1.13. Privata medel

De boende, närstående, god man eller förvaltare sköter i normalfallet den personliga 

ekonomin. När så inte kan ske ska entreprenören kunna hjälpa till med handhavande av 

fickpengar mm. Det ska finnas skriftliga rutiner för förvaring och redovisning av de boendes 

privata medel, så att en tillfredsställande säkerhet uppnås. All personal ska informeras om de 

rutiner som gäller för hantering av privata medel och om det förbud som råder för enskild 

personal att ta emot gåvor.

 

Boendet ska vara behjälpliga med att ansöka om god man samt med att skriva en social 

utredning till överförmyndarnämnden när behov av detta föreligger.

4.1.14. Nyckelhantering

Entreprenören ska i verksamheten ha skriftliga rutiner för hantering av nycklar såväl för de 

boendes lägenheter som för andra utrymmen. Nycklar till läkemedelsförråd får endast 

handhas av legitimerad sjuksköterska. Om nycklar förkommer p.g.a. personals försumlighet 

ska entreprenören svara för kostnader som uppkommer.

4.1.15. Mat och måltider

Entreprenören ska följa Solna stads Policy för mat och måltider på vård- och 

omsorgsboenden (bilaga 3) genom att omsätta kvalitetskraven för maten, måltidsmiljön, 

måltidsordningen, livsmedelshygien och miljö till rutiner som är anpassade till de boende.   

   

Utföraren ska    

· verka aktivt för att förebygga nutritionsrelaterade problem bl.a. genom att skapa attraktiva 

måltidsmiljöer för de boende och utnyttja möjligheterna att skapa social gemenskap genom 

mat och dryck.    

· följa de rutiner som tas fram av stadens medicinskt ansvarig sjuksköterska samt följa upp 

att rutinerna följs genom egenkontroll   

· i sin verksamhet ha den kompetens och de rutiner som krävs för att identifiera, bedöma, 

utreda och behandla nutritionsrelaterade problem enligt Socialstyrelsens skrift ”Näring för 

god vård och omsorg”. För verksamheten ska dietist finnas tillgänglig.    

   

Kvalitetskrav på maten   

Entreprenören ska   

· sträva efter att begränsa matens innehåll av tillsatser som inte är av värde för målgruppen 

endast servera mat som innehåller tillsatser som är godkända enligt 

livsmedels-lagstiftningen   

· sträva efter att servera mat som är fri från genetiskt modifierade livsmedel och 

transfetter   

· hantera mat så att hela hanteringskedjan sker enligt livsmedelslagstiftningen samt med så 

liten näringsförlust som möjligt   

· sträva efter att hantera maten miljövänligt   

· ha ett utbud av koster och konsistenser som följer Socialstyrelsens skrift Näring för god 

vård och omsorg samt tillgodose behov av sondnäring och kosttillägg (näringsdryck, 

berikningspulver och energimoduler)   

· servera luncher och middagar som innehåller minst 500 kalorier per portion    

· servera protein- och energirik kost    

- där medelvärdet för kolhydrater, fett och protein i två (på varandra följande) veckors 

luncher och middagar stämmer med rekommenderat intervall för fördelning av energigivande 

näringsämnen enligt Socialstyrelsens skrift Näring för god vård och omsorg    

- där medelvärdet för kalcium och D-vitamin i fyra (på varandra följande) veckors luncher 
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och middagar minst uppgår till 45 % av svenska näringsrekommendationer (medelvärdet för 

rekommendationen för män och kvinnor > 75 år ska användas)

Beskriv på vilket sätt kvalitetskraven för maten i policyn ska 

uppnås. (Fritextsvar)

Beskriv på vilket sätt social gemenskap ska skapas genom mat 

och dryck. (Fritextsvar)

Beskriv på vilket sätt dietist kommer att finnas tillgänglig för 

verksamheten. (Fritextsvar)

4.1.16. Livsmedel

Utföraren ansvarar för att kraven i livsmedelslagstiftningen efterlevs samt att kontrollera att 

dessa krav uppfylls. Det innebär att utföraren är skyldig att göra följande:   

· anmäla sin verksamhet till Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i Solna stad senast 2 

veckor  innan verksamheten startar.   

· upplysa Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i Solna om bl.a. betydande ändringar i 

verksamheten eller om verksamheten upphör.   

· upprätta ett verksamhetsanpassat system för egenkontroll.

   

Ett system för egenkontroll innebär planerade åtgärder som utföraren vidtar för att uppfylla 

relevanta krav i livsmedelslagstiftningen. Systemet omfattar även företagarens kontroll av 

att dessa uppfylls. Utföraren ska bland annat kunna visa att hon har kontroll på utbildning, 

personlig hygien, rengöring och temperaturer. Egenkontrollens innehåll varierar utifrån vilken 

livsmedelshantering som verksamheten omfattar. Information om livsmedelslagstiftningen 

kan bland annat fås via Livsmedelsverkets hemsida www.slv.se och Solna stads hemsida 

www.solna.se

4.2. Personal

4.2.1. Arbetsledning

Den som verkar och arbetar i boendet som platsansvarig för utförandet av tjänsten ska vara 

sjuksköterska eller ha annan lämplig utbildning och ha ingående kunskaper om tillämpliga 

lagar, förordningar, föreskrifter, allmänna råd samt om kommunens riktlinjer, policy mm.  

 

Entreprenören ska säkerställa att det i boendet finns arbetsledning dygnet runt. Det ska 

finnas en tydligt utpekad ansvarig, som personal och boende kan identifiera dygnet runt.  

 

Ledningen för verksamheten är av avgörande betydelse för möjligheterna att på ett så bra 

sätt som möjligt utföra det aktuella uppdraget.  

 

• Kontinuitet i arbetsledningen är av största vikt.  

• Ledningens kvalifikationer och erfarenhet av att leda liknande verksamhet är av stor 

betydelse.  

• Har ledning och utförardelen specialkompetens att erbjuda, exempelvis särskild 

omvårdnadspedagogik, demens, psykiatri med mera skall det framgå av anbudet.  

• Ledningen förutsätts vara lättillgänglig för personal och beställare.  

Beskriv hur kraven uppfylls (Fritextsvar)

4.2.2. Personal, omfattning utbildning mm

Entreprenören ska garantera att verksamheten är bemannad dygnet runt årets alla dagar 

med sådan kompetens och med sådan personalstyrka att de boende alltid tillförsäkras 

nödvändig tillsyn och säkerhet beträffande medicinsk och personlig omvårdnad. Detta 

innefattar krav på att scheman läggs så att det finns tillräcklig tid för överrapportering mellan 
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arbetspassen, och att det finns skriftliga säkra rutiner för detta. Entreprenören svarar för att 

det alltid finns tillräckligt med personal av olika yrkeskategorier med adekvat utbildning och 

tillräcklig kompetens för att upprätthålla god kvalitet i hälso- och sjukvård, omvårdnad och 

service samt för att tillgodose säkerhet, aktivering, stimulans och en innehållsrik vardag för 

de boende.

    

Vård- och omsorgsbemanningen inklusive operativ arbetsledning skall vara minst 0,85 per 

boende.För att godkännas beträffande detta krav ska entreprenören redovisa 

täthetsschema enligt mall i bilaga 4 för respektive yrkeskategori, som utgår från att 

samtliga platser är belagda och tar hänsyn till Oskarsros förutsättningar.     

    

Justeringar i bemanning kan under löpande avtalstid göras om vårdbehovet förändras. 

Bemanningen måste alltid vara sådan att avtalade åtaganden kan uppfyllas, vilket kan 

innebära krav på ökad personalstyrka vid ökat vårdbehov.     

    

Entreprenören ska organisera verksamheten så att samarbete och kommunikation sker 

mellan yrkesgrupper och med andra aktörer. Entreprenören ska svara för att löpande ge 

personalen adekvat fortbildning/utbildning, kompetensutveckling och handledning. Det ska 

finnas generella och individuella fortbildningsplaner. Entreprenören förutsätts delta i de 

utvecklingsprojekt och utbildningar som staden anordnar.     

    

Utföraren ska ta emot praktikanter/studerande.     

    

All personal ska behärska svenska språket på ett sådant sätt att han/hon kan kommunicera 

med de boende, deras närstående, övrig personal samt för att skriftligt kunna göra den 

dokumentation som krävs för respektive yrkeskategori. Det ska också finnas 

personal/tolkhjälp så att kommunicering kan ske även med boende, som inte talar svenska. 

    

    

Entreprenörens och underentreprenörens personal ska bära väl synliga namnbrickor.     

    

Entreprenören ska under avtalstiden alltid kunna redovisa bemanning och täthetsschema. 

Täthetsschemat ska stå i relation till de boendes behov under dygnets olika tider.     

    

Entreprenören svarar för regelbunden tillgång till vaktmästartjänster. Se vidare 

gränsdragningslistan.     

    

Beskriv hur kraven uppfylls. (Fritextsvar)

Har täthetsschema enligt mall lämnats som bilaga? (Ja/Nej 

svar)

Kravgräns Ja

Nej

4.2.3. Rekrytering m.m.

En stor utmaning inom äldreomsorgen de kommande åren är att behålla och rekrytera den 

personal som behövs och med rätt kompetens. Vid nyanställning av omvårdnadspersonal 

ska entreprenören sträva efter att anställa undersköterskor, dock lägst vårdträdesutbildning. 

  

Entreprenören ska ha en plan för rekrytering av personal med relevant kompetens så att 

inte personalbrist uppstår.

4.2.4. Sekretess

Entreprenören ska svara för att personalen följer lagstiftningen om sekretess som gäller för 
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personal inom socialtjänst och hälso- och sjukvård. Entreprenören ska se till att all personal 

är informerad om bestämmelserna och har undertecknat en förbindelse om tystnadsplikt.

4.3. Hälso- och sjukvård

4.3.1. Inledning

Utföraren ansvarar för hälso- och sjukvård i enlighet med 18 § och 18 a § första stycket, b 

§, c §, d § i Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Utföraren ska säkerställa att hälso- och 

sjukvårdspersonalen följer HSL, annan tillämplig lagstiftning, Socialstyrelsens föreskrifter och 

allmänna råd samt ha kännedom om anmälningsskyldigheten enligt Lex Maria 

( Patientsäkerhetslagen, SFS 2010:659, 6 kap 4§.)

 

En patientsäkerhetsberättelse ska upprättas  årligen.

 

Beställaren arbetar med att utveckla vården och omsorgen tillsammans med landstinget. De 

samverkansrutiner mellan beställaren och Stockholms läns landsting som tas fram ska 

utföraren följa.

 

Utföraren ansvarar för att göra anmälan om verksamhet på hälso- och sjukvårdens område 

till Socialstyrelsen.

4.3.2. Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)

Utföraren för boendet ska ha en Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), som ansvarar 

enligt hälso- och sjukvårdslagen 24 §. MAS ska ha den kompetens som anges i 

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd. Entreprenören ansvarar för att denna MAS 

fullgör sitt ansvar att tillse att anmälan görs till staden om den enskilde i samband med vård 

och behandling drabbas av eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom 

(Lex Maria). Stadens MAS ansvarar för uppföljning av att kraven säkerställs genom 

utförarens MAS. Stadens MAS beslutar om vad som ska följas upp och inom vilka områden 

tillsyn ska ske.     

Entreprenörens MAS ska informera stadens MAS om avvikelser och förändringar i 

organisationen samt händelser och riskanalyser.

4.3.3. Allmänna hälso- och sjukvårdskrav

Hälso- och sjukvården ska vara av god kvalitet, hålla en god hygienisk standard, vara 

lättillgänglig och bedrivas dygnet runt. Leg. Sjuksköterska ska finnas på plats inom enheten 

 årets alla dagar mellan 07.00-21.00. Under övriga tider ska sjuksköterskan finnas tillgänglig  

med inställelsetid på högst 30 minuter.   

 

För varje enskild boende ska det finnas en omvårdnadsansvarig sjuksköterska.  

Den enskildes friska sidor ska tillvaratas och stimuleras i syfte att höja livskvaliteten. 

Utföraren ska kunna ge kvalificerad hälso- och sjukvård avseende såväl fysiska som 

psykiska funktionshinder inom ramen för sjuksköterskas kompetensområde.    

    

Hälso- och sjukvården ska efter läkares ordination exempelvis kunna omfatta 

syrgasbehandling med koncentrator, nutrition via sond och intravenös närings- och 

medicintillförsel, smärtlindring, såromläggningar, kontroller och provtagningar mm. Utföraren 

ska svara för att det bedrivs en aktiv och kvalitetssäkrad inkontinensvård samt att individuell 

utprovning av inkontinenshjälpmedel görs av sjuksköterska med förskrivningsrätt för 

inkontinenshjälpmedel. Utföraren ska uppfylla krav på god livsmedelhygien samt god 

vårdhygienisk standard enligt hälso- och sjukvårdslagen och svarar för att vårdpersonalen 

har nödvändig utbildning i hygien och att fortbildning sker kontinuerligt.    

Utföraren ska ansvara för förebyggande hälso- och sjukvård. Det ska finnas rutiner med 
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åtgärder och uppföljning för riskbedömningar för att undvika fall, trycksår och felnäring. 

Registrering ska ske i kvalitetsregistret Senior Alert.

Beskriv hur kraven uppfylls. (Fritextsvar)

4.3.4. Smittskydd

För att förebygga smittspridning och på så sätt medverka till att vårdrelaterade infektioner 

blir så få som möjligt ska Vårdhygien i Stockholms läns utarbetade rutiner ”Hygienrutiner i 

kommun, omsorg, primärvård och hemsjukvård” tillämpas i verksamheten liksom 

Smittskyddsenhetens, Stockholms län landsting, framtagna vårdprogram avseende MRSA, 

ESBL, VRE m.m. Dokumenten kan laddas ner från smittskyddsenhetens hemsida 

www.smittskyddsenheten.nu. I övrigt hänvisas även till Socialstyrelsens föreskrift om basal 

hygien inom hälso- och sjukvården m.m. (SOSFS 2007:19), som ska följas. Utföraren ska 

tillhandahålla och bekosta de arbets- och skyddskläder som behövs. Utföraren ska ha avtal 

med Vårdhygien i Stockholms län eller motsvarande.  

4.3.5. Rehabilitering

Utföraren ska ansvara för rehabiliteringsinsatser och förebyggande insatser med mål att den 

boende ska kunna leva ett så normalt liv som möjligt med hänsyn till sin förmåga. 

Rehabilitering innebär funktionshöjande och/eller funktionsbevarande insatser.  

Att arbeta funktionsbevarande är en del av den allmänna omvårdnaden och ska ingå som en 

naturlig del i handläggning, planering och utförande av insatser. Det innebär att stödja den 

enskilde utifrån hans/hennes egen förmåga och egna intressen till en meningsfull vardag.  

  

Sjukgymnast och arbetsterapeut ska ansvara för handledning av övrig personal beträffande 

sådana insatser så att dessa i sitt omvårdnadsarbete har ett rehabiliterande förhållningssätt. 

Arbetsterapeut och sjukgymnast ansvarar för förskrivning och utprovning av tekniska 

hjälpmedel och uppföljning. Det ska finnas sjukgymnast och arbetsterapeut i den omfattning 

som verksamheten behöver. Arbetsterapeut och sjukgymnast ska delta i vårdplaneringar.

Beskriv hur kraven uppfylls (Fritextsvar)

4.3.6. Demensvård

Utföraren ska säkerställa att personalen har den särskilda kompetens som krävs för att ge 

bästa möjliga vård och omsorg för personer med demenssjukdom. I detta ligger att följa 

och tillämpa forskning och utveckling inom området liksom att följa nationella riktlinjer för 

vård och omsorg vid demenssjukdom.

Beskriv hur kraven uppfylls (Fritextsvar)

4.3.7. Vård i livets slutskede

Personer som vårdas i livets slutskede ska få kvalificerad vård och ett mänskligt och värdigt 

omhändertagande. Vården ska vara individuellt anpassad och innehålla aktiv lindring för såväl 

fysisk som psykisk smärta. Det ska alltid upprättas en skriftlig vårdplan inför vård i livets 

slutskede. Ingen ska behöva dö i ensamhet. Vården ska så långt som möjligt genomföras 

efter den boendes önskemål. Om den boende själv inte kan uttrycka sina önskemål ska 

synpunkter inhämtas från god man eller närstående. Dessa ska om möjligt göras delaktiga. 

Inför döden ska särskild omtanke och hänsyn visas de närstående och det är ett uttalat 

ansvar för personalen att informera och stödja.   

   

I detta ansvar ingår att utföraren garanterar att personalen har kunskaper och 

förutsättningar att så långt det går anpassa vården av den döende och omhändertagandet 

efter döden till den enskildes önskemål och/eller till de sedvanor som kan betingas av 

kulturell eller religiös bakgrund. Utföraren ska ansvara för att den avlidne tas om hand på ett 

värdigt och respektfullt sätt och att närstående omgående underrättas samt får möjlighet 
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att ta farväl i lugn och ro.   

   

I uppdraget ingår att registrera dödsfall till det nationella palliativa registret.

4.3.8. Omhändertagande av avlidna samt transport och förvaring

Som vårdgivare för hälso- och sjukvård ansvarar utföraren för att ta hand om dem som 

avlider i vård- och omsorgsboende. Detta ska fullgöras med respekt för den avlidne. 

Kroppen ska tas om hand på ett värdigt sätt. De efterlevande ska visas hänsyn och 

omtanke. Den avlidnes kultur och religion ska beaktas. Hälso- och sjukvårdens ansvar 

upphör när kroppen lämnats ut för kistläggning eller motsvarande, beroende på traditioner i 

olika trosinriktningar. Utföraren svarar för transport till bårhus och kostnader för detta.

4.3.9. Delegering

Enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om delegering av arbetsuppgifter inom 

hälso- och sjukvård och tandvård (SOSFS 1997:14) får delegering av en arbetsuppgift 

endast ske när det är förenligt med god och säker hälso- och sjukvård. Delegeringen ska 

tillämpas restriktivt och ske skriftligt. Sjuksköterska, sjukgymnast och arbetsterapeut ska 

undervisa och instruera personal som efter delegering utför arbetsuppgifter enligt hälso- och 

sjukvårdslagen. Förordningen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område samt 

SOSFS 1997:14 och 2000:1, om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården, ska följas. 

Bedömning av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård ska göras enligt 

SOSFS 2009:6.

4.3.10. Läkare

Utföraren och beställaren  ska i samråd med landstinget verka för att samtliga boende har 

en utsedd läkare som kontinuerligt följer upp hälsotillståndet i samråd med 

omvårdnadsansvarig sjuksköterska.

4.3.11. Läkemedelshantering och laboratorieprover

Utföraren ska säkerställa att all läkemedelshantering sker enligt gällande lagar och 

föreskrifter. Utföraren ska medverka vid årliga läkemedelsgenomgångar för samtliga 

boende.  

Medicinskt ansvariga sjuksköterska (MAS) ska fastställa ändamålsenliga rutiner och entydigt 

fördela ansvaret för läkemedelshanteringen. Detta ska dokumenteras i en lokal instruktion 

för läkemedelshantering.

4.3.12. Medicintekniska produkter, tekniska hjälpmedel och 

förbrukningsartiklar

Utföraren tillhandahåller och bekostar medicinsk utrustning, förbrukningsartiklar såsom 

såromläggningsmaterial, personligt utprovade hjälpmedel såsom inkontinenshjälpmedel och 

övrig utrustning som behövs.   

   

Utföraren ska ha lokala rutiner för handhavandet av medicinteknisk utrustning i enlighet med 

SOSFS 2008:1.   

   

Utföraren ska tillhandahålla all utrustning för ADL-träning och sjukgymnastik som inte betalas 

av landstinget. Utskrivning och utprovning ska göras av behörig personal. Hantering, 

användning och kontroll av hjälpmedel och utrustning ska ske enligt gällande föreskrifter och 

utföraren ansvarar för att all personal har kunskaper i användandet samt att 

instruktioner och nödvändiga tekniska data finns lätt tillgängliga.

4.3.13. Fotsjukvård och logoped

I Stockholms län har kommunerna gjort en överenskommelse med landstinget (SLL) om 
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kostnads- och ansvarsfördelning beträffande logopedinsatser och medicinsk fotvård för 

personer boende i särskilt boende. Överenskommelsen innebär att beställaren ansvarar för 

medicinsk fotvård i särskilt boende medan landstinget ansvarar för logopedinsatser.   

Utföraren ansvarar och står för kostnader för medicinsk fotvård. Sjuksköterska ska vid 

inflyttning göra en bedömning av huruvida rätt till fotsjukvård föreligger.    

Fotsjukvårdare som anlitas av utföraren ska ha erforderlig kompetens. Med detta avses 

undersköterskeutbildning samt utbildning som fotterapeut/fotvårdsspecialist (minst 20 

veckor) eller ettårig eftergymnasial utbildning till fotterapeut/fotvårdsspecialist samt 

genomgången grund- och fördjupningskurs i fotvårdsterapi i diabetesvård eller motsvarande 

utbildning.    

Alla fotsjukvårdare ska ha rutiner för att garantera god hygien som följer gällande riktlinjer 

inom Stockholms län (Vårdprogram för MRSA). Då fotsjukvård ingår i den hälso- och 

sjukvård som kommunen ska tillhandahålla omfattas tjänsten av socialtjänstlagens 

bestämmelser om avgifter. Detta innebär att det inte är möjligt att ta ut en avgift av den 

boende för fotsjukvård då detta ingår i vård- och omsorgsavgiften som den enskilde utifrån 

sitt individuella avgiftsutrymme betalar till beställaren.    

4.3.14. Lyftar och andra fast monterade hjälpmedel

Takliftar och andra fast monterade hjälpmedel är fast utrustning som tillhör beställaren. 

Mobila lyftar ska tillhandahållas av entreprenören.   

  

Staden ansvarar för och bekostar nödvändiga nyinstallationer och större reparationer på den 

fasta utrustningen efter samråd med entreprenören. Motorblock inkl. lyftbygel som 

monteras på takskenorna står staden för. Entreprenören svarar för besiktning, underhåll, 

service och reparation som behöver göras. Entreprenören svarar för lyftselar och annan 

tillhörande utrustning samt kompletteringsköp.   

4.3.15. Tandvård och munhygien

Utföraren ansvarar för att omvårdnadspersonalen har kunskap om tand- och munhygien för 

äldre. Personer som bor i vård- och omsorgsboende omfattas av tandvårdsreformen om 

uppsökande verksamhet. Uppsökande verksamhet innefattar munhälsobedömning, 

individuell rådgivning, utbildning och handledning till omvårdnadspersonal om daglig munvård 

samt erbjudande om eventuell nödvändig tandvård för de boende. Landstinget har träffat 

avtal med tandvårdsföretag som ska genomföra uppsökande verksamhet och som är 

avgiftsfri för den boende. Utföraren ansvarar för att den boende informeras om erbjudande 

till en munhälsobedömning per år. Munhälsobedömning utförs i den enskildes bostad och 

personal från boendet bör då alltid vara med. Utföraren ansvarar vidare för att personalen 

följer de instruktioner som framgår av det munvårdskort som upprättas vid 

bedömningstillfället.

4.3.16. Dokumentation enligt HSL

Dokumentationen ska ske enligt gällande lagstiftning. Sjuksköterska, sjukgymnast och 

arbetsterapeut ansvarar för att upprätta en journal. Samma dag som den äldre flyttar in ska 

alltid en sjuksköterska bedöma vilka hälso- och sjukvårdsinsatser som den äldre behöver få 

hjälp med och om det är något som sjuksköterskan omedelbart ska åtgärda, till exempel 

läkemedel, samt dokumentera detta i journalen.   

   

Sjuksköterska, sjukgymnast och arbetsterapeut ska inom 3 veckor ha upprättat en 

fullständig journal med riskbedömningar för fall, nutrition och trycksår. Sjuksköterska, 

sjukgymnast och arbetsterapeut ska tillsammans med den boende och närstående komma 

överens om hur vården ska utföras. Vårdplanering ska ske inom 3 veckor efter inflyttning.   
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Utföraren ansvarar för att sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast har tillräckliga 

kunskaper för att kunna dokumentera enligt lagstiftningen. Dokumentationen ska förvaras 

på ett betryggande sätt så att obehöriga inte får tillgång till den. Dokumentationen skickas i 

original enligt gällande lagstiftning till staden vid flyttning eller när den boende avlidit.   

Uppgifter mm till stadens MAS/kvalitetsutvecklare och uppgifter som Socialstyrelsen/SCB 

begär gällande individdata ska utföraren kunna lämna till beställaren i elektronisk form.

4.4. Allmänna krav och förutsättningar

4.4.1. Lagstiftning, riktlinjer, mål och kvalitetsdeklarationer

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

och sjukvårdslagen, patientsäkerhetslagen, patientdatalagen, sekretesslagen, 

arbetsmiljölagen, personuppgiftslagen samt alla andra vid varje tillfälle tillämpliga lagar och 

förordningar. Vidare ska verksamheten bedrivas i enlighet med Socialstyrelsens allmänna råd 

och föreskrifter. Solna stads mål för äldreomsorgen, kvalitetsdeklarationer, policy, riktlinjer 

och anvisningar avseende hälso- och sjukvård, äldreomsorg, kost och IT ska efterföljas 

under hela avtalstiden i de delar som är tillämpliga.     

    

Beställaren ansvarar för att entreprenören delges de anvisningar och riktlinjer som efter hand 

utfärdas av beställaren och är relevanta för denna typ av verksamhet. Beställaren ska 

informera och ge skriftliga underlag beträffande den boende samt annan information som 

behövs för att entreprenören skall kunna utföra sitt uppdrag.     

4.4.2. Skyldighet att rapportera missförhållanden och risker för 

missförhållanden

Skyldigheten att rapportera missförhållanden och risker för missförhållanden    

Det ska finnas rutiner för rapport av missförhållande och risker för missförhållanden enligt 14 

kap 3 § SoL (SOSFS 2011:5). Rutiner ska vara väl förankrade hos all personal. 

Entreprenören ansvarar för att beställare omedelbart får kännedom om sådan anmälan. 

Entreprenören ska följa beställares rutiner (bilaga 5).

4.4.3. Dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL)

Kontaktman ska utifrån biståndsbeslutet, och övrigt underlag som överlämnas i samband 

med beställning i samråd med den boende upprätta en genomförandeplan inom 3 veckor 

från omflyttningen. Syftet med planen är att göra insatserna tydliga för den boende och hans 

eller hennes företrädare samt vara ett arbetsredskap för personalen. Den boende ska få en 

kopia av genomförandeplanen. Av genomförandeplanen ska framgå med vad och hur den 

boende behöver hjälp, samt vad hon/han kan göra själv samt individuella önskemål och 

intressen. Om det kan ske på lämpligt sätt ska också tidigare intressen beskrivas. 

Genomförandeplanen ska regelbundet följas upp och utvärderas tillsammans med den 

boende och annan berörd personal. Omvårdnadspersonal ska föra anteckningar i journal, så 

att det är möjligt att gå tillbaka i dokumentation och se om den boende fått de insatser 

han/hon har rätt till.    

   

Syftet med all dokumentation är bl.a. att kunna följa upp att boende får de insatser han/hon 

har rätt till. Vidare ska dokumentationen vara ett arbetsredskap i omvårdnadsfrågor samt 

möjliggöra systematisk uppföljning. Det ska finnas fungerande rutiner för 

informationsöverföring mellan arbetspass mm. Entreprenören ska informera beställaren om 

avvikelser från beställning, förändringar i den boendes vårdbehov eller andra viktiga 

förändringar i den boendes situation, som kan föranleda behov av åtgärder från den 

beställande nämnden. All dokumentation som rör den boende ska förvaras på betryggande 

sätt så att obehöriga inte får tillgång till den.    
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Entreprenören ska i samband med nyprövning av biståndsbeslut eller när beställaren begär 

det, lämna över kopior av dokumentationen som rör den boende. När entreprenörens 

åtagande enligt detta avtal upphör ska dokumentationen överlämnas till beställaren. 

Dokumentation ska ske enligt beställares riktlinjer (bilaga 6).    

4.4.4. Samverkan och informationsplikt

Entreprenören och beställaren ska samverka för att skapa bästa möjliga förutsättningar för 

uppdragets genomförande och en god vård och omsorg vid boendet. Vidare är 

entreprenören och beställaren skyldiga att så snart det är möjligt informera varandra om 

viktiga förändringar som kan påverka förutsättningarna för vardera partens åtaganden och 

ansvar.

4.4.5. Uppföljningar

Entreprenören ska göra de uppföljningar av verksamheten som krävs för att säkerställa att 

entreprenörens åtaganden och ansvar uppfylls samt att ansvaret för kvalitetsarbete i övrigt 

uppfylls. Uppföljningarna ska även ske genom brukarenkäter. Beställaren ska informeras om 

resultatet av genomförda uppföljningar och dokumentationen för uppföljningarna ska hållas 

tillgänglig för beställaren.

4.4.6. Uppföljning och utvärdering

Entreprenören ska ge beställaren insyn i verksamheten och samarbeta så att beställaren kan 

genomföra tillsyn, uppföljningar och utvärderingar enligt följande:  

 

• Avtals/Verksamhetsuppföljning enligt HSL och SoL.  

• Uppföljningar av hur den enskildes omvårdnadsbehov tillgodoses.  

• Uppföljning av att kvalitetskrav och andra villkor uppfylls. I detta ingår kontinuerlig 

uppföljning av täthetsschema och personalkompetens.  

• Tillsyn och uppföljning av hälso- och sjukvårdsinsatsernas kvalitet samt kontroll av att 

hälso- och sjukvårdslagstiftning efterföljs.  

 

Entreprenören ska lämna aktuell verksamhetsinformation till Staden för uppdatering av 

stadens hemsida. Staden ska kunna genomföra granskning av vård- och omsorgsboendet 

och upprättad dokumentation utan föranmälan till entreprenören. Uppföljning ska även 

kunna göras genom av staden anlitad konsult.

4.4.7. Publicering av uppföljningsresultat

Resultatet av vissa uppföljningar publiceras på beställaren hemsidor. Endast resultat av 

beställarens beslutade uppföljningar samt i förekommande fall entreprenörernas 

handlingsplaner kommer att publiceras. De centralt beslutade uppföljningarna kommer att 

vara enhetliga för alla vård- och omsorgsboenden och förutsätter entreprenörens 

medverkan.

4.4.8. Databaserad dokumentation

Dokumentation ska handhas på ett betryggande sätt. Entreprenören ska tillgodogöra sig och 

följa beställarens regler och policys avseende informationssäkerhet (bilaga 7). Entreprenören 

ansvarar för löpande personalutbildning i IT-frågor som är nödvändiga för uppdraget.     

    

Beställaren ansvarar för att riktlinjer angående detta kommer entreprenören tillhanda.     

För föreskriven journalföring och dokumentation enligt HSL och SOL samt kommunikation 

med beställaren ska IT -stöd användas. Entreprenören förutsätts samverka med beställare 

när det gäller utveckling av IT-stöd.     
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Beskriv vilket IT-verksamhetssystem för HSL- och 

SOLdokumentation som ska användas. (Fritextsvar)

4.4.9. Kostnadsansvar för utskrivningsklar patient

Entreprenören åtar sig att svara för att boende som vårdats på sjukhus ska kunna 

återvända till sitt boende. Förutsättningen är att sjukhuset bedömt den boende vara 

utskrivningsklar, att det medicinska ansvaret är övertaget av mottagande läkare samt att 

beställaren bedömt att personen kan återvända till boendet.    

   

Samma rutin gäller för ny boende som anvisats plats och befinner sig på sjukhus.    

Fullföljs inte detta åtagande ska entreprenören ersätta beställaren för vad denne nödgas 

utge till landstinget för sjukhusvistelse.    

4.4.10. Anmälningsskyldighet för ledig plats och skyldighet ta 

emot placering

För att ersättning ska utgå är entreprenören skyldig att omgående, senast dagen efter då 

plats blivit ledig, anmäla detta till beställarens boendesamordnare. Entreprenören är skyldig 

att efter anvisning snarast ta emot ny boende, oavsett vårdbehov. Entreprenören ska kunna 

ta emot även sen eftermiddag och helger.   

Enligt beställarens regler ska lägenheten vid avflyttning eller dödsfall tömmas av närstående 

inom 7 dagar. När anhöriga saknas är boendet  skyldigt  att tömma lägenheten. Dödsboet 

kan debiteras för kostnader för detta. 

4.4.11. Inflyttning

Vid inflyttning ska den boende och närstående/god man skriftligt informeras om den boendes 

rättigheter och de verksamhetsmål som finns för boendet.   

  

Entreprenören ska tillhandahålla en informationsskrift om verksamheten som är riktad till de 

boende och andra berörda.   

  

Det ska finnas rutiner för mottagande av ny boende. Beställarens rutin för anvisning, in- och 

utflyttning till permanent särskilt boende återfinns i Bilaga 8.

Beskriv hur kravet uppfylls (Fritextsvar)

4.4.12. Lokaler, inventarier mm

Entreprenören har tillgång till de lokaler som krävs för uppdraget. Entreprenören ska ansvara 

för att samtliga lokaler är välvårdade och svara för alla löpande kostnader för lokalernas drift 

och verksamhetens genomförande enligt avtal.

 

Entreprenören svarar med iakttagande av gällande bestämmelser för riskavfall, hantering av 

sopor och grovsopor. Beställaren står för kostnaderna.Beställaren står för el- och 

sophanteringskostnader.           

          

De gemensamma utrymmena är möblerade och utrustade. Entreprenören får för uppdragets 

utförande använda samtliga inventarier, inklusive sängar och utrustning som idag finns i 

lokalerna. Entreprenören ska svara för underhåll, reparationer och återanskaffning av 

inventarier, inklusive sängar och utrustning. Entreprenören har kostnadsansvaret för dessa 

anskaffningar. För inventarierna gäller att de är stadens egendom och ska väl vårdas av 

entreprenören.           
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De boende svara själv för möbler och övrig inredning i lägenheten. De boende/ närstående 

ansvarar för bortforsling av möbler och inventarier. Vid behov, exempelvis vid inflyttning, ska 

entreprenören kunna svara för stödmöblering.

           

Entreprenören ska godkänna lokaler och utrustning i det skick som föreligger vid uppdragets 

början. Gemensam besiktning ska ske vid uppdragets början. Även då uppdrag avslutas ska 

gemensam besiktning göras. Vid dessa besiktningar förtecknas och värderas inventarierna. 

Om värdet vid avslutning av uppdrag är annat än vid tillträdet ska mellanskillnaden ersättas. 

          

          

Entreprenören får endast använda lokalerna till den avtalade verksamheten om inget 

annat  överenskommes.    

 

Fördelning mellan fastighetsägare, beställare och entreprenör av ansvar för lokaler och 

inventarier framgår av  gränsdragningslista (bilaga 11.)       

4.4.13. Städning

Entreprenören ska svara för att lägenheterna, gemensamhetsutrymmen och de utrymmen 

som entreprenören nyttjar städas så att god hygien och trivsel upprätthålls. Städning och 

golvvård ska genomföras regelbundet så att det i hela boendet upprätthålls god hygien och 

miljö. Entreprenören svarar för och bekostar regelbunden fönsterputsning i 

gemensamhetsutrymmen samt i de boendes lägenheter. Fönsterputs ska ske minst en gång 

per år och oftare om det krävs för att uppnå normal boendestandard.

 

Den boende/närstående svarar för flyttstädning. Om ingen närstående/god man finns svarar 

entreprenören för flyttstädning.

4.4.14. Utrustning och förbrukningsartiklar

Entreprenören ansvarar för och bekostar fortlöpande återanskaffning av madrasser, så att 

dessa alltid håller god hygienisk standard. I entreprenörens åtaganden ingår att tillhandahålla 

och bekosta förbrukningsartiklar såsom toalettpapper, hushållspapper, diverse 

engångsmaterial (ex. tvättlappar, servetter, madrasskydd m.m.), tvättmedel, sköljmedel, 

diskmedel, glödlampor, städutrustning och diverse rengöringsmedel. Entreprenören får inte 

ta ut en avgift för sådana förbrukningsartiklar av den boende.

4.4.15. IT-system och telefoni

Entreprenören väljer själv och bekostar den IT-lösning och den 

telefonkommunikationslösning som driften av verksamheten kräver.

4.4.16. Larmsystem

Beställaren ansvarar för larmsystemets funktion och tecknar serviceavtal med 

larmleverantören. Entreprenören ska omgående och i enlighet med beställarens rutiner, 

meddela beställaren eller dennes ombud om larmet inte fungerar som det ska. 

Entreprenören ska dygnet runt ansvara för att larmanrop via trygghetstelefon från boende 

omedelbart besvaras och åtgärdas.   

  

Entreprenören ska bekosta utbildning till personalen när det gäller larmutrustning. Löpande 

service, underhåll och nyanskaffning av personsökare, larmklockor o. dyl. samt övrig 

larmutrustning ska bekostas av entreprenören. Entreprenören svarar för batterier till 

trygghetslarmet och är betalningsskyldig för kostnader för fel i handhavande och förkommen 

utrustning. Vidare ska entreprenören bekosta eventuella fellarm avseende brandlarm som 

föranlett utryckning av brandkåren. Brandlarmets tekniska del handhas och sköts av 
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beställaren.   

  

4.4.17. Säkerhet

Beställaren ansvarar för att det finns en godtagbar säkerhetsnivå beträffande brandlarm, 

brandsläckningsutrustning, säkra utrymningsvägar mm. och att det inte finns särskilda 

säkerhetsrisker betingade av de boendes ålder eller funktionsnedsättningar. Vid behov 

förbundna med kostnader eller liknande avseende säkerhet ska beställaren kontaktas.

 

Personalen ska regelbundet informeras om rutiner och säkerhetsarbete. Entreprenören 

ansvarar för återkommande övningar och personalinstruktioner. Entreprenören ska enligt 

Lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) svara för att Systematiskt 

Brandskyddsarbete (SBA) utförs enligt de förordningar, föreskrifter och allmänna råd som 

gäller för verksamheten och lokaler.

 

I lokalerna finns brandlarm med direktkoppling till brandstation. Förvaltaren av 

fastigheten ansvarar för drift och underhåll av fast installerad utrustning. Förvaltaren 

ansvarar vidare för att teckna serviceavtal för brandlarm och brandsläckningsutrustning. 

Entreprenören ansvarar för service, underhåll och nyanskaffning. 

    

Entreprenören skall på anmodan av beställare kunna medverka vid risk- och 

kontinuitetsanalyser samt tillhörande uppföljning.

4.4.18. Lednings- och informationsplan vid kriser och 

extraordinära händelser

Beställaren har en plan för säkerhets- och krisberedskap för omvårdnad och äldreomsorg.  

Entreprenören ska medverka i den del som berör boendet. Boenden för vård och omsorg 

ingår i beställarens beredskapsplaner, vilket innebär att dess lokaler kan komma att 

användas som mottagningsplats i händelse av katastrof. Entreprenören ska följa 

beställarens anvisningar om en krissituation skulle inträffa.  

4.4.19. Gåvor och donationer

Gåvor eller donationer till boendet av inventariekaraktär inklusive konst och konsthantverk 

ska dokumenteras, skriftligen meddelas beställaren och tillföras inventarieförteckning.

4.4.20. Övertagande

Ett bra övertagande vid ett eventuellt byte av entreprenör förutsätter att samtliga berörda 

(avlämnande och övertagande entreprenör) och beställaren i alla avseenden arbetar för att 

sätta de boende i första rummet. Övertagandet av verksamheten ska organiseras så att det 

sker på ett sätt som inte medför några brister i hälso- och sjukvården eller i övrig 

omvårdnad och service. Det förutsätts att entreprenören medverkar i förberedelserna för 

övertagandet av entreprenaden. Vidare ska entreprenören utse en person som ansvarar på 

plats för övertagandet. Beställaren ska ha möjlighet att genom egen personal följa upp att 

de boendes välfärd inte blir åsidosatt under det praktiska övertagandet. 

För att upprätthålla personalkontinuitet ska de arbetstagare som berörs av entreprenaden 

erbjudas anställning hos entreprenören på de villkor som anges i MBL 28 § och LAS 6 b §. 

Detta krav ställs för att upprätthålla verksamhetens kvalitet för de boende.

Beskriv hur övertagandet kommer att organiseras. (Fritextsvar)

4.4.21. Arbetspraktik
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En av beställarens uppgifter är att genom olika insatser se till att så många arbetslösa 

Solnabor som möjligt kommer in på arbetsmarknaden. Målsättningen med arbetet är att 

minska arbetslösheten i Solna stad. En av dessa insatser är att erbjuda den arbetslöse en 

praktikplats på ett seriöst företag i syfte att stärka hans/hennes möjligheter till att få ett 

arbete. Praktikperiodens längd ska vara kort, från ett par veckor till några månader. 

Arbetstiden kan variera, från halvtid till heltid.  

Entreprenören ska i rimlig omfattning i förhållande till företagets storlek  ta emot 

praktikanter.  

4.5. Profil

4.5.1. Profilering

Stadens medborgare ska så långt det är möjligt kunna välja mellan olika utbud inom ett och 

samma tjänsteområde. För att optimera valmöjligheten när det gäller särskilda boenden har 

nämnden beslutat att dessa ska ha en egen verksamhetsprofil.  På oskarsro är profilen sång, 

musik och dans. Det bör dock understrykas att de boende oavsett om de har ett uttalat 

intresse eller inte för någon av de olika profileringarna ska, oavsett val/placering av till ett 

boende, få en allsidig och kvalitativ god vård, omsorg och service som utgår från den 

enskildes behov och önskemål. Föreslagen verksamhet inom respektive profilering får heller 

inte vara av den karaktären att det från stadens sida är rimligt att anta att verksamheten i 

sig gör att man inte vill ha en placering på boendet.   

Den enskildes egen bakgrund/historia/önskemål ska vara avgörande för en individuell 

inriktning av profilens anpassning .   

   

Profilering av verksamheter får inte uppfattas som om att andra boenden inte kan erbjuda 

en aktivitet som är en profilering på ett annat boende. Det ska alltid vara de boendes behov 

och önskemål som styr innehållet i vård, omsorg och service. Profileringen innebär att 

boenden har en speciell kompetens som ska ge ett mervärde åt de boende som valt en 

speciell inriktning.

4.5.2. Profilen Sång – Musik –Dans

Denna profil riktar sig till brukare som har ett stort intresse för sång – musik – dans. Flera i 

personalen på boendet skall vara såväl kunniga handledare som inspiratörer inom den egna 

profilen. Det skall finnas tillgång till musikaliska aktiviteter som omfattar allt från klassik 

musik, opera, pop, visor etcetera. Utbudet skall fortlöpande varieras och anpassas utifrån de 

boendes etniska och kulturella bakgrund. Sång- allsång, musik och dans skall vara en del av 

den boendes vardag. Olika utövare av sång, musik och dans skall bjudas in till boendet. De 

som har förmåga att tillgodogöra sig aktiviteter anordnade på annan plats än boendet skall 

ha möjlighet till det. Samarbetsformer med olika lokala institutioner/liknande som utövar 

sång, musik och dans skall eftersträvas.

Beskriv hur kravet uppfylls och genomförs (Fritextsvar)

4.6. Utvärdering

4.6.1. Utvärderingskriterier

Solna stad kommer att anta det anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga med 

hänsyn till nedanstående tilldelningskriterier.                     

Värdering och poängsättning av nedanstående kriterier sker utifrån det mervärde som 

bedöms framgå av beskrivningen under kapitel 4, kravspecifikation.                     

En helhetsbedömning görs av kriterierna utifrån en betygsskala om 1-3.                     

                    

1 mervärde något över godkänt                     

2 bra mervärde                     
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3 mycket bra mervärde                     

Erhållet betyg multipliceras sedan med angivet viktningspoäng.                     

                    

4.6.2. Accept

Accepteras samtliga krav i kravspecifikationen?

Accept (Ja/Nej svar)

Kravgräns Ja

Nej

5. Kommersiella villkor och avtalsvillkor

5.1. Volymgarantier

Beställaren lämnar inga volymgarantier. Ersättning utgår därför för faktiskt belagda platser.  

När en plats blir ledig ska detta omgående meddelas till boendesamordnaren i staden.

5.2. Ersättningsvillkor och priser

Ersättning utgår för ett i förväg fastställt pris per vårdygn om 1 660:- per vårddygn och 

boende.      

     

Tomplatsersättning utgår med dygnsersättning efter avflyttning eller dödsfall fram till dess att 

beställare placerat ny boende. Ersättning utges med avdrag med 100 kronor/dygn. Om 

beställaren avsäger sig förfogandet av platsen kan entreprenören upplåta platsen till en 

annan beställare. I detta fall utgår tomplatsersättning till dess platsen upplåtits åt annan 

beställare, dock högst fjorton dagar.      

Vid tillfälliga sjukhusvistelser eller annan kortare frånvaro utgår dygnsersättning med avdrag 

för 100 kronor/dygn.    

     

När plats som beställaren avsagt sig åter blir ledig ska detta anmälas till beställarens 

boendesamordnare för att möjliggöra för beställaren att åter belägga platsen om så är 

önskvärt.      

     

Entreprenören får inte ta ut avgift eller hyra av den boende för åtaganden och skyldigheter 

som omfattas av detta avtal.      

     

Vid sjukhusvistelse eller annan frånvaro ska entreprenören rappportera detta till beställaren 

som underlag för den boendes avgift.      
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Om beställaren har behov av exempelvis fler korttidsplatser respektive demensplatser ska 

utföraren kunna ställa om verksamheten när tomplatser uppstår.      

5.3. Verksamhetsövergång

Enligt Lagen om anställningsskydd (LAS) 28 § 6b § övergår – enligt huvudregeln – vid 

verksamhetsövergång berörda anställningar till den nye arbetsgivaren till minst motsvarande 

nuvarande anställnings- och lönevillkor. Arbetstagaren kan dock motsätta sig sådan 

övergång av anställning till en ny arbetsgivare.     

    

I beskrivningen av Oskarsro (bilaga 10) framgår anställningarna som kan bli föremål för 

verksamhetsövergång.     

5.4. Kollektivavtal

Entreprenören svarar för alla kostnader för t.ex. löner, sociala avgifter och andra avtalsenliga 

eller lagstadgade löneomkostnader. Entreprenören  är ensam arbetsgivare för den egna 

personalen och är ensam bärare av arbetsgivaransvar i förhållande till denna personal. 

Entreprenören är skyldig att vidta åtgärder så att inte lag eller gällande svenska kollektivavtal 

för arbetet åsidosätts. 

Om entreprenören inte tecknat svenskt kollektivavtal skall ändå motsvarande villkor gälla för 

Entreprenören anställda. Detsamma skall gälla för eventuella under entreprenören som 

entreprenören anlitat för att fullgöra avtalet. 

Entreprenören skall redovisa sina eventuella kollektivavtalsförhållanden inkl. kollektivavtalade 

försäkringar eller andra träffade överenskommelser. I det fall entreprenören  vidtar åtgärder 

eller agerar på ett sätt som uppenbart strider mot innehållet i denna paragraf utgör det grund 

för hävning av avtalet. 

Innebär hävningen en kostnad för beställaren är entreprenören  skyldig att hålla staden 

skadeslös fullt ut.

Har tecknat kollektivavtal inklusive kollektivavtalade 

försäkringar (Ja/Nej svar)

Ja

Nej

Redovisa tecknade kollektivavtal och försäkringar (Fritextsvar)

Om kollektiva avtal inte tecknats redovisa översiktligt 

eventuellt andra överenskommelser. (Fritextsvar)

5.5. Handlingars inbördes rangordning

Om handlingarna skulle visa sig vara motsägelsefulla i något avseende så gäller de, om inte 

omständigheterna uppenbarligen föranleder annat, i följande ordning:

1. Skriftliga ändringar och tillägg till detta avtal

2. Avtal

3.Kompletteringar och förtydliganden till förfrågningsunderlag 

4.Förfrågningsunderlag med bilagor

5.Kompletteringar och förtydliganden till anbud 

6. Anbud med bilagor

5.6. Ändringar och tillägg

Ändringar och tillägg till detta avtal kan endast ske genom en skriftlig handling undertecknad 

av behöriga företrädare för beställare och entreprenören.

5.7. Prisjusteringar
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Ersättningen ska vara fast under avtalets första 12 månader. Därefter räknas ersättningen 

upp för varje tolvmånadersperiod den resterande avtalsperioden, utifrån av 

kommunfullmäktige fastställda maximala kostnadsökning per år. Det vill säga två procent.

5.8. Fakturering

Fakturan betalas 30 dagar efter utfört uppdrag och fakturans ankomstregistrering. Betalning 

sker på första tillgängliga bankdag. Autogiro eller automatisk belastning av konto får endast 

ske enligt särskild överenskommelse.  

Krav på faktureringsavgift, expeditionsavgift eller liknande kommer ej att godkännas.  

 

Fakturaadressen är:  

Solna Stad  

Omvårdnadsförvaltningen 

Refkod: 73 FOR  

831 88 ÖSTERSUND  

 

Fakturor som ej inehåller referenskod kan komma att skickas tillbaka till 

entreprenören.Kostnader för detta, hantering och portkostnder kommer att påföras 

entreprenören.

5.9. Dröjsmålsräntor

Vid försenad betalning orsakad av beställare uppfylls dröjsmålsränta enligt räntelagen. 

Eventuell räntefaktura skall innehålla uppgifter om räntesats, kapitalbelopp, datum (fr.o.m. - 

t.o.m.) då räntan beräknas som antalet räntedagar. 

Räntefaktura understigande 100 kronor betalas ej.

5.10. Försäkringar

Entreprenören skall teckna och under avtalstiden vidmakthålla ansvarsförsäkring samt andra 

nödvändiga försäkringar som håller Beställaren skadeslös vid skada. Ansvarsförsäkringens 

max belopp skall vara lägst 10 miljoner kronor person- och sakskada samt till 300 Tkr per 

skada för nyckelförlust.

Entreprenören skall styrka att han tecknat ovannämnda försäkringar genom att tillställa 

staden kopia på försäkringsbrev, först i samband med avtalets undertecknande och därefter 

när verksamhetsberättelse överlämnats. Entreprenören förbinder sig att förebygga skador 

som kan drabba personal, hjälptagare, anhöriga och utomstående.

5.11. Miljöarbete

Entreprenören ska i sitt miljöarbete på omvårdnadsboende sträva efter att minimera 

negativt miljöpåverkande faktorer i verksamheten. Arbetet ska i tillämpliga delar inriktas mot 

de miljömål som framgår av Solna stads miljöprogram 2010-2013 (bilaga 9), som är 

antaget av kommunfullmäktige.    

5.12. Allmänhetens insyn

Entreprenören är skyldig att på begäran lämna sådan information som avses i 3 kapitlet 19 a 

§ kommunallagen. Sådan begäran ska i normalfallet vara skriftlig. Informationen ska göra 

det möjligt för allmänheten att få insyn i hur angelägenheten sköts. 

Informationen ska, om inte annat avtalats, lämnas i skriftlig form. Det åligger kommunen att 

i sin begäran precisera vilken information som efterfrågas.Entreprenören är inte skyldig att 

lämna information om utlämnandet inte kan ske utan väsentlig praktisk olägenhet för 

leverantören, om utlämnandet strider mot lag eller annan författning eller om uppgifterna 
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kommer att omfattas av sekretess hos kommunen.

Information som lämnats enligt första stycket ska inte anses utgöra företagshemligheter 

enligt lagen (1990:409) om skydd för företagshemligheter.

5.13. Insyn i entreprenörens verksamhet

Beställaren kan komma att begära in uppgifter för att säkerställa att verksamheten bedrivs i 

enlighet med gällande riktlinjer, mål och krav. Det kan röra sig om resultat av enkäter, 

statistiska uppgifter eller liknande. 

Beställaren kan, efter samråd med entreprenören även uppdra åt fristående konsult, revisor 

eller dylikt att utföra uppföljning, kontroll eller utvärdering. Entreprenören förbinder sig i 

sådant fall att bereda denne tillträde och insyn i sådan utsträckning att denne kan genomföra 

sitt uppdrag. 

Senast den 30 november innevarande år ska entreprenören lämna en verksamhetsplan för 

det kommande året. Denna ska innehålla en beskrivning av vilka åtaganden och åtgärder 

som krävs för att uppnå uppsatta mål en analys över personalinsatserna samt egna 

inriktningsmål för verksamheten. En plan för fort- och utbildning/kompetensutveckling, dels 

övergipande för verksamheten dels på individnivå.

Entreprenören ska vidare årligen, senast den 15 februari, lämna en verksamhetsberättelse 

för det gångna året. 

Om entreprenören organisationsform medför andra tider för efterfrågade uppgifter ska det 

anges i anbudet.

Ange eventuella andra tider för leverans av verksamhetsplan 

och verksamhetsberättelse. (Fritextsvar)

5.14. Meddelarfrihet

Alla har en grundlagsskyddad meddelarfrihet som i princip innebär att man får tala med 

journalister om det mesta i syfte att det ska publiceras. Det finns vissa undantag från 

meddelarfriheten, till exempel omfattar den inte uppgifter om enskild inom hälso- och 

sjukvården och socialtjänsten. Däremot får man berätta om missförhållanden på 

arbetsplatsen och hur verksamheten bedrivs, bara man inte gör det så att enskilda vård- och 

omsorgstagare kan identifieras. Offentligt anställda är skyddade mot repressalier från 

arbetsgivaren genom att det finns ett förbud för det allmänna(stat, kommun, landsting) att 

ta reda på vem som har lämnat ut uppgifterna. Detta ska även gälla anställda på vård- och 

omsorgsboenden som drivs av entreprenörer i Solna.

5.15. Underentreprenör

Innan entreprenör anlitar underentreprenör för delar av uppdraget av någon betydelse skall 

samråd ske med staden och ifråga om väsentliga delar av uppdraget skall stadens 

godkännande inhämtas. Entreprenör svara för underentreprenörs arbete som för sitt eget.

5.16. Skadeståndsskyldighet

Entreprenör svara i förhållande till staden för skadestånd, som staden på grund av vållande 

hos entreprenören eller personal som denne svarar för, kan komma att förpliktigas utge till 

tredje man.

5.17. Omförhandling

Beställare eller entreprenören får påkalla omförhandling av bestämmelserna i upprättat avtal 

om ändrade förhållanden gör att bestämmelsen väsentligt påverkar de förutsättningar som 
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detta avtal bygger på. Anmälan om omförhandling skall ske så snart som det åberopade 

förhållandet blivit känt för den part som åberopar omförhandlingsrätten och befriar inte part 

från skyldighet att fullgöra berörd avtalsförpliktelse intill dess en eventuell överenskommelse 

om ändring träffats.

5.18. Överlåtelse av avtal

Avtalet får inte överlåtas på annan fysisk eller juridisk person utan stadens skriftliga 

medgivande.

5.19. Uppgifter med anledning av förnyad upphandling

Entreprenören förbinder sig att med anledning av förnyad upphandling till beställare lämna 

uppgift om personalstyrkans storlek, fördelningen mellan olika personalkategorier, 

sysselsättningsgrad och löner. Syftet med detta är att entreprenören skall ges likvärdiga 

förutsättningar att beräkna anbuden.

5.20. Brister i utfört arbetet, avtalsbrott och vite

Som brist i utfört arbete definieras avvikelser från gällande lagstiftning och ingånget avtal 

samt andra handlingar eller överenskommelser mellan beställare och utförare. Beställaren 

har rätt att kräva att brister och avvikelser åtgärdas, utföraren förbinder sig att åtgärda 

brister och avvikelser. Om utföraren inte fullgör åtaganden, eller inte inom skälig tid rättelser 

vid uppmärksammade brister, får beställaren fullgöra åtaganden eller åtgärda bristerna på 

utförarens bekostnad, alternativt göra avdrag på utförarens ersättning.

 

Följande åtgärdsordning gäller som huvudregel mellan parterna:  

  

Om beställaren upptäcker brister eller avvikelser enligt ovanstående definition ska denne 

skriftligen underrätta utföraren och inkräva en åtgärdsplan. Beställaren kan även inkräva en 

åtgärdsplan om tillsynsmyndighet upptäckt brister eller avvikelser i utförarens verksamhet. I 

åtgärdsplanen ska det framgå hur bristerna kommer att åtgärdas samt tidsplan för detta. 

Utförarens åtgärdsplan ska inkomma till beställaren inom skälig tid. Vad som räknas som 

skälig tid avgörs av beställaren utifrån ärendets art och allvar. Åtgärdsplanen lämnas till 

beställaren för godkännande. Utföraren genomför åtgärdsplanen.  

  

Vite kan komma att utgå i följande fall:  

A) Utföraren har inte inkommit med en åtgärdsplan till beställaren inom angiven tid eller så 

innehåller planen så allvarliga brister att den ej kan godkännas av beställaren.  

B) Åtgärdsplanen följs inte (antingen innehållsmässigt och/eller tidsmässigt enligt beställarens 

bedömning)

  

Vite kan dessutom utgå i följande fall:  

C) Andra mycket allvarliga brister utöver ovanstående där ärendet enligt beställarens 

bedömning är av sådan art att en skyndsam handläggning krävs.  

D) Upprepade brister av samma art som tidigare påtalats och åtgärdats men som därefter 

upprepats.

  

Förfarande vid krav på vite:  

Vid brister i verksamheten utifrån tidigare angivna förutsättningar gäller följande 

åtgärdsordning:  

1. Skriftlig varning om vitesföreläggande  

2. Vite  

3. Hävning av avtal.

  

När vite utkrävs kommer beställaren reducera utförarens totala dagliga ersättning med minst 

5 % från och med den dag bristen påtalades. Detta fram tills av beställaren godkänd rättelse 
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har vidtagits av utföraren. Om utföraren kan visa att åtgärderna inte har kunnat genomföras 

p.g.a. händelser som utföraren inte kunnat förutse eller råda över ( allvarliga händelser eller 

force majeure) kommer inte vite att utgå.  

Vid avtalsbrott av väsentlig betydelse äger part häva avtalet. Hävande part är berättigad till 

skadestånd.   

Beställare har härutöver rätt att häva avtalet om entreprenören försätts i konkurs eller eljest 

befinner sig vara på sådant obestånd att företaget inte kan förväntas fullgöra sina 

åtaganden.   

  

Om entreprenören inte fullgör de betalningsskyldigheter avseende skatter, sociala avgifter 

och övriga betalnings åläggande som enligt lag eller kollektivavtal åvilar 

arbetsgivare/uppdragstagare äger beställare rätt att häva avtalet.   

  

Om hävningsgrund föreligger har skadelidande part rätt till skadestånd med faktiska 

merkostnader för kompletteringsköp, personalkostnader, inkassokostnader etc. som 

åberopad hävningsgrund förorsakat honom, oavsett om hävning begärs eller inte.   

  

Part har rätt till ersättning för den skada han lider genom motpartens avtalsbrott, om inte 

motparten visar att avtalsbrottet beror på ett hinder utanför hans kontroll.   

  

Ersättning för indirekt skada utgår endast om avtalsbrottet beror på försumlighet på 

skadeskyldige partens sida.   

5.21. Tvist mellan beställare och entreprenör

Tvist mellan beställare och entreprenören i anledning av ingånget avtal skall avgöras av 

svensk allmän domstol med tillämpning av svensk rätt.

5.22. Force majeure

Om part på grund av myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, bojkott, blockad eller annan 

omständighet som han inte kan råda över är förhindrad att fullgöra sina åtaganden enligt 

detta avtal skall han i nödvändig omfattning, vara befriad från desamma. Föreligger 

ovannämnda omständigheter har beställare rätt att så länge de består, själv utföra 

entreprenörens åtaganden.

Ersättningen till entreprenören reduceras i förhållande till i vilken grad han inte kan fullgöra 

sina åtaganden.

Arbetskonflikt som har sin grund i parts brott mot kollektivavtal får inte åberopas som 

befrielsegrund.

Parterna skall informera varandra om det föreligger omständighet som kan föranleda 

tillämpning av denna bestämmelse.

5.23. Accept

Accepteras samtliga krav i kommersiella villkor.

Accept (Ja/Nej svar)

Kravgräns Ja

Nej
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