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Avtal Drift av särskilt boende för äldre - solbacken
1 Allmän orientering

(J

Uppdraget avser drift av verksamhet vid solbacken ett särskilt boende för äldre och innebär
att utföraren ska ge individuellt stöd, service och omvårdnad samt hälso- och sjukvård
inklusive rehabilitering till boende dygnet runt. I uppd raget ansvarar utföraren även för
kosten . Verksamhetens utförande ska baseras på kompetens, vetenskap och beprövad
erfarenhet.
De som bor och flyttar in i särskilt boende är oftast i hög ålder och har omfattande behov av
vård och omso rg . Utförarens åtagande är att uppnå de mål och täcka de behov som anges i
det individuella biståndsbeslutet. Beslut om gruppboende för personer med demenssjukdom
föregås av geriatrisk demensutredning .
Utförarens åtagande omfattar uppg ifter som utfö rs av omvå rdnadspersonal, hälso- och
sjukvårdspersonal (sjuksköterskor, sjukgymnaster och arbetsterapeuter) samt administrativ
persona l.

2 Avtalsvillkor
2.1 Allmänt
2.1.1 Avtal sparter

Lunds kommun, nedan kallad kommunen och Vardaga Äldreomsorg AB, nedan kallad
utföraren .

Utskri vet : 2014- 11 - 20 16 :4 5

Sida l av 27

~

• •••••,

2014/039~.?.M
t/J

2.2 Uppdragets omfattning
2.2.1 Avtalsperiod
Avtalet gäller fr§n och med 2015-09-01 fram till och med 2022-08-31. Vid avtalsperiodens
utgilng upphör avtalet att gälla utan föregilende uppsägning.
Förberedelser för driftsstarten och implementering av avtalet ska p§börjas omgilende efter det
att avtalet är undertecknat och p§gil fram till driftsstart.

2.2.2 Rätt till förlängning av avtalet
Kommunen har rätt, men är inte skyldig, att förlänga avtalet med oförändrade villkor under tre
§r, längst till och med 2025-08-31. Avser kommunen att förlänga avtalet ska
kommunen skriftligen meddela utföraren detta senast tolv (12) milnader före det datum som
avtalet annars upphör att gälla.

2.2.3 Avtalshandlingar
För avtalet gäller nedanstilende handlingar. Förekommer i handlingarna motstridiga uppgifter
gäller de i sinsemellan följande ordning om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder
annat:
l
2
3
4
5

Skriftliga tillägg och ändringar i avtalet
Avtalet med tillhörande bilagor
Förfrilgningsunderlag inklusive förtydligande och kompletteringar
Eventuella branschvillkor/allmänna villkor
Utförarens anbud inklusive förtydligande och kompletteringar

2.2.4 Uppdragsbeskrivning
Avtalet omfattar drift av verksamhet vid solbacken ett (l) särskilt boende för äldre. Uppdraget
innebär att utföraren ska ge individuellt stöd, service och omvilrdnad samt hälso- och sjukvård
inklusive rehabilitering till boende dygnet runt. I uppdraget ansvarar utföraren även för kosten.
Verksamheten ska bedrivas enligt de mill och riktlinjer som följer av socialtjänstlagen, hälsooch sjukv§rdslagen, lagen om patientsäkerhet, offentlighets- och sekretesslagen,
arbetsmiljölagen samt alla andra vid varje tillfälle tillämpliga lagar och förordningar. Vidare ska
verksamheten bedrivas i enlighet med Socialstyrelsens allmänna rild och förskrifter. I vilrden
av personer med demenssjukdom ska "Nationella riktlinjer för vilrd och omsorg vid
demenssjukdom" följas.
Socialstyrelsens allmänna rild och värdegrunden i socialtjänstens omsorg om äldre, S05FS
2012:13 ska uppfyllas i allt arbete.
Riktlinjer och anvisningar avseende hälso- och sjukvilrd friln kommunens medicinskt ansvariga
sjuksköterska, MAS ska efterföljas under hela avtalstiden.
Vilrd- och omsorgsnämnden lägger stor vikt pil arbetet med kvalitetsutveckling. Oavsett om
verksamheten drivs i intern eller extern regi, ska kvaliteten i omsorgen till brukarna vara hög.
Utföraren ska verkställa samtliga bistilndsbeslut och hälso- och sjukvilrdsinsatser i särskilt
boende för äldre. Beslut om gruppboende för personer med demenssjukdom föregås av
geriatrisk demensutredning. Brukarna ska filleva ett självständigt liv (och känna välbefinnande)
och blir bemötta med respekt och värdighet. Insatserna ska vara individuellt utformade och av
god kvalitet.
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Trygghet och säkerhet ska stå i centrum oavsett vårdbehov. Ett rehabiliterande synsätt ska
tillämpas. Brukarna ska ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra. Vidare ska
de så långt möjligt, kunna välja när och hur stöd och hjälp i boendet ska ges. Vården ska
bedrivas utifrån evidens och beprövad erfarenhet samt aktuella nationella riktlinjer och
nationellt utvecklingsarbete.
Verksamheten ska vara 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 samt att de boende får en aktiv och innehållsrik
vardag.
Utföraren ska tillhandahålla sjuksköterskeresurser i den omfattning som motsvarar brukarnas
aktuella vårdbehov. sjuksköterska ska finnas tillgänglig för verksamheten dygnet runt.
Vardagar, mellan kl. 07.00-16.00 ska sjuksköterska finnas på plats inom enheten.
Utföraren ska också tillhandahålla erforderliga personalresurser för rehabiliteringsinsatser i en
omfattning som motsvarar brukarnas aktuella vårdbehov.
Verksamheten ska präglas av ett tydligt brukarperspektiv. Arbetet ska organiseras så att
antalet personer som deltar i insatserna till brukaren ska minimeras så långt som möjligt.

)
3 Kravspecifikation-kvalitet
3.1 Övergripande mAl
Utföraren ska bedriva verksamhet i enlighet med kommunfullmäktige fastställda mål för
verksamheten. Nuvarande mål antogs av kommunfullmäktige 2011-06-16.
- Vård och omsorgsnämndens verksamheter ska erbjuda individanpassad vård och omsorg,
stöd och service som ger möjlighet till god livskvalitet. Vården och omsorgerna ska ge
förutsättningar för ett aktivt och innehållsrikt liv med möjlighet till social gemenskap.
- Vård- och omsorgsnämndens verksamheter ska kännetecknas av delaktighet, valfrihet,
flexibilitet och kvalitet med respekt för den enskildes integritet och självbestämmande och ge
förutsättningar för ett värdigt liv.
-Vård- och omsorgsnämndens verksamheter ska vara attraktiva arbetsplatser med kompetenta
och engagerade medarbetare som ges möjlighet till karriärutveckling.

3.2 Kvalitet
Kommunen fäster stort anseende vid kvaliteten i verksamheten. Vård - och omsorgsnämnden
definierar kvalitet som en tjänsts möjligheter att tillfredsställa uttalade och underförstådda
behov. Tjänstens kvalitet värderas utifrån nytta, värde och/eller sammantagna egenskaper.
Utföraren ska följa för vård- och omsorgsnämnden gällande verksamhets-/kvalitets mål,
värdegrund och värdighetsgarantier.
3.2.1 Värdegrund för vård och omsorg
Vård- och omsorgsnämnden har 2012-02- 15 antagit följande värdegrund som ska ligga till
grund för verksamheternas förhållningssätt:
- Den vård, omsorg, stöd och service som vi erbjuder ska anpassas efter den enskildes behov
och ge möjlighet till god livskvalitet. Den ska ge förutsättningar för ett aktivt och innehållsrikt
liv med möjlighet till social gemenskap.
- Den vård, omsorg, stöd och service som vi erbjuder känneteckna s av delaktighet, valfrihet,
flexibilitet och kvalitet med respekt för den enskildes integritet och självbestämma nde .
- Vår personal har ett gott bemötande och är kompetent, ansvarstagande och lyhörd för varje
enskild brukares behov.
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3.2.2 Värdighetsgarantier
Utföraren ska följa de värdighetsgarantier avseende insatser i särskilt boende för äldre som
antagits av vård- och omsorgsnämnden 2012-02-15:
- Målet är att du ska leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. När du flyttar in på särskilt
boende får du både muntlig och skriftlig information om boendet samtidigt som du erbjuds ett
samtal där ni tillsammans kommer överens om hur och när du vill ha din hjälp.
- Du erbjuds en kontaktman inom 14 dagar.
- Du erbjuds att delta i minst två gemensamma aktiviteter på vardagar och en planerad
aktivitet på helgen. Aktiviteterna planeras utifrån de boendes önskemål och förutsättningar.
- Du erbjuds minst en gång i veckan hjälp och stöd eller sällskap för att gå ut på promenad.
Personalen försöker så långt det är möjligt att tillgodose dina önskemål om dag och tid.
- Du har möjlighet att minst två gånger i veckan, under en timme, välja vad du vill göra
tillsammans med din kontaktman.
- Maten serveras i en trivsam och lugn miljö. Du bestämmer själv om du vill äta i din lägenhet
eller tillsammans med de andra i den gemensamma matsalen. Blir du hungrig eller sugen på
något att äta efter kvällsmaten erbjuds du något lättare, t ex en smörgås eller motsvarande.
- Du får, om du vill, vårdas på ditt boende i livets slutskede. Du får smärtstillande läkemedel
vid behov och du lämnas inte ensam. Dina anhöriga kommer att erbjudas stöd.
Nämndens verksamhets-/kvalitets mål, värdegrund och värdighetsgarantier kan komma att
revideras under avtalsperioden. Om så sker ska dessa följas.

3.2.3 Kontinuerlig bemanning
Utföraren skall garantera att verksamheten är bemannad dygnet runt årets alla dagar med
sådan kompetens och med personalstyrka att de boende alltid tillförsäkras nödvändig tillsyn
och säkerhet beträffande medicinsk och personlig omvårdnad samt att de boende får en aktiv
och innehållsrik vardag.
Utföraren skall tillhandahålla sjuksköterskeresurser i en omfattning som motsvarar aktuellt
vårdbehov. sjuksköterska skall finnas tillgänglig för verksamheten hela dygnet. Vardagar
mellan kl. 07.00-16.00 skall sjuksköterska finnas på plats inom enheten.
Utföraren skall tillhandahålla erforderliga personalresurser för rehabiliteringsinsatser i en
omfattning som motsvarar aktuellt vårdbehov hos de boende.
Utföraren skall organisera arbetet så att antalet personer som deltar i insatserna till den
enskilde minimeras så långt som möjligt.

4 Utförarens åtagande

4.1 Allmänt
Utföraren ska svara för verksamheten dygnet runt. Insatserna till de boende ska bygga på en
helhetssyn på de boendes situation, förutsättningar och behov.
De boende ska ha möjlighet att behålla värdighet och livskvalitet genom att erbjudas en trygg,
överblickbar och bekväm miljö med stimulans för att maximalt kunna utnyttja sin fysiska,
intellektuella, emotionella och sociala förmåga.
De boende ska erbjudas en verksamhet där årstider, helger/helgdagar och traditioner
uppmärksammas och firas.
Det förutsätts att de efterfrågade tjänsterna ska kunna lämnas till alla som omfattas av
kommunens lagstadgade skyldigheter. Kommunen beslutar om bistånd och andra frågor som
innefattar myndighetsutövning.
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4.1.1 Lagar och regelverk
Utföraren ska vid utförande av uppdrag enligt detta avtal följa alla lagar, förordningar och
föreskrifter och allmänna r~d som utfärdats av statliga och kommunala myndigheter och verk
samt kommun ens anvisningar och riktlinjer som fr~n tid till annan är tillämpliga p~ uppdraget
eller som p~ annat sätt berör utföraren vid utförande av uppdraget. Utföraren ansvarar för att
erforderliga tillst~nd erh~lls och att dessa är giltiga under hela avtalsperioden.
Kommunen ansvarar för att utföraren delges de anvisningar och riktlinjer som efterhand
utfärdas av kommunen och är relevanta för denna typ av verksamhet. Kommunen ska
informera och ge skriftliga underlag beträffande de boende samt annan information som behövs
för att utföraren ska kunna utföra sitt uppdrag.
4.1.2 Chef/ledare för verksamheten
För hela uppdraget ska det finnas en ansvarig chef/ledare med adekvat utbildning p~
högskoleniv~ samt minst tre ~rs erfarenhet som ledare inom verksamhetsomr~det . Denna
chef/ledare ska ocks~ fullgöra ansvaret som verksamhetschef enligt hälso- och sjukv~rdslagen.
Chefen/ledaren ska vara fysiskt placerad inom det särskilda boendet för äldre och finnas
tillgänglig för kontakt per telefon, mobiltelefon och e-post under normal kontorstid.
Chefen/ledaren ska säkerställa att det i boendet finns arbetsledning dygnet runt. Det ska finnas
en tydligt utpekad ansvarig person som personal och boende kan identifiera dygnet runt.
4.1.3 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete
Utförarens kvalitetsledningssystem ska uppfylla de krav som anges i socialstyrelsens föreskrifter
och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS
2011 :9) . Ledningssystemet ska möjliggöra säkerställande av att verksamheten uppfyller de
krav och m~l som i lag och föreskrifter ställs p~ verksamheten och ska bland annat innehålla
rutiner för systematisk klagomålshantering, rutiner för avvikelsehantering samt rutiner för att
upptäcka, förebygga och förhindra övergrepp och brister i v~rden.
4.1.4 IT- Informationssystem

)

Utföraren ska använda sig av kommunens verksamhetssystem som i dagsläget är Procapita
(Tieto). Systemet ingår i rutin för dokumentation och uppdragstilldelning. Kommunen
tillhandahåller ~tkomst till systemet och utbildning av lokal kontaktperson/samordnare av
systemet kostnadsfritt. Verksamhetssystem kan ändras under avtalsperiod .
Utföraren ska tillhandah~lla den !T-miljö som erfordras för att kommunicera med kommunens
Citrixserver samt utföra förändringar som kan behövas för säker ~tkomst till kommunens
verksamhetssystem för vård och omsorg.
Vidare ska utföraren använda sig av SVPL-IT (webbaserad lösning för elektroniskt
informationsutbyte avseende samordnad vårdplanering). Samtliga enheter inom region Skåne,
kommunerna i Skåne samt externa utförare ska använda systemet. Kommunen tillhandahåller
kostnadsfritt åtkomst till SVPL-IT och utbildning av lokal kontaktperson/ samordnare av SVPLIT.
För att garantera en säker informationsöverföring används SITHS kort. SITHS står för Säker IT
inom Hälso- och Sjukvård. SITHS kort är en elektronisk tjänstelegitimation som möjliggör säker
identifiering och kryptering av känslig information och ingår i den nationella E-hälsa strategin.
För att använda SITHS kort krävs kortläsare samt mjukvaran NetiD minst version 6.1.0.12,
tillgång till webbläsare Internet Explorer högst version 9 och Internet, vilket utföraren ska
tillhandahålla . Utföraren ska teckna egna avtal med en leverantör av SITHS kort och HSAkatalog .
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Tekniskt gränssnitt
- Datorerna ska ha minst Windows 7 som operativsystem
-Programmet NetiD ska ha minst version 6.1.0.12
- Kortläsare ska finnas (för att kunna läsa SITHS kort)
- Programmet Internet Explorer ska ha högst version 9
- Internetuppkoppling ska ha minst 1 Mb/s upp och 2 MB/s ner
4.1.5 Dokumentation
Utföraren ska dokumentera verkställigheten av de insatser som den boende har beviljats.
Dokumentationen ska följa de riktlinjer för dokumentation som anges i gällande lagstiftning,
förordningar, föreskrifter och allmänna r~d för verksamhetsomr~det samt kommunens rutiner.

Dokumentation enligt SoL
Personal inom socialtjänstens omr~de är skyldiga att dokumentera handläggning av ärenden
som rör enskilda samt genomförande av beslut om stödinsatser, v~rd och behandling
fortlöpande i en social journal. Dokumentationen ska utformas med respekt för den enskildes
integritet.
En genomförandeplan ska upprättas snarast (inom 30 dagar) efter att den boende flyttat in.
Planen ska upprättas tillsammans med den boende med bist~ndsbeslutet som grund. Av
genomförandeplanen ska bland annat fram g~ m~let för insatsen, hur och när beviljade insatser
ska utföras samt när genomförandeplanen ska följas upp.
Avvikelser ska dokumenteras i syfte att förebygga och förhindra att negativa händelser
inträffar. Genom att rapportera och dokumentera avvikelser kan konsekvenser beskrivas och
orsaker fastställas. Detta ger i sin tur underlag för förbättrings~tgärder och möjlighet till att
höja kvaliteten och utveckla verksamheten.

Dokumentation enligt HSL
Enligt 3 kap. patientdatalagen SFS 2008:355 ska det föras en patientjournal vid v~rd av
patienter inom hälso- och sjukv~rden. sjuksköterska, sjukgymnast och arbetsterapeut är
skyldiga att föra en patientjournal. Samma dag som personen flyttar in ska alltid en
sjuksköterska bedöma vilka hälso- och sjukv~rdsinsatser som den boende behöver f~ hjälp med
och om det är n~got som sjuksköterskan omedelbart ska ~tgärda, t ex läkemedel, samt
dokumentera detta i journalen.
sjuksköterska, sjukgymnast och arbetsterapeut ska snarast (inom 14 dagar) ha upprättat en
fullständig journal med riskbedömningar för fall, inkontinens, mun hälsa, nutrition och trycks~ r.
Den boendes sammantagna behov av hälso- och sjukv~rdsinsatser ska dokumenteras i en
individuell v.\\rdplan, IVP, innefattande medicinska och rehabiliterande insatser samt
m.\\1/delm~l. Regelbundna uppföljningar av den individuella v~rdplanen ska ske.
Avvikelser ska dokumenteras i syfte att förebygga och förhindra att negativa händelser i v.\\rden
(tillbud och skador) inträffar. Om en avvikelse inträffar ska patientjournalen fungera som ett
underlag för en händelseanalys. I en s~dan analys ska det g~ att följa v~rdprocessen och
analysera varför händelsen inträffade.
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4.1.6 Förvaring och gallring
Handlingar som rör den boende ska förvaras på ett sådant sätt att endast den person som har
legitim anledning att ta del av handlingarna för att fullfölja sina arbetsuppgifter kan få t illgång till
dem.
Dokumentation i elektronisk form ska säkras mot intrång och skadegörelse. Handlingar i
pappersform ska förvaras i låsbart utrymme på enheten. Om personakten innehåller Sol och HSL
dokumentation ska dessa hållas åtskilda under olika flikar.
Utföraren ska vid byte till ny utförare, då den boende flyttar eller avlider, överlä mna de
handlingar som inte finns i Procapita till vård- och omsorgsförvaltningen, myndighetsfunktionen.
Handlingarna ska vara gallrade utifrån kommunens dokumenthanteringsplan.
4.1.7 Anmälan om missförhållanden -Lex Sarah
Utföraren ska ha väl fungerande rutiner för att identifiera och anmäla missförhållanden och
påtaglig risk för missförhållanden. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd, SOSFS
2011:5 ska vara kända och följas.
Utföraren ansvarar för att kommunen omedelbart får kännedom om sådan anmälan. Utföraren
ska följa kommunens rutin för hantering av lex Sarah ärende .

)
4.1.8 Lex Maria
Kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska, MAS har anmälningsplikt enligt lex Maria
SOSFS 2005.
4.1.9 Kris och beredskap
Utföraren åtar sig att utföra uppdraget även under höjd beredskap, krig, katastrof eller kris i
samma utsträckning som kommunens interna regi samt vid behov medverka i kommunens
beredskapsplanering under fredstid.
4.1.10 Ansvarsförsäkring
Utföraren ansvarar för att hålla sin egendom och verksamhet försäkrad på erforde rligt sätt.
Utföraren förbinder sig att t eckna och vidmakthålla nedanstående försäkringar under hela
)

)

avtalstiden.
Bevis utfärdat av försäkringsgivaren på att nedan nämnda försäkringar har tecknats, ska
överlämnas till kommunen senast fyra (4) veckor före driftsstart. Bevis om att
förnyad försäkring ska överlämnas till kommunen senast en (1) vecka före det att försäkringen
går ut. Om utföraren brister i någon av ovanstående förutsättningar, ha r kommunen rät t att
antingen teckna sådan försäkring på utförarens bekostnad eller att häva avtalet i dess helhet.
Försäkringsskyddet ska uppfylla följande minimikrav:
- Ansvarsförsäkring
Ansvarsförsäkring med försäkringsbelopp minst 5 Mkr per skada och 10 Mkr per år.
- Ansvarsförsäkring för person som erhåller stöd och service enligt Sol
Ansvarsförsäkring med försäkringsbelopp minst 10 Mkr per skada och år för personskada och 2
Mkr för sakskada . Ren förmögenhetsskada 500 tkr.
- Utvidgat skydd för omhändertagen egendom inkl. nyckelförlust försäkringsbelopp minst 2 Mkr
per skada och år.
- Förmögenhetsbrottsförsäkring
Utföraren tecknar förmögenhetsbrottsförsäkring med försäkringsbelo pp om minst 2 Mkr per
skada och år.

~
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4.2 stöd till den boende
4.2.1 Planering och genomförande av in-/utflyttning
vilrd och omsorgsförvaltningen, myndighetsfunktionen fattar individuella beslut om insatser i
särskilt boende för äldre i enlighet med gällande lag och praxis. Beslut om gruppboende för
personer med demenssjukdom föregils av geriatrisk demensutredning.
Utföraren förbinder sig att utan dröjsmill ta emot och ge stöd, service och omvilrdnad samt
hälso- och sjukvilrd inklusive rehabilitering till de personer som myndighetsfunktionen anvisar.
Utifriln fattat beslut om insatser i särskilt boende översänder myndighetsfunktionen via
verksamhetssystemet Procapita en beställning till utföraren som i sitt iltagande har att
verkställa beslutet. Utföraren ska verkställa beslutet snarast, och senast i enlighet med angiven
tid i beställningen. Huvudprocessen för beslut, genomförande och uppföljning av SoL-, LSS- och
HSL-insatser finns beskriven pil kommunens hemsida och ska följas.
Utföraren ansvarar för att den boende och dess närstilende filr nödvändig och individuellt
utformad information om verksamheten, silväl muntlig som skriftlig.

4.2.2 Gott bemötande
Bemötandet av den boende och deras närstilende är av avgörande betydelse för verksamhetens
kvalitet. Gott bemötande, hög informationsberedskap, god tillgänglighet och fungerande rutiner
ska prägla verksamheten.

4.2.3 Självbestämmande och integritet
Verksamheten ska bygga pil respekt för den boendes självbestämmande och integritet samt stärka
den enskildes möjligheter till delaktighet och inflytande över hur insatserna utformas och när
insatserna ges, sil att den boende upplever en god livskvalitet.
Den boende och deras närstilende ska ges möjlighet att vara delaktiga i utformningen av
service, daglig tillvaro, personlig omvilrdnad och i den hälso- och sjukvilrd inklusive
rehabilitering som ges. Utföraren ska ansvara för att regelbundet anordna och delta i möten
med boende och närstilende.

4.2.4 Trygghet och kontinuitet
För att garantera trygghet och säkerhet ska personal dygnet runt vara snabbt tillgänglig för den
boende. Kontinuitet silväl vad gäller personal som vad gäller tider för olika insatser, milltider
etc. är av avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. De boende ska kunna utveckla
trygga och fungerande relationer till personalen. De ska kunna lita pil att deras behov av vilrd
och omsorg blir tillgodosedda utifriln den gemensamt utarbetade genomförandeplanen samt
veta när hjälpen kommer och vem som utför den.

4.2.5 Kontaktmannaskap
Ett fungerande kontaktmannaskap är en förutsättning för kontinuitet i vlirden och omsorgen om
den enskilde.
En person i personalen ska utses att vara kontaktman och stil för huvuddelen av
omvilrdnadsinsatserna till den enskilde. Denne ska företräda och hjälpa brukaren och vara ett
praktiskt stöd i det dagliga livet samt vara den person som är en naturlig länk till närstilende
m.fl. Den boende ska ha möjlighet att pilverka valet av kontaktman. Om den boende inte är
nöjd med sin kontaktman, ska han/hon ha rätt att byta.

.-;:p
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4.2.6 Service och omvårdnad
Till ett värdigt liv hör en personligt anpassad v3rd och omsorg. Omv3rdnaden ska genomsyras
av grundtanken att de boende har förm3ga att själv välja hur de vill leva sina liv. De boendes
behov och önskem31 ur spr3kliga, etniska, kulturella och religiösa aspe kter ska respekteras.
Insatserna ska ges utifr3n bist3ndsbeslutets m31formulering samt övriga underlag som lämnas i
samband med att lägenhet anvisas. Den boende ska erbjudas möjlighet att behålla eller utvidga
sitt sociala nätverk.

4.2.7 Demensvård
V3rd och omsorg om personer med demenssjukdom och/eller kognitiv svikt ska bedrivas i
enlighet med Nationella riktlinjer för v3rd och omsorg vid demenssjukdom. Utföraren ska också
arbeta i enlighet med kommunens lokala riktlinjer för demenssjukdomar. Demensprocessen
finns beskriven p3 kommunens hemsida.
Utföraren ska säkerställa att personalen har den särskilda kompetens som krävs för att ge
bästa möjliga vård och omsorg för dessa personer. Vid varje arbetspass ska det finnas personal
i tjänst med s3dan kompetens.

4.2.8 Aktiv och meningsfull tillvaro
( )

Utföraren ska svara för att den boende f3r daglig fysisk, psykisk, social, kulturell och andlig
stimulans utifr3n sina personliga behov. Vardagen ska ha ett innehåll där de boendes fö rmåga
och vilja till aktivitet upprätthålls och tas tillvara. Individuella önskemål och intressen ska s3
13ngt möjligt tillgodoses.
De boende som själva vill och kan vistas ute ska ha möjlighet till detta. Arbetet ska organiseras
så att vardagslivet är i fokus. Helger och 3rstidernas växlingar ska märkas i aktiviteter, måltider
och lokalernas utsmyckning.
Utföraren ska erbjuda de boende minst tv3 gemensamma aktiviteter p3 vardagar och minst en
aktivitet på helgen. Aktiviteterna ska utformas och genomföras så att m3nga boende (och
närstående) kan förväntas delta kontinuerligt i olika aktiviteter. Aktiviteterna ska
anpassas så att även de mest sjuka äldre får social, mental och fysisk stimulans utifrån sina
behov och förutsättningar. Aktiviteterna ska utformas med lyhördhet för den enskildes
önskem31 och behov.

)
4.2.9 Kvarboende
Kvarboend eprincipen ska gälla vilket innebä r att den boende ska kunna bo kvar i sin läg enhet
till livets slut om det inte finns särskilda skäl för flyttning.
)

4.2.10 Parboende garanti
Lunds kommun har beslutat införa en parboendegaranti som innebär rätt för makar,
sammanboende och reg istrerad e partners att bo tillsammans i samma rum eller lägenhet även
när den ena maken flyttar till ett sä rskilt boende för äldre och den andre inte har behov av
s3dant boende. Om myndigheten, efter samråd med utföraren, bedömer att en lägenhet i
boendet är lämpligt för s3dant sammanboende så ska utföraren ta emot den medflyttande.
Om behov av hjälp uppst3r därutöver för den medflyttande kan denne bev iljas hemv3rd som då
ska utföras av utföraren.
Ersättning utg3r i de fall medflyttande make/sambo disponerar egen lägen het alternativt delar
lägenhet, se bilaga .

~
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4.2.11 Hemlikt
Utföraren ska stäva efter att verksamheten bedrivs under s~ hemlika förh~llanden som möjligt
utan att kraven p~ en god arbetsmiljö för personalen ~sidosätts.

4.2.12 Ledsagare och tolk
Utföraren ska svara för att personal eller annan lämplig person vid behov fö ljer med
brukaren till läkare, tandläkare, frisör etc. Utföraren ska ombesörja att tolk anlitas vid behov.

4.2.13 Kläder, textilier och tvätt
Utföraren ska tillhandah~lla de för verksamheten nödvändiga Textilierna. Utföraren ska svara
för att de boendes kläder, sänglinne, täcke och kuddar m.m. tvättas utan kostnad för de
boende, med undantag för kemtvätt.

4.2.14 Privata medel
Den boende, närst~ende, god man eller förvaltare sköter i normalfallet den personliga
ekonomin. När s~ inte kan ske ska utföraren kunna hjälpa till att hantera pengar till exempelvis
kläder, hygienartiklar, aktiviteter. Det ska finnas skriftliga rutiner för förvaring och redovisning
av de boendes privata medel, s~ att en tillfredsställande säkerhet upp n~s. 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.

)

)

Utföraren ska vara behjälpliga med att ansöka om god man samt att skriva en social utredning
till överförmyndarnämnden när behov av detta föreligger.

4.2.15 Mat och måltider
Utföraren ska följa kommunens riktlinjer för mat och måltider i särski lt boende för äldre, genom
att omsätta kvalitetskraven för maten, måltidsmiljön, måltidsordningen, livsmedelshygien och
miljö till rutin er som är anpassade till de boende.
Utföraren ska
- verka för att förebygga nutritionsrelaterade problem bland annat 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 kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska, MAS
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.

)

)
Matens energi - och näringsinneh~ll ska följa de nationella kvalitetskrav och rekommendationer
som tagits fram av ESS-gruppen (expertgrupp för samordning av sjukhuskoster) utsedd av
Livsmedelsverket. Matens innehåll ska också motsvara nordiska näringsrekommendationer
(NNR) och svenska näringsrekommendationer (SNR).
Måltidsordningen ska följa ett sexmålssystem med frukost, lunch och middag samt mellanmål.
Nattfastan f~r inte överstiga elva (11) timmar.
De boendes ska i största möjliga utstäckning kunna välja när och vad de vill äta, vara med vid
matlagningen och få aptiten stimulerad av goda dofter. Menyerna ska göras upp i samråd med
de boende. Personalen ska ha kunskap om hur en matsedel ska komponeras utifr~n såväl
näringslära som matkultur.
De boende som har behov av enteral nutrition (sondmat), kosttilläg g sa mt beriknin gsprodukter
ska erh~ ll a det efter ordination. Utföraren st~r för kostnaden.
Utskrivet: 2014- 11-20 16:45
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4.2.16 Livsmedel
Utföraren ansvarar för att kraven i livsmedelslagstiftningen efterlevs samt att kontrollera att
dess krav uppfylls. Det innebär att utföraren är skyldig att:
·Anmäla sin verksamhet till miljöförvaltningen i Lunds kommun senast tv~ veckor innan
verksamheten startar
- Upplysa miljöförvaltningen i Lunds kommun om bland annat betydande ändringar i
verksamheten eller om verksamheten upphör
- Upprätta ett verksamhetsanpassat system för egenkontrolL

4.2.17 Avgifter och hyror
Kommunen bestämmer och fakturerar de boendes avgifter för omv~rdnad, kostabonnemang
och hyror, vilka tillfaller kommunen.

4.3 Hälso- och sjukvärd
4.3.1 Verksamhetschef
Verksamhetschefsansvaret enligt 29 § hälso- och sjukv~rdslagen ska finnas hos utföraren.

4.3.2 Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
Vård- och omsorgsförvaltningens MAS har det medicinska ledningsansvaret enligt § 18 i hälsooch sjukvårdslagen (1982:763) och Patientsäkerhetslagen (2010:659). I ansvaret ingår,
oavsett utföra re, att kontrollera verksamheternas patientsäkerhet och kvalitet samt att se till
att författningsbestämmelser och andra regler är kända och efterlevs.
Utföraren ska se till att MAS kan utöva sitt ansvar och att riktlinjer, som framställs från MAS
i enlighet med dennas författningsreglerade ansvar, följs.

4.3.3 Samverkan
Utföraren ska följa den överenskommelse som reglerar ansvar och samverkan inom hälso- och
sjukv~rdsområdet mellan region Skåne och kommunerna.
Kommunen arbetar med att utveckla vården och omsorgen tillsammans med region Skåne. De
samverkansrutiner som kommunen och region Skåne tar fram ska följas.

4.3.4 Hälso- och sjukvård

1

'

Hälso· och sjukvården ska vara av god kvalitet, hålla en god hygienisk standard, vara lätt
tillgänglig och bedrivas dygnet runt. sjuksköterska ska finnas tillgänglig för verksamheten
dygnet runt. Vardagar mellan kl. 07.00-16.00 ska sjuksköterska finnas på plats inom enheten.
För varje brukare ska det utses en omvårdnadsansvarig sjuksköterska. Den boendes 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 sjuksköterskans kompetensområde.
Hälso- och sjukvården ska efter läkares ordination exempelvis kunna omfatta läkemedelsbehandling, nutrition via sond och intravenös närings- och medicintillförsel, smärtlindring,
såromläggningar, kontroller och provtagningar m.m.
Utföraren ska svara för att det bedrivs en aktiv och kvalitetssäkrad inkontinensv~rd samt att
individuell utprovning av inkontinenshjälpmedel görs av sjuksköterska med förskrivningsrätt för
inkontinenshjälpmedel.
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Utföraren ska uppfylla krav p~ god v~rdhygienisk standard enligt hälso- och sjukv~rdslagen och
svara för att v~rdpersonal har nödvändig utbildning i hygien och att fortbildning sker
kontinuerligt.
Utföraren ska ansvara för förebyggande hälso- och sjukv~rd. Det ska finnas rutiner med ~tgärder
och uppföljning för riskbedömningar för att undvika fall, inkontinens, munhälsa, trycks~r och
undernäring. Registrering ska ske i det nationella kvalitetsregistret Senior alert.

4.3.5 Läkarstöd
Utföraren ska i samr~d med den boende se till att han/hon är listad p~ en v~rdcentral och
därmed har en utsedd läkare som kontinuerligt följer upp den boendes hälsotillst~nd i samr~d
med omv§rdnadsansvarig sjuksköterska.
Kommunen tecknar för utförarens räkning, avtal med hälsovalsenhet om r~d, stöd och
fortbildning för legitimerad personal. I avtalet i ng~ r att en kontaktläkare utses till boendet som
lämpligen ocks~ kan vara behandlande läkare.
Utföraren ska utifr~n de överenskommelser m.m. som träffas mellan region Sk~ne och
kommunen, ha rutiner för samverkan med läkare och för att läkare kontaktas vid behov.
Kommunen ansvarar för att utföraren f~ r tillg~ng till dessa överenskommelser.

4.3.6 Rehabilitering
Utföraren ska ansvara för rehabiliteringsinsatser och förebyggande insatser med m~l att den
boende ska kunna leva ett s~ normalt liv som möjligt med hänsyn till sin förm~ga. Rehabilitering
innebär funktionshöjande och/eller funktionsbevarande insatser.
Att arbeta funktionsbevarande är en del av den allmänna omv~rdnaden och ska ing~ som en
naturlig del i handläggning, planering och utförande av insatser. Det innebär att stödja den
enskilde utifr~n hans egen förm~ga och intressen till en meningsfull vardag. Kommunens
riktlinjer för rehabilitering ska följas. Rehabiliteringsprocessen finns beskriven p~ kommunens
hemsid a.
Arbetsterapeut och sjukgymnast ska ansvara för handledning av övrig personal beträffande
s~dana insatser s~ att dessa i sitt omv~rdnadsarbete har ett rehabiliterande förh~llningssätt.
Arbetsterapeut och sjukgymnast ansvarar för förskrivning och utprovning av tekniska hjälpmedel
och uppföljning. Det ska finnas arbetsterapeut och sjukgymnast i den omfattning som
verksamheten behöver. Arbetsterapeut och sjukgymnast ska delta i v§rdplaneringar.

4.3.7 Demensvård
Utföraren ska säkerställa att personal har den särskilda kompetens som krävs för att ge bästa
möjliga v~rd och omsorg om personer med demenssjukdom. I detta ligger att följa och tillämpa
forskning och utveckling inom omr~det liksom att följa nationella riktlinjer för v§rd och omsorg
vid demenssjukdom. Utföraren ska också arbeta i enlighet med kommunens lokala riktlinjer för
v~rd och omsorg vid demenssjukdom. Demensprocessen finns beskriven på kommunens
hem sida.

4.3.8 Vård i livets slutskede
Personer som v~rdas i livets slutskede ska f~ kvalificerad v~rd och ett mänskligt och värdigt
omhändertagande. V~rden ska vara individuellt anpassad och inneh~lla aktiv lindring för s~väl
fysisk som psykisk smärta. Det ska alltid upprättas en skriftlig v~rdplan inför v~rd i livets
slutskede. Ingen ska behöva dö i ensamhet. V~rden ska s~ l~ngt som möjligt genomföras efter
den boendes önskem~l. Om den boende själv inte kan uttrycka sina önskem~l ska synpunkter
inhämtas fr~n närst~ende eller god man. Dessa ska om möjligt göras delaktiga. Inför döden ska
särskild omtanke och hänsyn visas de närst~ende och det är ett uttalat ansvar för personalen att
informera och stödja.
Utskrivet: 2014-11-20 16:45
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I detta ansvar ingår att utföraren garanterar att personalen har kunskaper och förutsättningar att
så långt det går att anpassa vården av den döende och omhändertagandet efter döden till den
enskildes önskemål och/eller 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 att ta farväl i lugn och ro .
I uppdraget ingår att följa upp och registrera dödsfall i Svenska palliativregistret.

4.3.9 Transport av avlidna
Med kommunens hälso- och sjukvårdsansvar följer ett ansvar för kroppen efter en avliden till
dess att den lämnas för kistläggning. Utföraren svarar för information till närstående och beställer
transport av avliden från äldreboendet till bårhus, om närstående så önskar. Transportören,
enligt kommunens avtal, fakturerar kommunen som i sin tur fakturerar dödsboet för transporten .
MAS riktlinjer ska följas.

)

4.3.10 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 . Delegering ska tillämpas restriktivt
och ske skriftligt. sjuksköterska, sjukgymnast och arbetsterapeut ska undervisa och instruera
personal som efter delegering utför arbetsuppgifter enligt hälso- och sjukvårdslagen .

4.3.11 Egenvård
Om en hälso- och sjukvårdsuppgift bedöms kunna utföras som egenvård skall utförarens
personal hjälpa till med egenvården om den boende behöver praktisk hjälp .

4.3.12 Egenavgifter för läkarvård och läkemedel
Den boende svarar för egenavgifterna för läkarvård och individuellt förskrivna läkemedel.
Utföraren ska vid behov vara den boende behjälplig i hantering av högkostnadsskydd.

4.3.13 Basläkemedel och generella behandlingsanvisningar
För basläkemedel och generella behandlingsanvisningar ansvarar region Skåne .
Finansieringsansvaret för basförråden av läkemedel inom kommunens hälso- och sjukvård åligger
region Skåne . Utföraren har skyldighet att tillhandahålla nödvändiga utrymmen för basförråden
inom området. Utföraren ska utse en sjuksköterska som ansvarar för basförrådet och som
medverkar i regionens kvalitetsgranskning av basförråd.

4.3.14 Läkemedelshantering
MAS lokala riktlinjer inom vård- och omsorgsförvaltningen för läkemedelshantering ska följas av
utföraren . Utföraren ska medverka vid årliga läkemedelsgenomgångar för samtliga boende.

4.3 .15 Inkontinenshjälpmedel
Utföraren ska tillhandahålla och bekosta inkontinenshjälpmedeL Utföraren ges möjlighet att
avropa från kommunens avtal på inkontinensartiklar.

4.3.16 Individuellt förskrivna hjälpmedel
Utförarens arbetsterapeuter och sjukgymnaster ordinerar individuella hjälpmedel och ansvarar
för information och Instruktion till brukare och personal. Utföraren ska följa kommunens
hjälpmedelshandbok och MAS riktlinjer för hälso- och sjukvård vid förskrivning av individuella
hjälpmedel. Vidare ska den hjälpmedelsverksamhet som upphandlats av kommunen anlitas (för
närvarande Sodexo AB) .
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Utföraren svarar för att hjälpmedlen hliller god kondition och uppfyller säkerhetskraven.
Utföraren ska sköta rengöring och funktionskontroll av hjälpmedlen om inte brukaren själv kan
ombesörja detta. Kommunen äger de individuellt förskrivna hjälpmedlen. Besiktning,
förebyggande underhåll, rekonditionering och reparationer bekostas av kommunen.

4.3.17 Hygien
Utföraren ska följa gällande lagar och avtal. Basala hygienrutiner utarbetade av MAS ska följas,
se SOSFS 2007:19 och MAS riktlinjer för vård- och omsorgsförvaltningen.

4.3.18 Tandvård
Utföraren ska samverka med och assistera aktuellt tandvårdsföretag som svarar för
uppsökande tandvård i det särskilda boendet för äldre. Utföraren ska använda sig av
kommunens gällande rutiner för utfärdande av intyg för nödvändig tandvård.

4.3.19 Kostnadsansvar för utskrivningsklar på sjukhus
Utföraren ska ansvara för att den boende som vårdats på sjukhus ska kunna återvända till sin
bostad. Fullföljs inte detta ska utföraren ersätta kommunen för de kostnader som betalats till
region Skåne enligt betalningsansvarslagen. Förutsättningen är att sjukhuset bedömt den
boende som utskrivningsklar och att det finns en justerad vårdplan.

5 Utförarens personalansvar
5.1 Allmänt
Utföraren 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 samt att de boende får en aktiv och
innehållsrik vardag.

5.2 Personalansvar
Utföraren har arbetsgivar- och driftsansvar och är alltså ansvarig för att:
- Gällande lagar, förordningar och avtal iakttas
- Anställa, avlöna och säga upp personal
- Skatter och sociala avgifter betalas
- Förebygga att skador inträffar som kan drabba personal, den boende eller besökande.
- Tillhandahålla företagshälsovård, krishantering och liknande för personal
- Omedelbart vidta erforderliga åtgärder mot personal som misstänks för att ha begått brott
riktade mot enskilda
- Personalen är informerad om innehållet i det avtal som anbudsgivaren ingått med kommunen
- Verksamheten kan bedrivas med bibehållen kvalitet även vid personalens sjukfrånvaro eller
semester
- Utföraren ska ha system för rapportering av incidenter kring hot och våld samt kunna redovisa
dessa för kommunen på uppmaning
- Utföraren ansvarar för att erforderlig kompetens och kapacitet finns hos utföraren under hela
avtalsperioden avseende samtliga de tjänster som omfattas av detta avtal.

5.3 Verksamhetsövergång
Utföraren ska tillämpa § 6 b, lagen (1982:80) om anställningsskydd (LAS). Enligt§ 6 b LAS
övergår de anställningar som berörs av entreprenaden till ny entreprenör, under förutsättning
att berörd personal önskar övergå i anställning hos ny utförare.
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5.4 Personal (vid nyrekrytering av personal)
Utföraren ansvarar för att personal har adekvat utbildning och erforderlig kompetens. Med
adekvat utbildning för personal avses minst gymnasial omv§rdnadsutbildning eller likvärdig
utbildning. Utföraren ansvarar för att all nyanställd personal f~r en adekvat introduktion i
samband med anställning.
5.5 Lag och kollektivavtal
Utföraren f~r inte vidta §tgärder som innebär ~sidosättande av lag eller kollektivavtal eller p~
annat sätt strider mot vad som är allmänt godtaget inom kollektivavtalsomr~det. Om utföraren
använder sig av underleverantör ska denne avkrävas motsvarande utfästelse.

5.6 Arbetsledning
Utföraren svarar för att det finns en ansvarig chef med adekvat utbildning p~ högskolen iv~ samt
minst tre ~rs erfarenhet som ledare inom verksamhetsomr~det. Chefen ska vara placerad inom
det särskilda boendet för äldre.
Chefen/ledaren ska säkerställa att det i boendet finns arbetsledning dygnet runt. Det ska finnas
en tydligt utpekad ansvarig person som personal och boende kan identifiera dygnet runt.

5.7 Arbetsmiljöansvar
Utföraren ansvarar för arbetsmiljön enligt arbetsmiljölagen. Utföraren ska ha metoder för att
upprätth~lla en god arbetsmiljö och kontinuerligt utveckla denna. Samtliga arbetsskador och
tillbud ska dokumenteras p~ ett s~dant sätt att erfarenheter kan ~terföras till verksamheten.

5.8 skyddskläder
Utföraren ska tillhandah~lla arbetskläder och skyddskläder till personalen. Kläderna ska kunna
tvättas p~ arbetsplatsen.

5.9 Kompetensutveckling
Utföraren ansvarar för att personalen har adekvat utbildning och erh~ller kontinuerlig
fortbildning. Ansvarig chef för verksamheten ska ha s~dan kompetens och kunskap inom
omr~det, att denne kan fungera som handledare för personalen. Detta gäller oavsett om extern
handledning erbjuds medarbetarna. Närmaste arbetsledare ska kunna fungera som handledare i
vardagen och komplettera eventuell extern handledning.

5.10 Meddelarfrihet
Utförarens personal ska omfattas av meddelarskydd jämställt med det skydd offentligt anställda
har.
Denna meddelarfrihet ska dock ej omfatta uppgifter som avser affärsförh~llande, eller som
allmänt sett kan rubba konkurrensförh~llande för utföraren. Vidare r~der det ej meddelarfrihet
för uppgifter om enskildas personliga och privata ekonomiska förh~llanden eller för uppgifter
som rör säkerhet.
Personer i ledande ställning i företaget, s~som styrelseledamot eller verkställande direktör,
omfattas ej av den här angivna meddelarfriheten.
Det ~ligger utföraren att informera berörd personal om den meddelarfrihet som ska r~da i
verksamheten.
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5.11 Praktikanter
Utföraren ska ta emot praktikanter fr~n verksamhetsnära utbildningar.
Utföraren ska se till att personalen har kompetens för att handleda praktikanter.
Ingen extra ersättning utg~r för att ta emot praktikanter. Utg~r ersättning för handledning fr~n
praktikantens utbildningsarrangör tillfaller denna utföraren.

5.12 Disciplinära litgärder
Utföraren ska omedelbart vidta erforderliga ~tgärder mot personal som misstänks för att ha
beg~tt brott eller i övrigt uppträtt oacceptabelt i kontakten med de boende.

6 Lokaler och Inventarier
6.1 Lokaler
Fastigheten ägs av Lunds Kommunala Fastighetsbolag, LKF. Kommunen hyr lokalerna enligt
särskilt hyreskontrakt. Lokalerna f~r disponeras av utföraren utan ersättning under avta Istiden.
De boende hyr sina lägenheter, inklusive gemensamhetsutrymmen, av kommunen. Kommunen
fakturerar de boendes hyra, vilken tillfaller kommunen.
Lokalerna ska användas för avsett ända m~ l, utföraren f~ r s~ ledes inte utan kommunens
tilllitelse använda kommunens lokaler, utrustning och inventarier inom verksamheten för annat
än avsett ändam~l.
Behöver lokalerna förändras m~ste detta ske efter skriftlig överenskommelse med kommunen.
Om utföraren utför ändringsarbete i lokalerna, svarar utföraren dels för samtliga uppkomna
kostnader, dels för ansvaret för samtliga myndigheters godkännande om inget annat
överenskommes.

6.2 Drift och skötsel av lokaler
Kommunen tillhandahilller lokalerna och st~r för hyran (inklusive uppvärmning och kall- och
varmvatten). Utföraren ska st~ för el, b~de nät och förbrukning.
Kommunen har ansvar för underh~ll av "normalt slitage". Utföraren har ansvar för extraordinärt
underh~llsbehov som är orsakat av verksamhetens karaktär. Det som räknas som
verksamhetsspecifika underh~llsbehov (larm, liftar och liknande) har utföraren alltid ansvar för.
Utföraren ska ansvara för drift och skötsel av lokalerna som ej ~ligger fastighetsägaren enligt
gränsdragningslista för särskilt boende för äldre.
Utföraren ska ansvara för hantering av smittförande avfall.

6.2.1 städning
Utföraren svarar för att lägenheterna, gemensamhetsutrymmena och de utrymmen som
utföraren nyttjar städas s~ att god hygien och trivsel upprätth~lls. städning och golvv~rd ska
genomföras regelbundet s~ att det i hela boendet upprätthiills god hygien och miljö. Utföraren
svarar för och bekostar regelbunden fönsterputsning i gemensamhetsutrymmen samt i de
boendes lägenheter. Fönsterputs ska ske minst tv~ g~ ng per lir och oftare om det krävs för att
uppn~ normal boendestandard.
Den boende/närst~ende svarar för flyttstädning. Om ingen närst~ende/god man finns svarar
utföraren för flyttstädning.
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6.2.2 Nyckelhantering
Utföraren ska ha skriftliga rutiner för hantering av nycklar s~väl för de boendes lägenheter som
för andra utrymmen. Om nycklar förkommer p~ grund av personals försumlighet ska utföraren
svara för kostnader som uppkommer.

6.3 Kostnadsansvar för telefon och Tv
Utföraren ska ansvara för kostnaderna för telefon i gemensamhetsutrymmena. Utföraren ska
ansvara för kostnaderna för TV-licens i gemensamhetsutrymmena och i lägenheterna.

6.4 Teknisk utrustning för trygghetslarmanläggning
Utföraren ska teckna serviceavtal med aktuell leverantör av trygghetslarmanläggning och svara
för denna kostnad.
'

Trygghetslarmsdatorn ska kopplas mot utförarens lnternetuppkoppling, för att support ska
fungera p~ ett smidigt sätt.

6.5 Systematiskt brandskyddsarbete
Utföraren ska bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete enligt 2 kap. 2 § Lagen om skydd mot
olyckor och de allmänna r~den SRVFS 2004:3. Ansvarsfördelning för tillsyn, drift- och underh~ll
framg~r av Gränsdragningslista.

6.6 Besiktning före och efter avtalstiden
Utföraren ska vara aktsam om lokaler och utrustning. Före tillträdesdagen ska parterna
gemensamt genomföra besiktning av lokaler och inventarier. Kommunen kallar utföraren till
besiktning och svarar för kostnaderna för besiktningen. Utföraren är skyldig att medverka vid
besiktningen utan ersättning.
Vid besiktningsförrättningen ska protokoll över lokalers och inventariers fysiska skick upprättas
som tillställs kommunen och utföra ren. Protokollet ska godkännas skriftligen av b~da parter. Vid
avtalstidens utg~ng ska parterna genomföra förnyad besiktning av lokaler och inventarier p~
samma villkor som vid tillträdandet. Kostnader för att ~tgärda skador i lägenheter och lokaler
som uppkommit under avtalstiden p~ grund av oaktsamhet av utföraren ska belasta utförare n.

6. 7 Inventarier och arbetstekniska hjälpmedel
Vid övertagandet av verksamheten är lokalerna möblerade utifr~n verksamhetens behov.
Arbetstekniska hjälpmedel kan finnas. Inventarierna och arbetstekniska hjälpmedel f~r
disponeras utan ersättning. Behöver inventarier eller arbetstekniska hjälpmedel kompletteras,
repareras eller ersättas under avtalstiden st~r utföraren för denna kostnad. Har utföraren
anskaffat inventarier och arbetstekniska hjälpmedel under avtalstiden ska kommunen erbjudas
att lösa in dessa när avtalet upphör. Lösen ska vara inköpspris reducerat med 20 % per ~r
(räknat per 12 m~nader) fr~n förvärvstidpunkten.

6.7 .1 Inventarier
Utföraren ansvarar för skötsel av inventarierna. Normalt slitage behöver inte ersättas.
Utföraren och kommunen ska i samband med övertagande av verksamhet underteckna en
inventarieförteckning. Utföraren har ansvar för att inventarieförteckningen alltid är aktuell och
ska en g~ng per ~r överlämna den till kommunen. l inventarieförteckningen ska även i ng~
mottagna donationer/g~vor.
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6.7.2 Arbetstekniska hjälpmedel
Arbetstekniska hjälpmedel ska underh~llas och kontrolleras regelbundet av utföraren. Enligt
avtal med av kommunen upphandlad hjälpmedelsverksamhet sker ~rlig besiktning och
förebyggande underh~ll p~ vissa arbetstekniska hjälpmedel utan anmodan. Utföraren st~r för
kostnader för besiktning och förebyggande underh~ll samt rekonditionering och reparationer.
Utföraren ska avropa fr~n kommunens avtal p~ hjälpmedelsverksamhet. I utförarens ansvar
i ng~ r att informera och instruera personal och vid behov närst~ende i hur utrustningen ska
skötas och hanteras. Utföraren ansvarar för rengöring och funktionskontroll av utrustningen och
att personalen har kompetens för att använda hjälpmedlen.

6.8 Konst
Konst som finns i lokalerna vid övertagandet f~r disponeras av utföraren utan ersättning under
avtalstiden. Konsten ska finnas i särskild förteckning som utföraren och kommunen
undertecknar vid övertagande av verksamheten. Efter avtalstiden ska konsten ~terlämnas i gott
skick.

6.9 Givor och donationer
G~vor och donationer till boendet av inventariekaraktär inklusive konst och konsthantverk ska
dokumenteras, skriftligen meddelas kommunen och tillföras inventarieförteckning.

7 Information och uppföljning
7.1 Information
Parterna är skyldiga att fortlöpande via respektive kontaktperson informera varandra om
förh~llanden i sina respektive verksamheter som kan vara av betydelse för motparten.
Informationsskyldigheten innebär bland annat att parterna ska h~lla varandra underrättade om

aktuella adresser, telefonnummer, e-postadresser samt eventuella namnbyten.
Verksamhetsberättelse för enheten som utföraren driver för kommunens räkning ska
lämnas till kommunen senast den femtonde (15:e) januari efter avslutat verksamhetsk Vid
behov ska information lämnas om verksamheten av utföraren p~ v~rd- och omsorgsnämndens
sammanträden. En verksamhetsberättelse ska ge v~rd- och omsorgsförvaltningen en kortfattad
information om verksamhetens m~luppfyllelse relaterat till nämndens m~ l samt de händelser
och aktiviteter som bidragit till verksamhetens resultat. I de fall det förekommer m~l som inte
är uppn~dda ska planerade ~tgärder för utveckling och förändring beskrivas.
En patientsäkerhetsberättelse ska upprättas ~rligen och överlämnas till MAS.

7.2 Tillsyn
Lunds kommun, v~rd- och omsorgsnämnden, är huvudman för verksamheten. I 3 kap 19
§kommunallagen (1991:900) regleras kommunens ansvar för kontroll av att utföraren fullföljer
sina ~taganden. Tillsyn av verksamheten sker i enlighet med reglerna i 13 kap. 3 § 2 p. Sol och
§ 24 HSL. Utföraren ska förbinda sig att samarbeta med kommunen s~ att tillsynsuppgiften kan
fullgöras och full insyn ges i verksamheten. Kommunen äger rätt att kontrollera och följa upp
verksamheten ur ett övergripande och individuellt perspektiv. Utföraren förbinder sig att
medverka till kommunens granskning bland annat genom att lämna ut relevanta handlingar och
ställa personal till förfogande för fr~gor. Kommunen ska ha tillträde till de lokaler där
verksamheten bedrivs samt f~ tillg~ng till s~dana uppgifter om verksamheten som kommunen
anser vara erforderliga.
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7.3 Avtalsuppföljning
Möten för avtalsuppföljning ska h~ lias minst tv~ g~nger per ~r mellan parterna avseende driften
av verksamheten. En samrädsgrupp utses när uppdraget startas. Gruppen ska fungera som
parternas gemensamma forum för uppföljning, dialog och samverkan under hela uppdragstiden.
Gruppen ska ha fem (5) ledamöter varav tre (3) utses av kommunen och tvä (2) av utföraren.
Kommunen utser ordföranden som är sammankallande. Avtalsuppföljning ska protokollföras av
kommunen och justeras av utföraren. Utföraren ska vid dessa möten skriftligen redovisa
verksamhetens utveckling enligt anvisad struktur.

7.4 Uppföljning av kvalitet

i

Kommunen har rätt att genomföra s~väl brukarundersökningar som kvalitetsuppföljningar bland
annat i form av aktiv uppföljning genom besök i utförarens verksamhet samt att f~ tillg~ng till
s~dana uppgifter om verksamheten som kommunen anser vara erforderliga. Utföraren ska
rapportera till nationella kvalitetsregister samt delta i de nationella uppföljningar som kommunen
anger.
Om det med anledning av vad som framkommit i samband med kvalitetsuppföljningar eller det
av annan orsak finns skäl att ändra rutiner i verksamheten, eller om andra väsentliga ändringar
behöver ske, ska fr~gan behandlas i samr~dsgruppen. P~visas kvalitetsbrister utifrän
ovanst~ende ska utföraren upprätta en ~tgärdsplan, vilken ska godkännas i samr~dsgruppen.
Ang~ende brister som ej ~tgärdas, se vitesklausul enligt bestämmelser i detta avtal.

7.5 Uppföljning av bemanning
Utföraren förbinder sig att under avtalstiden regelmässigt upprätthälla en total bemanning som
motsvarar minst den bemanningsnivll som angetts i anbudet i förh~llande till brukarnas
genomsnittliga v~rdbehov.
Om beläggningsgraden vid aktuell mänad för avtalsuppföljning är lägre än 97% räknas
uppföljningsfaktorn om genom att antalet ~rsarbetare relateras till den aktuella
beläggningsgraden.
Om personalbemanningen vid aktuell m~nad för avtalsuppföljning visar p~ negativ avvikelse p~
mer än tv~ (2) procent fr~n den bemanningsnivä som uppgavs i anbudet utg~r vite enligt
bestämmelser i detta avtal.
Uppföljning av bemanning kan komma att ske vid andra tidpunkter än vid överenskommen
avtalsuppföljning. Om bemanningen vid s~dan uppföljning visar p~ negativ avvikelse p~ mer än
tv~ (2) procent fr~n den bemanningsniv~ som uppgavs i anbudet utg~r vite.

7.6 Allmänhetens rätt till insyn i verksamheten
Enligt 3 kap 19 a § kommunallagen har allmänheten rätt att få insyn i driftsentreprenader som
bekostas av offentliga medel. Utföraren är skyldig att utan oskäligt dröjsm~l lämna s~dan
information s~ att rätten för insyn för allmänheten säkras. S~dan begäran ska i normalfallet vara
skriftlig. Informationen ska lämnas i skriftlig form om inte annat avtalas. Kommunen accepterar
vissa inskränkningar i insynen för allmänheten när det gäller det som kan klassas som
affärshemligheter. Det är dock v~rd- och omsorgsnämnden som har tolkningsföreträde avseende
vad som kan klassas som affärshemligheter.
Den information som kommunen hämtar in frän utföraren med undantag för information om
enskilda betraktas som offentlig handling.
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7.7 Publicering av uppföljningsresultat
Resultatet av vissa uppföljningar publiceras p~ kommunens hemsidor. Endast resultat av
kommunens beslutade uppföljningar samt i förekommande fall utföramas handlingsplaner
kommer att publiceras. De centralt beslutade uppföljningarna kommer att vara enhetliga för
alla särskilda boenden för äldre och förutsätter utförarens medverkan.

7.8 Sekretess
Utföraren och den personal som utför uppdrag enligt detta avtal ~t kommunen, ska följa
gällande säkerhets· och sekretessföreskrifter.
Utföraren förbinder sig att se till att:
- Varken skriftligen, muntligen eller p~ annat sätt röja eller utnyttja hos kommunen
förekommande sekretessbelagd uppgift
- Med sin personal träffa avtal om samma tystnadsplikt
- Med hänsyn till uppgifternas art vidta alla rimliga ~tgärder för att förhindra att handlingar,
datamedier och annat material, som kan inneh~lla uppgifter av det slag som nämnts ovan,
sprids eller kommer p~ avvägar.

8 Övrigt
8.1 Reklam
Utföraren f~ r inte använda kommunens namn eller varumärke i syfte att marknadsföra sig själv
utan kommunens skriftliga medgivande.

8.2 Otillbörlig påverkan
Utföraren f~r inte utöva n~gon form av otillbörlig p~verkan p~ de boende eller kommunens
personal.

8.3 Underleverantör
Om utföraren avser att anlita en underleverantör för att ~beropa dennes ekonomiska, tekniska
och yrkesmässiga kapacitet för att fullgöra kontraktet, skall anbudsgivare kunna uppvisa ett
~tagande, t ex ett samarbetsavtal, som styrker att denne kommer att förfoga över nödvändiga
resurser. Utföraren ansvarar för underleverantörens arbete s~som för eget arbete. Byte av
underleverantör skall godkännas av kommunen. Detta regleras i LOU 11 kapitlet, 12§.
Utföraren är skyldig att utan oskäligt dröjsm~l byta ut s~dan underleverantör som kommunen
anser saknar erforderlig kompetens, som anses vara jävig eller av andra skäl bedöms olämplig
för uppdraget. Åtgärden ska alltid föreg~s av överläggning mellan parterna. Byte av
underleverantör berättigar inte utföraren till ersättning för eventuella merkostnader och utgör
inte grund för förändring av avtalade villkor.

8.4 Implementering av verksamheten, övertagande och överlåtelse av verksamheten
Utföraren ska följa den plan för överl~tande och övertagande som redovisas nedan.
Utföraren ska i god tid före driftsstart presentera en plan för säkring av kvaliteten under
överg~ngen fr~n nuvarande utförare. Kommunen och utföraren ska gemensamt planera för
övertagandet av verksamheten.
Utföraren ska tillsammans med kommunen utse var sin representant för samverkan. B~da
parter ska agera med den boendes bästa i ~tanke.
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8.5 Kommunens åtagande efter avtalsskrivning men före tillträdesdagen
Informera om avtalet till de boende och närst§ende samt omg~ende p§ börja arbetet med att
förbereda överg§ngen.

8.6 Utförarens åtagande efter avtalsskrivning men före tillträdesdagen
Informera fackliga företrädare, b§de muntligt och skriftligt, om gällande kollektivavtal inom en
vecka efter avtalstecknande.
Tillsammans med aktuella fackliga organisationer inom en vecka efter avtalstecknande p§börja
överg§ngsförhandlingar ang~ende praktisk hantering med anledning av verksamhetsöverg§ngen.
-Besöka enheterna inom en m§nad efter det att avtal tecknats. Vid det tillfället ska muntlig och
skriftlig information lämnas till personalen om gällande kollektivavtal samt hur utföraren avser
att arbeta med bemanning, kompetensutveckling samt kvalitetssäkring. Fackliga företrädare ska
erbjudas att delta.
-Inom en m§nad efter avtalsundertecknandet, men efter information enligt ovan, ska de
anställda f§ skriftligt erbjudande av utföraren om fortsatt anställning p§ berörd enhet.
-Den anställde ska f§ tv§ veckor p§ sig att lämna besked om man accepterar erbjudandet.
-Utföraren lämnar omedelbart därefter information till kommunen om utfallet av valen.
- Utföraren ska informera den boende och närst§ende om övertagandet inom en m§nad efter
avtalstecknandet.

8.7 Information om den boende
Utföraren ska vid verksamhetsöverg§ng tillse att:
-Ny utförare f§r den information som behövs kring den boendes behov.
-All information och dokumentation samt alla rutiner kring den boende finns upprättad och
tillgänglig för utföraren vid driftsstart (den boende/närst§ende ska informeras och skriftligt ge sitt
samtycke till att dokumentation enligt Sol och HSL lämnas över till ny utföra re).

8.8 Information till den boende och närstående
Kommunen och befintlig utförare ska vid verksamhetsöverg~ng regelbundet och aktivt informera
boende och närst§ende om utvecklingen. Befintlig utförare har ansvaret innan driftsstart och ny
utförare har ansvaret därefter.

9 Ersättning
9.1 Allmänt
Lunds kommun tillämpar en resursfördelningsmodell som innebär att verksamheten vid de
särskilda boendena för äldre f~ r en ersättning per m§nad som baseras p§ brukarnas aktuella
v§rdbehov. Utg§ngspunkten är att ersättningen till utförare i intern och extern verksamhet ska
vara likvärdig.
Beslut om ersättningsniv§er för §ret tas av v§rd- och omsorgsnämnden, vanligen under
december m~nad ~ret innan, i samband med beslut om internbudget. Om kommunfullmäktige/
kommunstyrelsen beslutar om förändring i v§rd- och omsorgsnämndens ramar kan v§rd- och
omsorgsnämnden besluta att förändra ersättningsniv~n under löpande verksamhets§r.
Till grund för ersättningen finns en modell för v§rdbehovsbedömning. V§rd- och
omsorgsförvaltningen, myndighetsfunktionen, genomför individuella v§rdbehovsmätningar i
särskilt boende för äldre. Metoden som används speglar de resurser som behövs för att erbjuda
god v~rd. Vårdbehovet bedöms utifr§n fyra kriterier: fysisk status, minnes- och
kommunikationsförm§ga, psykisk status och medicinska insatser. Mätningen leder fram till en
sammanlagd poäng (max 24 poäng) som sedan matchas in i intervall (sju niv§er) för ersättning.
Nuvarande instrument för mätning av v§rdbehov och ersättningsniv§ kan justeras under §ret
helt eller delvis efter beslut i v§rd- och omsorgsnämnden.
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9.2 Rörlig och fast ersättning
Ersättningen best~r av tv~ delar, en rörlig ersättning och en fast ersättning för loka ler och
kapitalkostnader. Den rörliga ersättningen utg~r efter den niv~ som brukaren bedömts ha
behov av och utbetalas m~nadsvis .
Den rörliga ersättningen ska täcka samtliga kostnader för ~tagandet enligt förfr~gnings
underlaget och omfattar kontinuerlig bemanning dygnet runt s~ att god v~rd, omsorg och
säkerhet garanteras. Ersättningen förändras vid ändrat v~rdbehov, syftet är möjlighet till
flexibel personalbemanning utifr~n faktiskt v~rdbehov. Ersättningen per m~nad redovisas i
bilaga .
Den fasta ersättningen best~r av lokal- och kapitalkostnader och betalas inte ut till extern
utförare eftersom kommunen st~r för dessa kostnader. För lokaler gäller kostnadsansvar enligt
gränsdragningslista.
9.3 Ersättning för utökad nattbemanning i särskilt boende
Vård- och omsorgsnämnden har beviljats medel för utökad nattbemanning i särskilda boenden
för personer med demenssjukdom . Detta för att möjliggöra att det finns en nattpersonal med
basplacering p~ varje demensenhet. Vid behov av dubbelbemanning p~ annan enhet kan
nattpersonalen lämna enheten kortare stund för dessa insatser. solbacken har tillförts två
årsarbetare från och med 2014 och för detta uppdrag ges en särskild ersättning till utföraren
under 2014 och 2015.

)

)

Ersättning för utökad nattbemanning i särskilt boende för personer med demenssjukdom
fastställs av vård- och omsorgsnämnden i internbudgeten. För år 2014 är beloppet 499 800
kronor per ~rsarbetare, vilket motsvarar 41 650 kronor per månad.
9.4 In- och utflyttning och frånvaro
Ersättning utgår per vårddag, frånvaro ger avdrag och hanteras i verksamhetssystemet.
I e rsättningen finns en kompensation inräknad för vakant plats eller tillfällig frånvaro.
Ersättningen utgår för brukare från inflyttningsdag för permanent boende. Sista dag för
ersättning är avflyttningsdatum eller när brukare avlider.
9.5 Retroaktiv ersättning

)

Retroaktiva ersättningar utgår inte, d~ utg~ngspunkten är att underlag et för fa kturan är
avstämd med v~rd - och omsorgsförvaltningen.

)

9.6 Momskompensation
Då särskilt boende för äldre är en momsfri social omsorg utg~r momskompensati on enligt
kommunens beräkningar till externa utförare, se bilaga.
9.7 Underlag för faktura
Vård och omsorgsförvaltningen tar fram underlag för fakturan ur verksamhetssystemet för v~rd
och omsorg. Underlaget tas fram per den siste i inneva rande månad. Utifrån underlaget ska
utföraren fakturera Lunds kommun elektroniskt. Fakturan ska vara utformad och uppställd
enligt gällande lagstiftning samt kommunens krav. Faktura ska levereras som elektronisk
faktura i Svefaktura-format och ställas till följande fakturaadress.
Lunds kommun
V0460000
Box 5
22 1 00 Lund
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9.8 Betalningsvillkor
Betalningen erläggs 30 dagar efter mottagen, korrekt adresserad och av kommunen godkänd
faktura. Faktureringsavgift eller motsvarande f~r inte debiteras kommunen.
Vid dröjsm~l med betalning utg~r dröjsm~lsränta enligt gällande räntelag (1975:635).
Dröjsm~lsränta betalas inte för ofullständig eller felaktigt adresserade fakturor.
Dröjsm~lsränta understigande etthundra (100) SEK kommer inte att betalas.

9.g Bestridande av faktura
Om kommunen helt eller till n~gon del inte anser sig betalningsskyldig enligt fakturan f~ r
kommunen inneh~lla det omstridda beloppet. Om parterna endast är oense om en viss del
av det fakturerade beloppet ska kommunen betala det ostridiga beloppet inom den ovan
angivna tiden. Bestridande av faktura ska ske inom trettio (30) dagar fr~n fakturans
ankomstdag till kommunen.
i

9.10 Betalningsmottagare/factoringbolag
Fakturering enligt detta avtal f~ r inte överl~tas p~ annan betalningsmottagare/ factoringbolag
utan skriftligt medgivande fr~n kommunen.

)

10 Sanktioner, tvistelösning och omförhandling
10.1 Vite avseende bemanning
Om persona/bemanningen, utifr~n aktuellt v~rdbehov vid uppföljningstillfället, understiger den
bemanningsniv~ som uppgavs i anbudet med mer än tv~ (2) procent, utg~r vite med ett (1)
prisbasbelopp per m~nad enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring till dess att
bemanningsniv~n ~terställts. Vite utg~r alltid med helt m~nadsbelopp.
Personalbemanningen, dvs. summa timmar omv~rdnadspersonal per vecka exkl.
verksamhetschef, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster och administrativ
personal, kommer m~nadsvis att stämmas av mot faktiskt v~rdbehov enligt nedan.
36,33 t/V används som standard vid omräkning av summa timmar omv~rdnadspersonal till
antal ~rsarbetare.
Omv~rdnadspersonal enligt anbud (1551 h/v och 72,66 h/v)

= ~rsarbetare

V~rdbehov enligt anbudsunderlag

Omv~rdnadspersonaljv~rdbehov = uppföljningsfaktor

44,692
14,800
3,020

Uppföljningsfaktorn (3,020) f~r avvika högst tv~ (2) procent utifr~n faktiskt v~rdbehov.
Om beläggningsgraden är lägre än 97 procent räknas uppföljningsfaktorn om genom att antalet
~rsarbetare relateras till den aktuella beläggningsgraden. Omräkning görs dock alltid utifr~n
värdena vid 97 procent beläggning.
Utföraren skall ocks~ tillhandah~lla de andra personalkategorierna som ing~r i uppdraget och
som angavs i anbudet för att redovisning av bemanning skall vara uppfyllt vid varje
u p p följ n i ngsti l/fä l le.
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10.2 Vite avseende kvalitetsbrister
För att utföraren ska anses ha uppfyllt sina ~taganden vad gäller avtalsförpliktelser och kvalitet
för brukarna krävs att varken kommunen eller tillsynsmyndigheter riktat allvarliga anmärkningar
mot verksamheten. P~visas fel eller brister utifrån ovanstäende ska utföraren upprätta en
lltgärdsplan. Avhjälpande av fel eller brister ska ske s~ snart det l~ter sig göras eller inom av
kommunen angiven tid, vilket anges skriftligen.
Om fel eller brist föreligger och parterna inte kommer överens om hur felet eller bristen skall
avhjälpas eller bristen inte avhjälps, skickar kommunen skriftlig uppmaning om avhjälpande till
utförarens ombud. Skriftlig uppmaning skall översändas som rekommenderat brev fr~n behörig
företrädare för kommunen till utföraren.
Om utföraren inte litgärdar fel och brist eller fullföljer upprättad litgärdsplan eller tidplan till följd
av påvisade kvalitetsbrister kommer vite att utg~ med 25 procent av ett {l} prisbasbelopp per
vecka enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring, tills rättelse skett. Vitesbeloppet kan dock
högst uppg~ till sex (6) prisbasbelopp. Utöver vite ska utföraren ersätta kommunen för alla
kommunens verifierade merkostnader för fel och brister.

10.3 Förtida uppsägning av avtal
Om part ~sidosätter sina ~tagande n enligt avtalet ska den missnöjda parten skriftligen meddela
den andra parten detta med angivande av p~ vilket/vilka sätt part anser att den andra parten
Inte fullgör/fullgjort sina ~tagande n enligt avtalet. Den andra parten ska då snarast, dock senast
inom tv~ {2) veckor fr~n att s~dant meddelande mottagits, vidta rättelse. Har rättelse inte
vidtagits inom den föreskrivna tiden fl~ r den missnöjde parten omedelbart säga upp avtalet med
sex (6) mllnaders uppsägningstid. Uppsägning av avtalet ska för att vara giltig ske i skriftligt
meddelande till den andra parten. Förtida uppsägning av avtal ska ske skriftligen och vara
undertecknad av behörig företrädare samt skickas rekommenderat till den andra parten.

10.4 Förtida uppsägning av avtal med omedelbar verkan
Part fl~ r säga upp avtalet med omedelbar verkan om motparten i väsentligt hänseende brutit mot
avtalet. För uppsägning av avtalet krävs ett skriftligt meddelande frlln den missnöjda parten.
Kontraktsbrott av väsentlig betydelse och därmed grund för uppsägning av avtalet föreligger
bland annat om;
- utföraren saknar fungerande rutiner och kvalitetsledningssystem,
- om tillsynsmyndigheten riktat allvarlig kritik mot verksamheten och kritiken inte föranleder
erforderlig rättelse,
- utföraren inte vidtagit ~tgärder för att avhjälpa fel eller brist av väsentlig betydelse, trots två
skriftliga anmaningar i tät följd - inom en kalendermllnad.
Kommunen fl~ r förutom vad som sägs ovan säga upp avtalet om:
- utföraren lämnat oriktiga uppgifter i anbudet eller p~ annat sätt i samband med upphandlingen
och dessa uppgifter inte varit av oväsentlig betydelse vid bedömningen av tilldelningen av detta
avtal,
- utföraren väsentligt misskött sina lltaganden, utföraren brutit mot avtalet, utföraren inleder
ackordförfarande, försätts i likvidation eller konkurs eller annars kan antas vara p~ obestånd.
Förtida uppsägning med omedelbar verkan ska ske skriftligen och vara undertecknad av behörig
företrädare för kommunen samt skickas rekommenderat till utföraren.
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10.5 skadestånd
Utöver vite ska utföraren ansvara för skada som denne genom bristande fackmannamässig het,
åsidosättande av sedvanlig omsorg eller annan vårdslöshet förorsakar kommunen eller tredje
man vid genomförande av uppdraget.
Har kommunen sagt upp avtalet har kommunen även rätt till skadestånd motsvarande alla
kommunens kostnader för att avveckla avtalet, byte av leverantör samt för alla merkostnader
och övrig skada.
Har utföraren sagt upp avtalet på grund av att kommunen i väsentligt hänseende brutit mot
avtalet har utföraren rätt till skadestllnd för liden skada högst uppgående till det negativa
kontraktsintresset. Krav på skadestånd ska ha meddelats kommunen inom ett {l) år från att
avtalet upphört att gälla annars får utföraren inte längre göra gällande några krav på skadestånd
hänförligt till avtalet. Utföraren svarar för skador som upptäcks inom tio {lO) år från den dag
uppdraget slutförts eller annars upphört.

10.6 skadeståndsskyldighet gentemot tredje man
Utföraren svarar i förhllllande till kommunen för skadestllnd, som kommunen pli grund av
vllllande hos utföraren eller personal som denne svarar för kan komma att förpliktigas utge till
tredje man.
10.7 Force majeure
Om parts fullgörande av detta avtal förhindras eller blir oskäligt betungande till följd av
omständighet utanför hans kontroll som han inte skäligen kunde förväntats ha räknat med vid
avtalets tillkomst och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit eller
pli grund av att hans underleverantörer förhindras fullgöra sin leverans på grund av
omständigheter som här angivits ska detta utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av
tidpunkten för prestation och befrielse från vite och andra påföljder. Om avtalets fullgörande till
väsentlig del förhindras för längre tid än tre (3) mllnader på grund av viss ovan angiven
omständighet äger part, utan ersättningsskyldighet, skriftligen frllnträda avtalet. Om det
föreligger omständighet som kan föranleda tillämpning av denna bestämmelse ska motparten
omedelbart skriftligen underrättas om detta.
Arbetskonflikt som har sin grund i parts brott mot kollektivkontrakt fllr inte liberopas som
befrielsegrund.
10.8 Tvist
Tvist angående tillämpning eller tolkning av detta avtal och därmed sammanhängande
rättsförhllllanden skall i första hand lösas genom förhandling mellan parterna. Om parterna
genom förhandling inte når någon lösning, ska tvisten avgöras vid allmän domstol på beställarens
ort med tillämpning av svensk rätt.
Enbart den omständigheten att tvist hänskjuts till rättsligt avgörande berättigar inte
entreprenören att avbryta uppdraget.
10.9 Ändringar och tillägg
Ändringar och tillägg till detta avtal ska för att vara giltiga vara skriftliga, daterade och
undertecknade av för respektive part behörig(a) person(er) samt anges såsom ändringar i eller
tillägg till detta avtal.
10.10 Omförhandling
Part äger rätt att påkalla omförhandling av bestämmelser i detta avtal om väsentligt ändrade
förhållanden utom parternas kontroll påverkar partens möjligheter att fullgöra sina åligganden
enligt detta avtal.
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Part är dock skyldig att fullgöra sina förpliktelser enligt avtalet till dess överenskommelse
uppn~tts vid omförhandling. Kan parterna inte genom förhandling lösa den uppkomna
situationen f~r part skriftligen säga upp avtalet till upphörande med tolv m~naders
uppsägningstid.
10.11 Avtalets upphörande

Utföraren ska i händelse av att verksamheten vid avtalstidens slut överg~r ti ll ny leverantör
medverka till att överg~ngen sker utan olägenheter för kommunen och brukarna.
Den nye utföraren ska ocks~ i direkt anslutning till beslutet samt vid övertagandet ges
möjlighet att h~lla informationsträffar för brukare, närst~ende och personal.
Besiktning av lokaler och inventarier ska förrättas i anslutning till avtalets upphörande.
Kommunen kallar till besiktning och svarar för kostnaderna för besiktningen. Iakttagelser vid
besiktningen dokumenteras i besiktningsprotokoll som tillställs b~da parter.

)
Vid avtalets upphörande ska utföraren lämna till kommunen eller av denne anlitad leverantör
erforderligt tillträde till lokalerna, s~ att verksamhet kan bedrivas. Om kommunen inte erh~ller
erforderligt tillträde enligt ovanst~ende stycken ska utföraren ersätta kommunen för samtliga
kostnader som kommunen förorsakats p~ grund av detta.

()

Vid avtalets upphörande skall utförare se till att verksamheten lämnas i ett s~dant skick (gäller
exempelvis lokaler, inventarier och personal) som gör det möjligt för ny utförare att ta över
driften och för att det ska bli s~ lite komplikationer som möjligt för brukarna.
Utföraren ska vid byte till ny utförare överlämna kopior av samtliga handlingar som är av
betydelse för verksamheten. Det gäller exempelvis dokumentation, journaler etc. avseende
brukarna som bor i det särskilda boendet fö r äldre när övertagande sker samt personalakter
avseende personal som den nya utföraren tar över.
Utföraren förbinder sig att i anledning av förnyad upphandling till kommunen lämna uppgift om
personalstyrkans storlek, fördelningen mellan olika personalkategorier, sysselsättningsgrad och
löner. Syftet härmed är att anbudsgivare ska ges likvärdiga förutsättningar att beräkna
anbuden.

)
Vid oenighet om vilka handlingar som ska överlämnas till den nya utföraren är parterna överens om
att kommunen ska avgöra fr~gan. Kommunen ska därvid ges tillg~ng till de handl ingar varom
oenighet r~der.

)

10.12 slutavräkning

slutavräkning ska ske vid entreprenadens upphö rande . Utföraren ska inom tre (3) m~nader
efter det att uppdraget slutförts översända faktura som upptar ~terst~ende fordringar avseende
uppdraget till kommunen.
10.13 Överlåtelse av avtal
Ing~nget avtal f~r normalt inte överl~tas p~ annan avtalspart. I undantagsfa ll f~r överl~telse
godkännas utan att ny upphandling enligt LOU behöver genomföras. Om överl~telse kan
accepteras ska detta skriftligen godkännas av kommunen . Sker överl~telse utan s~dant
medgivande har kommunen rätt att säga upp avtalet utan föreg~ende uppsägning.

10.14 Bilaga

Bilaga, Ersättning 2014
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Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar, varav parterna har tagit
var sitt. Bindande avtal föreligger när båda parter undertecknat detta avtal.
Underskrift av behörig avtalstecknare:

Köpare:

Säljare:

Lunds kommun
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