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Omvårdnadsnämnden

Förfrågningsunderlag Hemtjänst enligt lagen om
valfrihetssystem - LOV, 2020
Förslag till beslut
Att

godkänna förfrågningsunderlaget tillika ansökningsformuläret för
hemtjänst enligt LOV 2020.

Ärendebeskrivning
Förfrågningsunderlaget för hemtjänst enligt LOV revideras en gång per år.
De justeringar som genomförts inför 2020 handlar om förtydliganden och
ändringar i befintliga krav och villkor.
Förfrågningsunderlaget bifogas i sin helhet, förändringarna är markerade med
gul text.

Följande punkter har justerats i förfrågningsunderlaget:
2.2.4
Utföraren ska ha en verksamhetsansvarig som ansvarar för den dagliga driften.
Den verksamhetsansvarige ska ha dokumenterad relevant högskole- eller
universitetsutbildning, exempelvis socionom, sjuksköterska, beteendevetare
eller annan jämförbar utbildning.
Alternativt ska den verksamhetsansvarige ha minst tre års praktisk erfarenhet
av heltidsarbete inom omsorgsverksamhet och ett års erfarenhet av
arbetsledande ställning. Erfarenheten ska vara förvärvad under de senaste fem
åren räknat från ansökningsåret och bakåt.
Till ansökan ska bifogas ett av två personer vidimerat CV (meritförteckning)
som redovisar relevant utbildning och yrkeserfarenhet för den
verksamhetsansvarige enligt ovan.
2.4
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Texten ”utföraren ges möjlighet att använda beställarens planeringsverktyg
mot en kostnad för licens och drift, separat avtal tecknas” stryks. Detta med
hänvisning
3.4
Beställarens uppföljning består av två delar. En del där det åligger utföraren
själv att redovisa sin verksamhet, i form av en kvalitetsberättelse, och en del
som utföras av beställaren.
Den del som utföraren själv ska redovisa omfattar föregående år. Innehållet i
utförarens redovisning beskrivs här nedan och ska vara beställaren tillhanda
senast 1 Mars.
3.4.1


En sammanfattning av verksamhetens organisation och dess
systematiska kvalitets- och förbättringsarbete



Antalet oönskade händelser; pågående och avslutade ärenden gällande
klagomål, avvikelser samt ärende enligt Lex Sarah och i
förekommande fall, Lex Maria. Beställaren kan komma att göra
stickprovskontroller.



Antalet ej verkställda beslut eller uppdrag som inte fullföljts utifrån
beställningen



Antalet rapporter och innehåll från Tillsynsmyndigheter, tex från
Arbetsmiljöverket (AMV) eller Inspektionen för vård och omsorg
(IVO)



Personaltäthet, angivet i antal årsarbetare samt personalens
kompetens



Aktuella försäkringar och/eller kollektivavtal



Aktuella tillstånd från IVO



Redovisning av ekonomi på enhetsnivådär rörelsevinst, dvs. resultat
efter kostnader och avskrivningar på investeringar i verksamheten har
dragits av1.

3.4.2 Beställarens uppföljning av utföraren
•

Ekonomisk uppföljning (kreditvärdighet via upplysningscentralen UC, ev Skattemyndigheten och Kronofogden

•

Volym/kundantal

•

Ickeval

•

Fördelning av volymer mellan egenregi och externa utförare

•

Kontinuitetsmätning

1 Om utföraren har skäl att inte redovisa på enhetsnivå så ska en uppskattning av rörelsevinsten för hemtjänstenheten
istället redovisas.
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•

Manuell registrering

Beställaren kan på förekommen anledning även genomföra fördjupade
avtalsuppföljningar, revisioner, tillsyner m.m. Utföraren får ta del av sitt
resultat och har möjlighet att yttra sig innan redovisning till köparen. Kunder
och allmänhet får ta del av resultatet av avtalsuppföljningen på www.gavle.se.
Här redovisas också kundundersökningar och revisioner.

Magnus Höijer
Sektorchef
Välfärd Gävle

