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Åre kommun, socialnämnden upphandlar servicetjänster enligt lagen om
valfrihet (LOV)

1
1.1

BESKRIVNING

Verksamhet som upphandlingen avser

Kommunfullmäktige och socialnämnden i Åre kommun har beslutat att införa ett valfrihetssystem för biståndsbeslutade servicetjänster i hemvården. Syftet med att införa valfrihetssystemet är att öka inflytandet för brukarna, genom att de kan välja vilken utförare som ska utföra servicetjänster och att skapa möjligheter för fler lokala företag att
verka inom hemvården i Åre kommun.
Kommunens biståndshandläggare beslutar om servicetjänster enligt socialtjänstlagen
och gör en beställning av uppdraget till den utförare som brukaren valt. Servicetjänster
innebär att en brukare får ett biståndsbeslut med servicetjänster upp till åtta timmar per
månad. I servicetjänster ingår städning, tvätt och inköp. Är behovet större än åtta timmar per månad gör biståndshandläggaren en särskild prövning och beslut om detta. Det
är brukaren som avgör vilka servicetjänster och hur många timmar som ska planeras in
varje månad samt vilken utförare som skall utföra insatsen.

Planering och genomförande av servicetjänsterna ska dokumenteras i brukarens genomförandeplan. Genomförandeplanen ska upprättas tillsammans med brukaren och utföraren.
Servicetjänsterna utförs vardagar mellan 09.00-17.00. Brukaren kan inte välja olika utförare för olika insatser inom servicetjänster. Socialnämnden kan inte garantera utföraren
ett visst antal brukare eller någon garanterad insatsvolym.
Utföraren ansvarar och bekostar själv nödvändig utrustning för uppdraget som t ex bilar, telefoner, datorer, lokaler, arbetstekniska redskap med mera. Brukaren ska själv tillhandahålla utrustning för servicetjänster som t ex städredskap och städmaterial, tvättmaskin, tvättmedel med mera.

1.2

Upphandlande myndighet

1.3

Volym och ickevalsalternativ

Åre kommun, Socialnämnden är upphandlande myndighet.
Det är cirka 190 brukare som har biståndsbeslut på servicetjänster. Antalet brukare och
volym förändras ständigt. Nuvarande utförare av servicetjänster är kommunens hemvård.

För de brukare som inte kan eller vill välja utförare ska kommunen erbjuda ett ickevalsalternativ. I Åre kommun är kommunens hemvård ickevalsalternativet. På sikt kan kommunen komma att övergå till ett system där också andra utförare kan utgöra ickevalsalternativet.

1.4

Geografisk gräns för uppdraget

Valfrihetssystemet gäller i hela kommunen. Utföraren har möjlighet att verka inom hela
kommunen eller inom en ort, flera orter, eller ett eller flera geografiska områden (karta
se bilaga 5). Utföraren kan även ange ett kapacitetstak på hur många brukare eller antal
servicetimmar som kan utföras varje månad. Om utföraren väljer att ändra det geografiska området eller volymen under avtalstiden skall avtalet omförhandlas.
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1.5

Tilläggstjänster

1.6

Ändringar och tillägg under avtalstiden

Utföraren har möjlighet att erbjuda brukaren tilläggstjänster. En tilläggstjänst kan vara t
ex snöskottning, gräsklippning med mera. Erbjuder utföraren tilläggstjänster skall brukaren betala utföraren för dessa tjänster utifrån utförarens taxa för tilläggstjänster. Utföraren ska erbjuda tilläggstjänster på ett sådant sätt så att brukaren kan skilja på dessa
tjänster och på sin möjlighet till biståndsbeslut för sådan tjänst.
Verksamheten är av sådan art att villkor och förutsättningar kan förändras under avtalstiden till följd av ny lagstiftning, nya målsättningar antagna av kommunfullmäktige eller
av socialnämnden
Brukaren har rätt att när som helst under året byta till annan godkänd utförare i kommunens valfrihetssystem. För uppsägning gäller 14 dagars uppsägningstid från den dag
en brukare sagt upp avtalet.

1.7

Handläggning av ansökan

1.8

Kontaktpersoner

2

ADMINISTRATIVA VILLKOR

En utförare kan när som helst under året gå in på www.valfrihetswebben.se eller på
www.are.se och hämta förfrågningsunderlag för att ansöka om godkännande. Behandling av ansökningar sker löpande.
Kontaktpersoner för valfrihetssystemet inom verksamhetsförvaltningen, Åre kommun
är Yvonne Edlund yvonne.edlund@are.se 0647-164 15 och Ing-Marie Berglund ingmarie.berglund@are.se 0647-164 32.

2.1

Upphandlingsform

2.2

Ansökan och godkännande

För upphandlingen gäller lagen om valfrihetssystem (LOV).
Som utförare så ansöker Du om ett godkännande för att få utföra aktuella tjänster. Ansökan ska ske på kommunens särskilda blankett (se bilaga 2).
Av ansökan ska det framgå från vilket datum utföraren avser att starta sin verksamhet.
Behandling av ansökningar sker löpande.
Svenska språket ska användas i tal och skrift i allt som rör denna upphandling.

Skriftlig och undertecknad ansökan skickas till; Åre kommun, Verksamhetsförvaltningen, Box 201, 830 05 Järpen.

2.3

Frågor

2.4

Handläggning och godkännande

Frågor på underlaget i denna upphandling ställs skriftligt eller via e-post till ansvariga
upphandlare yvonne.edlund@are.se eller ing-marie.berglund@are.se
När ansökan inkommit till kommunen så prövas den mot kraven i förfrågningsunderlaget och skriftlig underrättelse lämnas inom 6 veckor. Under semestertider och andra
storhelger kan det ta längre tid att behandla ansökan.
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Kommunen kan begära in kompletterande uppgifter om så krävs. Kommunen får utesluta en ansökan på omständigheter som anges i 7 kapitlet, § 1 lagen om valfrihetssystem, LOV.
Information och förhandling i socialnämndens personalkommitté föregår beslut om
godkännande.

I samband med besked om godkännande så kommer förslag till avtal att översändas.
Godkännandet blir inte civilrättsligt bindande förrän avtalet undertecknats av båda parter. Samtliga sökande som uppfyller krav i förfrågningsunderlaget och inte uteslutits
med stöd av 7 kap. § 1, lagen om valfrihetssystem, ska godkännas av kommunen.

2.5

Om ansökan inte godkänns/begäran om rättelse

2.6

Ansökan giltighetstid

3

KRAVSPECIFIKATION

Utförare som inte har godkänts och anser sig felaktigt behandlad har möjlighet att ansöka om rättelse. Begäran om rättelse ska ske skriftligen och inom tre veckor efter beslut. Av ansökan ska framgå vilken ändring som yrkas. Om utförare inte godkänts och
man anser att kommunen handlat fel så har utföraren möjlighet att överklaga beslutet
till förvaltningsrätten i Härnösand.
En utförare har möjlighet att återta sin ansökan under handläggningstiden.

3.1

Krav på utförare av efterfrågade tjänster

Utföraren ska vid avtalstecknande inneha F-skattsedel, vara registrerad i aktiebolags-,
handels- eller föreningsregister och ska vara registrerad för redovisning och inbetalning
av mervärdesskatt, innehållen preliminär A-skatt och arbetsgivaravgifter. Utförarens
ekonomiska förmåga bedöms utifrån uppgifter från Skattemyndigheten. Åre kommun
samarbetar med Skattemyndigheten vilket innebär att man under avtalstiden kontrollerar
att de utförare kommunen har avtal med, betalar skatter och avgifter i vederbörlig ordning. Detta gäller även för de underleverantörer som har avtal med utföraren. Om utföraren eller underleverantören brister i fullgörandet av denna punkt har kommunen rätt
att häva avtalet.
En utförare kan uteslutas från deltagande i upphandling om denne
• är i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning eller är föremål för ackord eller
tills vidare har inställt sina betalningar eller är underkastad näringsförbud
• är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning, ackord eller annat liknande förfarande
• är dömd för brott avseende yrkesutövningen enligt lagakraftvunnen dom
• har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen och den upphandlande enheten kan
visa detta
• inte har fullgjort sina åligganden avseende socialförsäkringsavgifter eller skatt i det egna
landet eller i det land där upphandlingen sker
• i något väsentligt hänseende har låtit bli att lämna begärda upplysningar eller har lämnat
felaktiga upplysningar som begärts med stöd av denna bestämmelse.
Av LOV kap. 7, § 1 framgår de omständigheter under vilka en utförare kan uteslutas.
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3.2

Leverantörsförsäkran

3.3

Ansökan om godkännande – servicetjänster

3.4

Ansvarsförsäkring

Leverantörsinformation/leverantörsförsäkran, skall bifogas anbudet, ifylld och undertecknad, (se bilaga 1). Uppgifternas riktighet kommer att kontrolleras av kommunen.
Ansökan om godkännande för utförare av servicetjänster, skall bifogas anbudet, ifylld
och undertecknad, (se bilaga 2).
Utföraren ska inneha sedvanlig företagsförsäkring och ansvarsförsäkring anpassad för
verksamheten och tillse att kund och kommun hålls skadelös för skada orsakad genom
fel eller försummelse av personal anställd hos utföraren.

Bevis om att försäkring har tecknats ska överlämnas till kommunen innan avtal tecknas.

3.5

Kapacitet och kompetens

En kortfattad beskrivning av utförarens verksamhet för att visa dokumenterade resurser, kompetens och erfarenhet av att utföra uppdraget ska bifogas anbudet. Kommunens mall för beskrivning, (se bilaga 3) ska användas.

Utföraren ska presentera två referenser från tidigare liknande uppdrag eller från tidigare
arbetsgivare eller liknande. Dessa referenser bör inte vara äldre än två år. Kommunens
mall, (se bilaga 4) ska ifyllas och bifogas anbud.
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Krav på uppdraget och kvalitetskrav

4.1

Lagstiftning och mål för verksamheten

4.2

Beställning och bekräftelse

4.3

Skyldighet att ta emot uppdrag

4.4

Byte av utförare

Utföraren ska vara förtrogen med socialnämndens mål och kvalitetskrav för verksamheten (se bilaga 6) samt följa inom området gällande lagar, förordningar, föreskrifter och
allmänna råd. Utföraren ansvarar för att uppdraget utförs i enlighet med tillämplig lagstiftning som exempelvis socialtjänstlag och sekretesslagstiftning. Utförarens personal
ska ha ett gott bemötande, vara serviceinriktade och vara lyhörda för brukarnas önskemål.
Biståndshandläggare beslutar om servicetjänster enligt socialtjänstlagen. En skriftlig och
muntlig beställning av servicetjänsten görs av biståndshandläggare. Utföraren ska bekräfta att tjänsten kommit igång enligt kommunens ställda kvalitetskrav för servicetjänster (se bilaga 6).
Åre kommuns verksamhet inom hemvården är kommunens ickevalsalternativ och är
skyldig att ta emot uppdrag.
Utföraren ska vid behov vara brukaren behjälplig med att kontakta biståndshandläggaren vid önskemål om byte av utförare.
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4.5

Kvalitet

4.6

Samverkan

4.7

Tystnadsplikt

4.8

Synpunktshantering

4.9

Fel och brister

4.10

Lex Sarah

4.11

Kommunens informationsansvar

4.12

Utförarens information och marknadsföring

Utföraren ska följa kommunens kvalitetskrav för servicetjänster (se bilaga 6). Kvalitetskraven kan komma att ändras under avtalstiden.
Utföraren ska kunna samverka med andra utförare, anhöriga/närstående och andra för
brukaren viktiga personer och organisationer, liksom med gode män och förvaltare så
att tjänsten genomförs på bästa sätt för brukaren.
Utföraren ska ha god kunskap om gällande sekretesslagstiftning (offentlighets- och sekretesslagen 2009:400 och 15 kap.1 § socialtjänstlagen) och tillämpa den i utförandet av
servicetjänsterna. Brott mot tystnadsplikt kan innebära upphävande av avtal.
Brukaren har rätt att framföra synpunkter och klagomål på utförd tjänst. Utföraren ska
följa kommunens rutin för synpunktshantering, (se bilaga 7).
För att säkerställa en god kvalitet på utförda tjänster för brukaren, ska utföraren dokumentera och rapportera eventuella fel eller brister som uppstått i samband med utförandet av servicetjänsterna. Utföraren ska följa kommunens rutin för fel och brister enligt
socialtjänstlagen (se bilaga 8).
För att säkerställa att brukarna i kommunens hemvård får god omvårdnad och lever
under trygga förhållanden är utföraren skyldig att vid kännedom om allvarliga missförhållanden hos brukaren rapportera detta enligt kommunens rutin för rapportering av
allvarliga missförhållanden (se bilaga 9).
Kommunen ska lämna saklig information om samtliga utförare som har avtal med
kommunen och som ingår i kommunens valfrihetssystem. Informationen ska vara saklig,
jämförbar, lättförståelig och lättillgänglig.
Godkända utförare ska presentera sitt företag på ett etiskt och lättillgängligt sätt
(broschyr, hemsida etc.), presentationen kommer att publiceras på kommunens hemsida.
Utföraren ska använda Åre kommuns kommunvapen/logga ”på uppdrag” i all skriftlig
information från utföraren till brukaren.

4.13

Tillstånd

4.14

Mål för miljö

Utföraren ska ha erforderliga tillstånd och göra de anmälningar som krävs för verksamhetens bedrivande.
Åre kommun bedriver en aktiv miljöpolitik, se www.are.se, och kommunens verksamhet
ska bedrivas så att miljöbelastningen minskar. Som godkänd utförare av verksamhet
inom kommunens ansvarsområde är man delaktig i det gemensamma miljöarbetet mot
hållbar utveckling.
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4.15

Lag och kollektivavtal

4.16

Meddelarfrihet

5

Uppföljning och utvärdering

Utföraren får inte vidta åtgärder som kan antas åsidosätta lag eller kollektivavtal för
arbetet eller annars strida mot vad som är allmänt godtaget inom den verksamhet som
avses.
Utföraren ska tillämpa den meddelarfrihet som gäller i offentlig verksamhet. Det innebär att utföraren ska förbinda sig att, inte efterforska vem som lämnat meddelanden till
nyhetsbyråer, medieföretag med flera där syftet är att uppgifterna ska användas för offentliggörande.

5.1

Samverkan och uppföljning

Kommunen är huvudman för hemvården och har det yttersta ansvaret för den verksamhet som bedrivs inom området. Socialnämnden och kommunens revisorer har rätt till
full insyn i verksamheten för uppföljning och utvärdering av att mål, riktlinjer och kvalitetskrav följs.
Socialnämnden ansvarar också för uppföljning av individuella biståndsbeslut.

Utföraren ska samverka med kommunen vid uppföljningar och vid behov bistå med
erforderliga uppgifter. Uppföljning är en del i nämndens ledningssystem för kvalitet.
Brukarundersökningar och verksamhetsuppföljning ingår i socialnämndens plan för
uppföljning av verksamheten och genomförs årligen. Kraven på uppföljning kan komma
att ändras under avtalsperioden.

5.2

Tillsyn socialtjänst

6

Kommersiella villkor

Socialstyrelsen har tillsynsansvaret för socialnämndens verksamheter vilket också innefattar biståndsbeslutade servicetjänster.

6.1

Avtalsparter

6.2

Kontaktpersoner för avtalet

6.3

Avtalstid

Kommunen är beställare för uppdraget och utföraren ska i sin ansökan ange behörig
firmatecknare. Utföraren får inte anlita annan för att fullgöra del av uppdrag utan kommunens skriftliga medgivande.
Kommunens och utförarens kontaktpersoner (se pkt 1.8) anges i samband med upprättande av avtal. Utförarens kontaktperson ska delta vid kommunens informations- och
uppföljningsträffar 2 gånger per år och i övrigt när ärenden av övergripande art eller av
principiell natur uppstår.
Avtalstiden löper under tre år från avtalstecknandet och framåt. Önskar en utförare förlänga avtalet ska en förenklad ansökan göras senast tre månader innan kontraktets utgång.
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6.4

Uppsägningstid för kommunen

6.5

Uppsägningstid för utföraren

6.6

Brott mot bestämmelser

6.7

Ersättning för skada

6.8

Ändringar och tillägg under avtalstiden

Kommunen kan säga upp avtalet och uppsägningstiden är sex månader. Om utföraren
inte har några uppdrag under en 12 månadersperiod upphör avtalet automatiskt.
Utföraren kan säga upp avtalet och uppsägningstiden är tre månader. Uppsägning skall
vara skriftlig.
Om bestämmelser enligt förfrågningsunderlaget inte följs så återkallas godkännandet.
Vid fel eller brist som uppstått i samband med utförandet, kan varning utdelas.
Kommunen har rätt till ersättning för skada som kommunen har lidit på grund av utförarens avtalsbrott om skadan är en följd av att utföraren åsidosatt utförandet av tjänsten
eller inte motsvarat de kvalitetskrav som ställts på uppdraget.
Parterna är införstådda i att verksamheten i avtalet är av sådan art att villkor och förutsättningar kan förändras under avtalstiden till följd av ny lagstiftning, nya målsättningar
antagna av kommunfullmäktige eller socialnämnden.
Brukare har rätt att välja utförare och har rätt att när som helst under året välja en ny
utförare. Uppsägningstiden för brukaren är 14 dagar.

6.9

Överlåtelse av avtal

6.10

Omförhandling

6.11

Hävning

6.12

Information

6.13

Tvist

6.14

Ersättningsnivå

Avtal får inte överlåtas på annan fysisk eller juridisk person utan beställarens skriftliga
medgivande.
Part får begära omförhandling av bestämmelser i upprättat avtal om ändrade förhållanden som gör att bestämmelsen väsentligt motverkar avtalets syfte. Begäran om omförhandling ska ske så snart det åberopade förhållandet blivit känt för den part som åberopar omförhandlingsrätten och befriar inte part från skyldigheten att fullgöra berörd avtalsförbindelse.
Part får häva ingånget avtal om motparten inte fullgör sina åtaganden och avtalsbrottet
är av väsentlig betydelse.
Parter ska fortlöpande hålla varandra informerade om förhållanden som i något avseende kan påverka vad som avtalats.
Tvist mellan parter med anledning av ingånget avtal ska i första hand lösas i samförstånd mellan parterna. Går inte detta ska tvisten lösas av Östersunds tingsrätt med tilllämpning av svensk rätt.
Ersättningen för utförd servicetjänst är 320 kronor per utförd servicetimme.
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I ersättningsnivån ingår samtliga omkostnader.

6.15

Prisjustering med index

6.16

Leveransvillkor

6.17

Betalningsvillkor

6.18

Faktureringsvillkor

Timersättningen ska vara fast från tidpunkten för avtalstecknande till 2010-12-31. Från
2011-01-01 justeras ersättningen årsvis med omsorgsprisindex (OPI) som publiceras av
Sveriges Kommuner och Landsting SKL. Timersättningen för år 2010 räknas om med
det fastställda procenttalet för år 2011.
Servicetjänsterna utförs vardagar från 09.00-17.00.
Utföraren erhåller ersättning efter 30 dagar efter erhållen faktura och godkänd leverans.
Fakturerings- och expeditionskostnader godkänns inte. Dröjsmålsränta hanteras enligt
räntelagen (min.200 kronor).
Fakturering ska ske en gång per månad. Det planeras en förändrad fakturahantering
med ny fakturaadress för kommunens leverantörsfakturor. Information om gällande
adressuppgifter och fakturahantering sker i samband med att avtal tecknas.
På faktura ska anges;

Beställarens referensnummer och kontaktperson
Brukarens namn och adress
Utförarens namn

Vilken månad och år fakturan avser

Totalt antal timmar för utförd tjänst
Pris

Att företaget innehar F-skattebevis

Ofullständiga eller felaktiga fakturor kommer att återsändas till utföraren för rättelse.

6.19

Rapportering av utförda uppdrag

6.20

Avgifter från enskilda

En lista skall skickas till beställaren med brukarens namn, personnummer och antal utförda timmar varje månad. Listan ska vara Åre kommun verksamhetsförvaltningen tillhanda senast andra vardagen varje månad.
Avgifter till brukare för servicetjänster debiteras av verksamhetsförvaltningen. Utföraren debiterar brukaren för eventuella tilläggstjänster.
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Åre kommun  Box 201, 830 05 JÄRPEN  Besöksadress: Norra vägen 21
Tel. växel: 0647-161 00  Fax: 0647-161 05

E-post: are.kommun@are.se  Internet: www.are.se
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