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Avtalsparter
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Kontaktperson
Ola Lind
08-57884131 (tel)
ola.lind@sodexo.com

1. Allmän information
1.1 Allmän beskrivning
Avtalet avser hjälpmedelsförsörjning och hjälpmedelsservice enligt i underlaget angivna krav och
förutsättningar.
Leverantören ska för Kommunernas räkning bedriva hjälpmedelsverksamhet, vilket innebär att
tillhandahålla tjänster för inköp, förmedling, transport, service, besiktning och förebyggande underhåll av
hjälpmedel. I uppdraget ingår vidare rådgivning, utprovningshjälp, produktvisning och produktinformation
till beställarna. Uppdraget omfattar dels individuellt utprovade och förskrivna hjälpmedel, dels hjälpmedel
som används som grundutrustning i äldreboenden eller andra typer av boenden och verksamheter som
Kommunerna ansvarar för.
Begagnade hjälpmedel som till exempel personlyftar, vårdsängar och rullstolar finns samlade i en så
kallad hjälpmedelspool. Hjälpmedlen kan nyttjas av de samverkande Kommunerna och Leverantören
ska arbeta för att stimulera omsättning av de begagnade hjälpmedlen.
Kommunerna äger hjälpmedlen. Upphandling av vissa hjälpmedelsgrupper ombesörjs av
Kommunförbundet Skånes samverkansorganisation för hjälpmedel.
Verksamheten varierar i omfattning och förutsätter att Leverantören tillämpar en flexibel modell relaterad
till de varierande volymerna för att möta verksamhetens behov.
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1.2 Typ av avtal
Tjänsteavtal.

1.3 Upphandlande myndighet
Avtalsslutande myndigheter är:
- Lunds kommun
- Eslövs kommun
- Höörs kommun
- Kävlinge kommun
- Lomma kommun
- Staffanstorp kommun
- Svedala kommun
- Burlöv kommun
- Vellinge kommun
Varje enskild organisation är en egen upphandlande myndighet och fattar därmed ett eget
tilldelningsbeslut samt tecknar ett eget avtal.

1.4 Syfte och mål
Det övergripande syftet med avtalet är att bidra till och stötta en god och säker hjälpmedelsverksamhet
med tydligt brukarfokus. Avtalet ska även ge förutsättningar och flexibilitet för att hantera förändringar
som inträffar under avtalstiden och som påverkar verksamheten. Exempel på sådana förändringar är det
nya Hälso- och sjukvårdsavtalet som slutits hösten 2016 mellan Kommunerna och Region Skåne samt
den nya lag om samverkan vid utskrivning från sluten vård som träder i kraft 2018-01-01.
Avtalets målsättningar är följande:
- att bibehålla en hög nyttjandegrad av befintliga och nyinköpta hjälpmedel
- att genom rekonditionering och förebyggande underhåll av vissa hjälpmedel öka deras
användningstid/livslängd, och därigenom minska både investeringskostnader och miljöpåverkan
- att genom användning av hjälpmedelspoolen minska de deltagande kommunernas kostnader för
nyinvesteringar i hjälpmedel
- att skapa ett avtal med flexibilitet att möta kommande utveckling och utmaningar i verksamheterna

1.5 Uppföljning av mål och mätetal
Uppföljning av ovan angivna syfte och mål kommer att ske genom att följande faktorer kontrolleras
under avtalstiden:
• Rutiner för rapportering av negativa händelser och hantering av säkerhetsmeddelanden. Uppföljning
av att ärenden hanterats korrekt.
• Leveranssäkerhet. Kontroll av att leveranser skett i rätt tid och till rätt plats/mottagare. Denna
punkt utgör även vitesgrund, se punkt 3.6.
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• Parternas samverkan och gemensamma utvecklingsarbete. Respektive parts uppfattning
utvärderas.
• Användningsgrad för poolhjälpmedel (beräknas på andelen begagnade hjälpmedel som levererats
från hjälpmedelspoolen relaterat till totala mängden hjälpmedel som levererats).
Användningsgraden bör ej understiga nedan angivet:
• Sängar 65%
• Lyftar 75%
• Rullstolar 50% (Denna andel önskas även öka under avtalstiden)
• Andel hjälpmedel som genomgått besiktning/förebyggande underhåll minst en gång per år. Se
punkterna 2.22 och 2.23 för mer information kring måltal för detta arbete.

1.6 Begrepp
I avtalet används följande begrepp:
"Kommunerna" syftar på de samverkande kommunerna Burlöv, Eslöv, Höör, Kävlinge, Lomma, Lund,
Staffanstorp, Svedala och Vellinge.
"Leverantör" syftar till den externa leverantör som fått uppdraget
"Samverkansorganisation" avser Kommunförbundet Skånes organisation för samverkan mellan de
skånska kommunerna kring strategiska hjälpmedelsfrågor. För mer information se
www.kfsk.se/hjalpmedel.
"Hjälpmedel" avser de produkter som kommunerna enligt Hälso- och sjukvårdslagen samt lokala
överenskommelser ansvarar för att tillhandahålla för personer med funktionsnedsättning. Hjälpmedel
förskrivs för att lindra eller kompensera en skada eller en funktionsnedsättning och räknas som
medicintekniska produkter.
"Hjälpmedelsleverantör'' avser tillverkaren/produktleverantören för hjälpmedelsprodukterna.
"Beställare" används för att beteckna dem som respektive kommun godkänt som beställare av
hjälpmedel och hjälpmedelstjänster. Begreppet omfattar både förskrivare, vanligen arbetsterapeuter och
fysioterapeuter/sjukgymnaster, och övriga beställare som till exempel enhetschefer och
förrådsansvariga.
"Brukare" avser den person som kommer att använda hjälpmedlet, eller i vars vård hjälpmedlet används.
"MAS" - medicinskt ansvarig sjuksköterska.
"MAR" - medicinskt ansvarig för rehabilitering.
"Arbetsdag" avser helgfri måndag till fredag. Midsommarafton, julafton och nyårsafton likställs med
helgdag.
Det finns privata vårdgivare vilka på uppdrag av Kommunerna utför tjänster och som därigenom har rätt
att beställa hjälpmedel och tjänster på avtalet med Leverantören. Dessa beställningar är inräknade i
angivna volymer. De privata vårdgivarna täcks av begreppet beställare.

1.7 Avtalsparter
Detta avtal är upprättat mellan Lunds kommun och Sodexo AB, tillsammans benämnda Parterna.
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1.8 Avtalsstart
Avtalets startdatum är 2018-10-01

1.9 Avtalets slut
Avtalet gäller till och med 2022-09-30.

1.10 Förlängning
Efter avtalstidens utgång upphör avtalet att gälla utan föregående uppsägning om avtalet inte är förlängt
enligt gällande förlängningsklausul. Avtalet kan förlängas upp till fyra (4) år, med oförändrade villkor om
Kommunerna så begär. Avisering om önskad förlängning ska ske skriftligen senast sex (6) månader
före avtalstidens utgång.
Längsta möjliga avtalstid, inklusive förlängning, är till och med 2026-09-30.

1.11 Verifikationer och kontroll
Huvudregeln för detta avtal är att leverantörförsäkran godtas som ett bevis på att kraven uppfylls och
uppgifterna i anbudet är riktiga. När omständigheterna i det enskilda fallet ger anledning att ifrågasätta
detta kommer Lunds kommun att begära de verifikationer som krävs för att bedöma att krav uppfylls.
Alla verifikationer ska vara tillgängliga och omedelbart tillställas kommunen på begäran. Därutöver har
kommunen rätt att under hela avtalstiden utföra egna inspektioner på produktionsanläggningarna och
göra förfrågningar hos underleverantörer.
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2. Kravspecifikation och priser
2.1 Krav på Leverantörens ekonomiska och finansiella ställning
Leverantören ska uppfylla samtliga ställda krav under hela avtalsperioden.
1. Skatter och sociala avgifter
Leverantören ska vara fri från skuld för svenska skatter och sociala avgifter både hos
skattemyndigheten och hos kronofogdemyndigheten.Mindre skuld av typen fordonsskatt för enstaka
fordon kan accepteras.
2. F-skatt
Anbudsgivaren ska vara registrerad för F-skatt.
3. Finansiell och ekonomisk ställning
Leverantören ska ha en god och stabil ekonomi under avtalsperioden. Om leverantören, vid en
uppföljningskontroll, har sämre ranking än 40 hos Creditsafe, finns möjlighet för Leverantören att på
annat sätt styrka företagets ekonomiska och finansiella ställning som motsvarar ställt krav.

2.2 Uppdragets huvudsakliga innehåll
Leverantören ska för Kommunernas räkning bedriva hjälpmedelsverksamhet, vilket innebär att
tillhandahålla tjänster för inköp, förmedling, transport, service, besiktning och förebyggande underhåll av
hjälpmedel. I uppdraget ingår vidare rådgivning, utprovningshjälp, produktvisning och produktinformation
till beställarna.
Uppdraget omfattar dels individuellt utprovade och förskrivna hjälpmedel, dels hjälpmedel som används
som grundutrustning i äldreboenden eller andra typer av boenden och verksamheter som Kommunerna
ansvarar för. Nyinköp görs via Leverantören även då nya eller ombyggda enheter ska utrustas med
hjälpmedel som ingår i grundutrustningen. Fasta delar av hjälpmedelsutrustningen, som skenor till
taklyftssystem, kan komma att inkluderas i totalentreprenad i samband med ny- eller ombyggnation av
lokaler, dessa fall undantas från omfattningen av detta avtal. Samtliga taklyftsskenor ska omfattas av
bestämmelser gällande besiktning (punkt 2.21 enligt detta avtal.
Verksamheten varierar i omfattning och förutsätter att Leverantören tillämpar en flexibel modell relaterad
till de varierande volymerna för att möta verksamhetens behov.
Ett gott samarbete med Kommunernas företrädare är en förutsättning för en välfungerande
hjälpmedelsförsörjning liksom en god kommunikation med brukare, beställare och andra berörda
aktörer.
Kommunerna äger hjälpmedlen. Upphandling av vissa hjälpmedelsgrupper ombesörjs av
Kommunförbundet Skånes samverkansorganisation för hjälpmedel. Leverantören ska beakta de
ingångna avtalen vid inköp av hjälpmedel och bevaka att hjälpmedelsleverantörerna följer avtalen.
Leverantören förutsätts även delta i uppstartsmöten och avtalsuppföljningar som arrangeras av
Samverkansorganisationen. Leverantören förutsätts ta aktiv del i dessa möten, och agera för att
ingångna avtal följs och medverka till ett effektivt uppföljningsarbete.
Övriga hjälpmedel i sortimentet beslutas av Kommunerna.
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Begagnade hjälpmedel som till exempel personlyftar, vårdsängar och rullstolar finns samlade i en så
kallad hjälpmedelspool. Hjälpmedlen kan nyttjas av de samverkande Kommunerna och Leverantören
ska arbeta för att stimulera omsättning av de begagnade hjälpmedlen. En hög användningsgrad för
införskaffade hjälpmedel är ett av målen med denna upphandling, och Leverantören ska aktivt medverka
för att bibehålla/öka användningsgraden. Detta kan exempelvis ske genom tydlighet i
beställningssystemet och dylikt. Arbetet sker i samverkan med Kommunerna.
Hjälpmedlen ska levereras till angiven adress enligt beställarens anvisning. Leveranser av individuellt
förskrivna nya respektive begagnade hjälpmedel ska huvudsakligen ske direkt hem till brukarens
bostad. Snabba leveranser med korta ledtider hos Leverantören är en förutsättning för verksamheten.
Leverantören ska medverka till att Kommunernas hjälpmedel är säkra och i gott skick samt att
besiktningar och förebyggande underhåll utförs regelbundet. Rekonditionering och reparationer ska
utföras på ett professionellt sätt utifrån hjälpmedelsleverantörernas anvisningar.
Beställarna ska kontinuerligt få information och utbildning om produkterna. Vid behov ska Leverantören
bistå med individuell rådgivning om val av hjälpmedel, hjälp med utprovning, information om tillbehör
etc. Leverantören ska anordna produktvisning och utbildning i samband med
Samverkansorganisationens upphandlingar av hjälpmedel samt vid nya hjälpmedelsavtal. Därutöver ska
Leverantören ordna produktvisningar samt utbildningar relaterade till hjälpmedel på anmodan av
Kommunerna.
Beställarna ska ha tillgång till ett IT-system med ett beställarstöd som ger dem tillgång till
brukarinformation, artikelsökning, orderläggning och bevakning av leverans med mera. ITsystemet/Beställarstödet ska vara anslutet till den nationella databasen Hjälpmedelstjänsten och
hämta brukarinformation från ett nationellt befolkningsregister. Kraven på IT-systemet /Beställarstödet
beskrivs närmare i bilaga 2 Krav IT.
Inköp och tjänster ska faktureras månadsvis och av fakturan ska tydligt framgå vad kostnaderna avser.
Varje beställare ska därutöver få en individuell specifikation av sina beställningar.
Felaktigt debiterade kostnader ska krediteras Kommunerna på en särskild kreditfaktura.
Kommunerna äger de uppgifter som registrerats i IT-systemet. Informationen ska överlämnas i
elektroniskt format till Kommunerna och till eventuell ny utförare då avtalet upphör.

2.3 Lagstiftning
Leverantören förutsätts ha ingående kännedom om hjälpmedelsverksamhet och ska vara väl insatt i den
lagstiftning som gäller för verksamheten.
Verksamheten ska utföras i enlighet med Hälso- och sjukvårdslagen, lagen om medicintekniska
produkter samt övriga lagar och författningar som gäller inom verksamhetsområdet liksom
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd. Leverantören förutsätts hålla sig jour med de
förändringar som sker inom området.

a

2.4 Rapportering enligt Hälso- och sjukvårdslagen
Vid avvikelserapportering av negativa händelser med medicintekniska produkter där
hjälpmedelsverksamheten medverkar i utredningen ska Leverantören samverka med berörd kommuns
MAS/MAR eller annan av kommunen utsedd handläggare. MAS/MAR ska få tillgång till utredningar
gjorda av Leverantören i samband med avvikelser.

2.5 Hygien och smitta
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Leverantören ska följa gällande föreskrifter, exempelvis föreskrifter från Smittskydd Skåne, avseende
hygien och smitta.

2.6 Sekretess
Med anledning av detta avtal kommer Leverantören att få ta del av handlingar och/eller uppgifter för vilka
det råder sekretess hos Kommunerna. Leverantör som omfattas av offentlighets- och sekretesslagen är
direkt underkastad reglerna i denna lag.
Leverantören förbinder sig i och med träffandet av detta avtal att inte röja hos Kommunerna
förekommande sekretessbelagd uppgift eller uppgift rörande Kommunernas interna förhållande, vare sig
det sker muntligen, genom att handling lämnas ut eller det sker på annat sätt samt att inte utnyttja
sådan uppgift.
Leverantören ska informera sina medarbetare om denna sekretess samt tillse att berörda medarbetare
undertecknar förbindelse om tystnadsplikt. Leverantören ska träffa avtal om denna tystnadsplikt med de
underleverantörer som får del av handling eller uppgift för vilka det råder sekretess hos
Kommunerna. Leverantören svarar för att dennes medarbetare och underleverantörer känner till och
följer ovanstående bestämmelser.
Sekretesskyldigheten gäller även efter det att avtalet i övrigt upphört att gälla.
Kommunernas ansvar för sekretess regleras i gällande lagstiftning.

2. 7 Samarbetsformer
Kommunerna och Leverantören ska inför avtalet komma överens om samverkansformer för ett effektivt
utbytande av information kring tjänstens utförande och andra aktuella frågor. Detta ska gälla såväl
övergripande strategiska frågor kring avtalet som löpande verksamhetsfrågor gällande drift.
Kvalitetsfrågor och uppföljning av kvalitetsindikatorer ska vara en naturlig del av löpande
verksamhetsfrågor.
Avtalsavstämning sker kvartalsvis. Antal samverkansmöten kan komma att variera beroende på
behov. Inledningsvis tillkommer uppstartsmöten i samband med avtalsstart.
Möten hålls på plats som bestäms av Kommunerna.

2.8 Kvalitetsarbete
Leverantören ska ha ett fungerande system och rutiner för fortlöpande säkring och utveckling av
verksamhetens kvalitet. Kvalitetsarbetet ska vara väl förankrat såväl på ledningsnivå som bland
medarbetarna. Vidare ska Leverantören tillse att de medarbetare som anlitas för uppdragets
genomförande är väl förtrogna med för verksamheten gällande rutiner och riktlinjer samt innehållet i
avtalet.
Leverantören ska på anmodan kunna lämna in nedtecknade rutiner för fortlöpande säkring och
utveckling av verksamhetens kvalitet.
Leverantören ska i samråd med Kommunerna fortlöpande följa upp kvaliteten mot för verksamheten
uppställda mål. Om resultaten visar att hjälpmedelsverksamheten inte uppfyller ställda krav avseende
kvalitet ska en åtgärdsplan snarast framtas av Leverantören och redovisas för
kommunerna. Leverantören har skyldighet att tillsammans med företrädare för Kommunerna medverka i
gemensamma möten där bland annat kvalitetsfrågor ska behandlas.
Leverantören ska en gång om året presentera en årsredovisning med en sammanfattning av det gångna
årets kvalitetsarbete och resultat, redovisat per kommun och totalt. Statistik ska regelbundet
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presenteras för Kommunerna och vara åtkomlig i IT-systemet enligt överenskommelse.

2.9 Verksamhetsansvarig
Leverantören ska organiseras så att Kommunerna har en huvudsaklig kontaktperson att kontakta i
verksamhetsfrågor, i detta underlag benämnd verksamhetsansvarig. Frågor om till exempel fakturors
innehåll kan kanaliseras till ansvarig ekonom. Alla verksamhetsfrågor i övrigt kring exempelvis tjänsters
utförande, kvalitetsuppföljning, rutiner och avtalsutveckling ska gå via den verksamhetsansvarige.
Den verksamhetsansvarige ska ha erfarenhet av uppdrag med motsvarande omfattning och modell.
Om den verksamhetsansvarige byts ut under avtalstiden, ska detta meddelas Kommunerna senast 30
dagar innan förändringen träder i kraft.

2.10 Ersättning
Leverantören har möjlighet att få ersättning i form av fast årlig kostnad, procentuellt påslag på nyinköp
av hjälpmedel samt separat ersättning för i detta underlag definierade tjänster (se punkt 2.32.)
Fast årlig ersättning och procentuellt påslag på nyinköp av hjälpmedel omfattar
- administration (inklusive IT-system och eventuell avgift för nationellt befolkningsregister)
- lokaler
- kundtjänst
- viss montering av hjälpmedel (se punkt 2.25)
- rådgivning vid val av hjälpmedel och tillbehör
- leveranser (ej akutleveranser) inom upptagningsområdet
- medicinteknisk awikelsehantering
- hantering av garantiärenden, reklamationer och säkerhetsmeddelanden
- produktvisningar
- produktutbildning
- grundutbildning i IT-systemet erbjuds till beställarna 2 ggr/år
- avtalsmöten med samverkansorganisationen

Den årliga fasta avgiften delas upp i tolv delar vilka i sin tur delas upp efter respektive kommuns
procentuella andel, enligt vad som anges i punkten 3.15. Dessa delar faktureras månatligen respektive
kommun.

2.11 Tillgänglighet
Kundtjänst ska vara tillgängliga arbetsdagar 8-16.
Kontakt ska kunna ske via telefon och e-post.
Leverantören ska ha ett telefonsystem med knappval och besked om beräknad väntetid/turordning i kö.

2.12 Kommunikation
Leverantören ska ha rutiner för en god kommunikation med brukare och beställare vilket bland annat
innebär att leveranser och besök aviseras i god tid och att utförda uppdrag återkopplas till beställaren.
Hjälpmedel leverereras hem till brukaren och teknikern utför ofta sina uppdrag i den enskildes
hem. Kommunikationen med brukare och närstående ställer av naturliga skäl särskilda krav. Brukaren
kan ha svårt att ta sig till telefonen och därför ska obesvarade telefonsamtal upprepas några gånger
inom en kort period. Leverantören ska också prova att ringa vid olika tider på dagen. SMS ska vara en
alternativ kommunikationsväg.
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En förutsättning för en god verksamhet är att Leverantören inför besöket förvissar sig om att
brukare/beställare har möjlighet att ta emot besöket. Om något oförutsett inträffar som innebär att
brukaren trots information inte är hemma ska det finnas en alternativ handlingsplan.

2.13 Hjälpmedelskonsulent
Hjälpmedelskonsulenten ska ha specialkunskap rörande hjälpmedel utifrån brukarens behov och
förutsättningar. Konsulenten ska vara legitimerad arbetsterapeut alternativt sjukgymnast/fysioterapeut
och ha erfarenhet av praktiskt arbete med hjälpmedelsförskrivning. I uppdraget ingår att ge beställare
råd och stöd vid val av hjälpmedel. Uppdraget omfattar utprovning och anpassning av tekniska
hjälpmedel. Konsultationen sker huvudsakligen hos brukaren. Därutöver ska hjälpmedelskonsulenten
vid behov förmedla utprovningshjälp från hjälpmedelsleverantörerna enligt Samverkansorganisationens
avtal.
Leverantören ska i särskilda fall kunna erbjuda för ändamålet lämplig lokal för utprovning.
Hjälpmedelskonsulenten ska samverka med Kommunernas sortimentgrupper, bland annat vid val av
sortiment och planering av visningar och utbildningar.
Rådgivning och hjälp vid utprovning ska erbjudas arbetsdagar 8-16.

2.14 Produktutbildning
Leverantören ska erbjuda Kommunernas beställare utbildning om hjälpmedelssortimentet.
Inför Samverkansorganisationens upphandlingar ska Leverantören på anmodan från Kommunerna ordna
visning av aktuella produkter på marknaden.
När ett nytt hjälpmedelsavtal tecknats ska Leverantören ordna visning av upphandlade produkter. Vid
behov ska samtliga beställare ges möjlighet till produktutbildning vilket kan innefatta praktiska
moment. Leverantören åtar sig att stå för lokal, inbjudan till beställare, kontakt med
hjälpmedelsleverantörer samt erforderligt material som till exempel utvärderingsblanketter och
undervisningsmaterial i samråd med Kommunerna. Visningen ska vara tillgänglig för samtliga beställare
som arbetar på uppdrag av Kommunerna.
Leverantören ska arrangera kompletterande utbildningar kring användning och hantering av hjälpmedel
enligt överenskommelse med Kommunerna.

2.15 Teknikertjänster
Leverantören ska tillhandahålla teknikertjänst för:
- anpassning/individuell inställning av hjälpmedel
- specialanpassning/individuell tillverkning av hjälpmedel
- teknisk rådgivning gällande t ex inställning och anpassning av produkterna
- utprovningshjälp
- besiktning
- förebyggande underhåll
- rekonditionering
- reparationer
- akuta reparationer
- montering/demontering
Ovanstående tjänster definieras i de punkter som följer nedan.
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2.16 Tekniker
Leverantören ska säkerställa att kompetens finns för att utföra de tjänster som ingår i uppdraget.

2.17 Anpassning/individuell inställning
Leverantören ska kunna anpassa och ställa in hjälpmedlet och dess funktioner utifrån brukarens behov i
samråd med beställaren. Detta gäller hjälpmedel för såväl fysiska som kognitiva funktionsnedsättningar.
Vid anpassning och inställning ska alla vidtagna åtgärder rymmas inom de av tillverkaren angivna
ramarna.

2.18 Specialanpassning/individuell tillverkning
Om behoven inte kan tillgodoses med existerande hjälpmedel/kombinationsmöjligheter ska en
specialanpassning/individuell tillverkning övervägas och utföras. I samband med specialanpassningar
ansvarar Leverantören för att uppfylla lagstiftningens krav på dokumentation, identifierbarhet och
spårbarhet.
Leverantören ska ha tydliga nedtecknade rutiner för ärendehanteringen av specialanpassning/individuell
tillverkning. Rutinerna ska kunna lämnas in/redovisas på anmodan.

2.19 Teknisk rådgivning
Tekniker ska kunna ge råd om till exempel inställning, justering och anpassning av hjälpmedel.

2.20 Utprovningshjälp
Teknikern ska kunna bistå vid utprovning av hjälpmedel, framförallt rullstolar, bland annat genom att göra
justeringar och anpassningar.

2.21 Besiktning och förebyggande underhåll av lyftar
Besiktning och förebyggande underhåll av lyftar (begreppet omfattar även lyftskenor) ses av
Kommunerna som en viktig del för att uppnå målet att bedriva en säker hjälpmedelsverksamhet.
Leverantören ska därför medverka och bidra till att andelen lyftar som genomgår besiktning ökar under
avtalstiden.
Leverantören ska utan anmodan utföra årlig besiktning och förebyggande underhåll av lyftar enligt
gällande föreskrifter och tillverkarens anvisningar. Fast pris för besiktning och förebyggande underhåll
anges i punkt 2.32. Angivna volymer baseras på tillgängliga uppgifter och vetskap om framtiden.
Leverantören ansvarar för att besiktning och förebyggande underhåll sker enligt föreskrivna tidsintervall.
Besiktningen/förebyggande underhåll bör utföras inom samma månad varje år. Tidigare
besiktning/förebyggande underhåll kan accepteras, dock högst tre månader före aktuellt datum.
Leverantören ska sträva efter samordning så att alla hjälpmedel hos en brukare eller i ett boende eller
annan kommunal verksamhet genomgår förebyggande underhåll och besiktning vid samma tillfälle.
För besiktning och förebyggande underhåll av lyftar i grundutrustning gäller:
Besiktning och förebyggande underhåll av lyftar i kommunens boenden och verksamheter bör
samordnas så att samtliga lyftar besiktigas vid samma tillfälle. Offert på kostnader för eventuella
reparationer ska lämnas till enhetschef/kontaktperson för godkännande innan reparationer utförs eller
lyften skrotas.
För besiktning och förebyggande underhåll av individuellt förskriven lyft gäller:
Om besiktigad lyft behöver repareras ska reparation ske utifrån ekonomiska hänsyn. Det innebär att
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reparationskostnaden inte ska överstiga 75% av lyftens aktuella värde såvida kommunen inte ger andra
direktiv.
Om lyften ska skrotas meddelas kommunens kontaktperson snarast, dock senast inom en vecka.
Leverantören ska tillse att minst följande andel av lyftarna som finns registrerade i IT-systemet
genomgår besiktning/förebyggande underhåll varje år :

•
•
•
•

Ar 1 - 75%
Ar 2 - 80%
Ar 3 - 85%
Ar 4 - 90%

I dagsläget har cirka 70% av lyftarna besiktigats under det gångna året.
Besiktningsprotokoll ska upprättas för varje enskild lyft som besiktigats och genomgått förebyggande
underhåll. Protokollen ska finnas tillgängliga för Kommunerna i IT-systemet.
Lyftar som besiktigats och genomgått förebyggande underhåll ska märkas så att det tydligt framgår att
besiktning/ förebyggande underhåll är utfört och med datum angivet.
Uppgifter om utförda besiktningar/förebyggande underhåll ska finnas tillgängliga i IT-systemets
verksamhetsrapporter. Om besiktning inte kunnat genomföras inom föreskriven tid ska orsaken till detta
dokumenteras.

2.22 Förebyggande underhåll av övriga hjälpmedel
Förebyggande underhåll av hjälpmedel ses av Kommunerna som en viktig del för att uppnå målet att
bedriva en säker hjälpmedelsverksamhet. Leverantören ska därför medverka och bidra till att andelen
hjälpmedel som genomgår förebyggande underhåll ökar under avtalstiden.
Leverantören ska ansvara för att de hjälpmedel som finns ute i kommunerna genomgår förebyggande
underhåll enligt överenskommelse med Kommunerna. Leverantören ska sträva efter samordning så att
alla hjälpmedel hos en brukare eller i ett boende eller annan kommunal verksamhet genomgår
förebyggande underhåll och besiktning vid samma tillfälle.
Förebyggande underhåll ska utföras enligt tillverkarens anvisningar vilka vanligen framgår av
bruksanvisningen. Leverantören ansvarar för att förebyggande underhåll sker enligt överenskomna
tidsintervall.
De hjälpmedelsgrupper för vilka förebyggande underhåll ska prissättas specificeras i punkt
3.3.3 nedan. Fast pris på förebyggande underhåll önskas per grupp av hjälpmedel. Angivna volymer
baseras på tillgängliga uppgifter och vetskap om framtiden.
För förebyggande underhåll av grundutrustning gäller:
Förebyggande underhåll av vårdsängar och rullstolar som ingår i Kommunernas grundutrustning ska
utföras en gång per år utan särskild anmodan.
Respektive kommun beställer förebyggande underhåll på övrig grundutrustning vid behov. Det ska
även finnas möjlighet att kunna avtala med Leverantören om att förebyggande underhåll utförs utan
anmodan även på övrig grundutrustning och med den periodicitet som kommunen önskar.
Offert på kostnader för eventuella reparationer ska lämnas till enhetschef/kontaktperson för
godkännande innan reparationer utförs eller hjälpmedlet skrotas.
För förebyggande underhåll av individuellt förskrivet hjälpmedel gäller:
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Förebyggande underhåll av vårdsängar och rullstolar ska utföras en gång per år utan särskild anmodan.
Därutöver kan förebyggande underhåll beställas på enskilda hjälpmedel och andra
hjälpmedelsgrupper. Eventuella reparationer ska ske utifrån ekonomiska hänsyn. Det innebär att
reparationskostnaden inte ska överstiga 75% av respektive hjälpmedels aktuella värde såvida
kommunen inte ger andra direktiv.
Om hjälpmedel ska skrotas meddelas kommunens kontaktperson snarast, inom en vecka.
Leverantören ska tillse att minst följande andel av hjälpmedelsbeståndet för respektive hjälpmedel som
finns registrerat i IT-systemet genomgår förebyggande underhåll varje år:
Rullstolar:
•
•
•
•

Ar 1 - 30%
Ar 2 - 45%
Ar 3 - 60%
Ar4-75%

I dagsläget har cirka 20% av rullstolarna genomgått förebyggande underhåll det senaste året.
Vårdsängar:
•
•
•
•

Ar
Ar
Ar
Ar

1 - 60%
2 - 70%
3 - 80%
4 - 90%

I dagsläget har knappt 50% av sängarna genomgått förebyggande underhåll det senaste året.
Protokoll över utfört förebyggande underhåll ska upprättas för varje enskilt hjälpmedel och finnas
tillgängligt för kommunerna i IT-systemet.
Hjälpmedel som genomgått förebyggande underhåll ska märkas så att det tydligt framgår att
förebyggande underhåll är utfört och med datum angivet.
Uppgifter om utfört förebyggande underhåll ska finnas tillgängliga i IT-systemets verksamhetsrapporter.
Om förebyggande underhåll inte kunnat genomföras inom föreskriven tid ska orsaken till detta anges.

2.23 Rekonditionering
Med rekonditionering menas ett återställande av hjälpmedlen till ett funktionellt och fullgott skick. Tvätt
av hjälpmedlet ingår i rekonditioneringen. Vid rekonditionering ska syftet med hjälpmedlet bibehållas
och arbetet utföras enligt tillverkarens instruktioner och med delar/material som uppfyller tillverkarens
specifikationer.
Leverantören ska vid rekonditionering ta hänsyn till om det är förenligt med ekonomiska hänsyn att
rekonditionera hjälpmedlet eller om det bör skrotas. Hjälpmedel ska rekonditioneras i samband med att
de byter brukare.
Rekonditionering kan också ske på anmodan av beställare om inte den enskilda kommunen valt att
själv hantera rekonditionering. Tidsrymden för rekonditionering av hjälpmedel ska inte överstiga 14 dagar
från hämtning av hjälpmedlen till leverans, såvida inte det krävs särskilda reservdelar för att utföra
rekonditioneringen. Kommuner som systematiskt använder rekonditioneringen ska ha möjlighet
att samla de smutsiga hjälpmedlen i burar för enklare hantering.
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2.24 Reparation
Leverantören ska utföra reparationer på hjälpmedel på beställning. Vid reparation ska Leverantören
upprätta protokoll i IT-systemet för utförd tjänst med specifikation av utfört arbete och använda
reservdelar. Historiken ska vara väl synlig och tillgänglig för beställaren.
Reparationen ska utföras på plats som anges av respektive beställare. När reparationen inte kan utföras
på plats åtar sig Leverantören att hämta och lämna hjälpmedlet till angiven leveransadress.
Reparationer ska påbörjas inom tre (3) arbetsdagar. Att ärendet är påbörjat innebär att teknikern bokat
tid för besök eller beställt reservdelar för att kunna utföra reparationen. Tid för besök ska bokas så att
besöket infaller inom två veckor från det att arbetsordern inkommit om inte brukare eller förskrivare
uttryckligen önskar senare tid. I det fall bokning av tid inte sker enligt ovan ska anledningen till detta
anges för Kommunerna genom statistik som presenteras i samband med avtalsuppföljning.
Akuta reparationer ska påbörjas inom 24 timmar ordinarie arbetsdagar mellan klockan 8-16.
Beställaren ska vid alla reparationer få information via IT-systemet om när arbetet påbörjas och när
ärendet är avslutat. Om ärendet beräknas ta längre tid än 14 dagar ska beställaren underrättas om
detta med automatisk avisering i IT-systemet.
Leverantören garanterar att all service genomförs av utbildad och kunnig personal. På utförda
reparationer lämnas minst tre (3) månaders garanti på arbete och sex (6) månaders garanti på material.
Eventuell återstående tid av tillverkargarantin ska beaktas vid debitering av reparationer. Om
reparationer utförs under tillverkarens garantitid ska detta anges. Kostnader för arbete, material,
transporter etc i samband med garantireparationer ska ej belasta Kommunerna.
Utbyte av produkter vid felleverans eller vid garantifel samt avhjälpande i dessa fall ska äga rum så snart
det är möjligt efter reklamation eller vid den tidpunkt parterna kommer överens om. Eventuella
merkostnader för retur och ersättning ska ej belasta Kommunerna.

2.25 Montering och demontering
Leverantören ska på beställning från respektive kommun utföra olika typer av montering, till exempel av
taklyftar och av olika typer av stödhandtag. Tjänsten debiteras separat som teknikertjänst.
Vissa hjälpmedel, exempelvis rullstolar, kan kräva montering utifrån hur de levereras av
tillverkaren. Leverantören ansvarar för att efter montering av hjälpmedel utföra funktionskontroll. I
uppdraget ligger även demontering. Observera att denna tjänst ingår i den fasta delen av arvodet och ej
köps som separat tjänst.

2.26 Skrotning
Leverantören ska kunna skrota utrangerade hjälpmedel på ett miljövänligt sätt. I samband med att ett
hjälpmedel skrotas ska det också avregistreras i IT-systemet. Om kommunerna själva skrotar ett
hjälpmedel ska de ha samma möjlighet och skyldighet att avregistrera det i IT-systemet.

2.27 Leveranser
Hjälpmedlen ska levereras till angiven adress enligt beställarens anvisning.
Snabba leveranser är en förutsättning för en fungerande hjälpmedelsverksamhet. Leverantören ska
bevaka och arbeta för att hjälpmedelsleverantörer följer avtalade leveranstider och meddela
Kommunerna samt i förekommande fall Samverkansorganisationen om leveransproblem från
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underleverantörer uppstår. Leverantören ska vidare sträva efter att tiden för uppackning, montering,
märkning och registrering minimeras i den egna verksamheten. Inkommande gods, vilket inkommer före
12.00, ska kunna levereras till anvisad adress påföljande leveransdag. Hjälpmedel som kräver tekniker
för montering och inställning ska kunna levereras till anvisad adress inom tre (3) arbetsdagar.
Som beställningsdag räknas den arbetsdag då beställningen gjordes om beställning skett innan kl.
12.00. Sker beställningen efter kl. 12.00 anses den ha gjorts påföljande arbetsdag.
Leveranstid avser tiden från det att beställda hjälpmedel nått Leverantören från
hjälpmedelsleverantören till dess att hjälpmedlen levererats till på beställningen angiven leveransadress.
Leveranser av individuellt förskrivna nya respektive begagnade hjälpmedel ska huvudsakligen ske direkt
hem till brukarens bostad. Brukaren ska få information om vilken dag leveransen sker och inom vilket
tidsintervall, mellan kl 8-12 eller 12-16.
Leveranser till brukare ska erbjudas två, icke på varandra följande vardagar per vecka.
Under perioden 2016-01-01 till 2016-12-31 har i snitt beställts 800 leveranser per månad hem till
brukare.
Möjlighet ska finnas att beställa följande tjänster mot särskild avgift:
• akut leverans - innebär leverans inom 24 timmar
• att brukarens ordinarie säng flyttas till ett angänsande rum på samma våningsplan vid leverans av
säng
• leverans eller hämtning av hjälpmedel hos en brukare kan beställas till ett angivet datum
• leverans utanför Kommunernas geografiska område (inom Skåne)
Det är av vikt att Leverantören förstår och accepterar att leveranser till stora delar sker hem till brukares
privatbostad. Det kan inte förväntas att brukare i alla fall tar emot en leverans trots att
överenskommelse om detta skett. Fel av detta slag sker i viss mindre utsträckning. I de fall leverans ej
kunnat ske som planerat ska återkoppling ske till beställare.
Beställda förrådshjälpmedel ska levereras till respektive kommuns förråd minst en gång per vecka eller
enligt överenskommet schema.
Hjälpmedel som ingår i grundutrustning på kommunens äldreboenden eller andra kommunala boenden
och verksamheter levereras direkt till beställande enhet enligt överenskommelse med beställande
enhet.
För alla leveranser gäller att hela ordern vanligen levereras vid samma tillfälle men beställaren ska ha
möjlighet att välja delleverans av order.
För att ett hjälpmedel ska anses vara levererat ska det vara tillgängligt för förskrivning till brukare.
I det fall en försenad leverans leder till behov av akutbeställning, ska kostnad för akutbeställning inte
faktureras, om inte Leverantören kan visa att orsak till leveransförseningen ligger utanför dennes
kontroll.
Pris för ovanstående tilläggstjänster
Specifikation

Akut leverans

Kvantitet

Enhet

Leverantörsspec
ifikation

st

Enligt kraven i
FFU.
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Pris per
enhet (SEK)

Totalpris
(SEK)

875,00

875,00

Flytt av ordinarie
säng

st

Enligt kraven i
FFU.

740,00

740,00

Angivet datum för
leverans/hämtnin

st

Enligt kraven i
FFU.

875,00

875,00

timme

Enligt kraven i
FFU.

1 900,00

1 900,00

g

Leverans utanför
geografiskt
område

Totalsumma

4 390,00

2.28 Hjälpmedelspool
Hjälpmedelspoolen utgörs av begagnade hjälpmedel som kan nyttjas av samtliga kommuner.
Vårdsängar, madrasser till vårdsängar (inklusive antidecubitusmadrasser), enstaka spjälsängar,
elektriska sängryggstöd, tyngdtäcken, mobila personlyftar, lyftselar, mobila hygienstolar, gåbord,
rullstolar, överflyttningsplattformar och stödhandtag typ expanderstång ska ingå i en så kallad
hjälpmedelspool som kan nyttjas av samtliga kommuner. Detta gäller även begagnade tillbehör till
nämnda hjälpmedel.
Hjälpmedelspoolen ska kunna nyttjas av Kommunerna för förskrivning av individuellt utprovade
hjälpmedel mot erläggande av kostnad för förmedling, rekonditionering och förebyggande underhåll. För
att uppnå en hög kostnadseffektivitet är det av största vikt att poolhjälpmedel som inte längre används
av brukaren snabbt hämtas tillbaka till poolen och rekonditioneras så att de åter blir tillgängliga för
Kommunernas beställare.
Leverantören ansvarar för förrådshållning, rekonditionering och besiktning/förebyggande underhåll,
reparationer samt förmedling av dessa hjälpmedel mellan Kommunerna. Övertagande av befintlig
hjälpmedelspool ska vara genomförd vid avtalsstart.
Hjälpmedel som kommer till poolen ska genomgå rekonditionering enligt tillverkarens anvisning innan
det lämnas ut på nytt. Rullstolar ska återställas till grundinställning. Efterfrågade hjälpmedel prioriteras
vid rekonditionering.
Leverantören garanterar att alla begagnade hjälpmedel som erbjuds Kommunerna är i gott skick. Med
detta menas att hjälpmedlet uppfyller föreskrivna krav på säkerhet, att hjälpmedlet är rent, i funktionellt
fullgott skick och funktionskontrollerat. Bruksanvisning ska alltid medfölja utlevererat poolhjälpmedel.
Leverantören ska verka för att bibehålla en hög nyttjandegrad av de hjälpmedel som ingår i poolen, och
även arbeta för att öka denna nyttjandegrad ytterligare under avtalstiden. Hur man avser bedriva detta
arbete ska ingå i beskrivningen av arbetet med hjälpmedelspoolen nedan. Av beskrivningen ska kunna
förstås att och hur man lever upp till de krav som ställs i denna punkt.
För leveranskrav se punkt 2.27 Leveranser.

2.29 Hyra för privatpersoner
Privatpersoner ska beredas möjlighet att hyra vanligt förekommande hjälpmedel.
Kommunerna ska kunna hyra följande hjälpmedel för tunga brukare - minst 190 kg - i avvaktan på att
beställda hjälpmedel levereras: betastöd, överflyttningsplattform, gåbord, fristående

Sida 15/28

toalettstolsförhöjning.
Leverantören har ej rätt att hyra ut hjälpmedel som finns i den gemensamma hjälpmedelspoolen.

2.30 IT-system/Beställarstöd
Beställarna ska ha tillgång till ett IT-system med ett beställarstöd som ger dem tillgång till
brukarinformation, artikelsökning, orderläggning och bevakning av leverans med mera. Beställarstödet
ska vara anslutet till den nationella databasen Hjälpmedelstjänsten och hämta brukarinformation från ett
nationellt befolkningsregister. Beställarstödet ska vara enkelt, användarvänligt och i görligaste mån
självinstruerande. Det innebär tex få "klick", enhetligt uppbyggda sidor, återkommande kommandon i
alla bilder och samma funktioner (t ex sortering och filtrering av uppgifter ska gå att göra i alla
kolumner och i alla fönster där det är aktuellt).
Leverantören är personuppgiftsbiträde och avtal ska skrivas med varje kommuns PUL-ansvarig.
Beställarstödet ska ge underlag för statistik som kommunerna efterfrågar.
Kraven på IT-systemets/Beställarstödets säkerhet och innehåll redovisas i bilaga 2 Krav IT.
Leverantören kan behöva utveckla och optimera systemet i samråd med Kommunerna inför avtalsstart.
Sådan utveckling ska ingå i offererade priser.
Leverantören ska kunna utveckla och förbättra systemet ytterligare under avtalstiden. Kommunerna ska
kunna vara delaktiga i detta arbete.
Leverantören ska ha en metodik för acceptanstester och verifieringar för både det initiala införandet
samt efterföljande uppdateringar/uppgraderingar (releaser). Beskriv procedur för acceptanstest och
verifieringar i fritextfältet nedan.

2.31 Beställningsrutiner
Om avtalspart så begär skall elektronisk handel mellan leverantör och avtalspart ske i enlighet med
SFTl-standard, se www.sfti.se. Aktuell affärsprocess är beställningsprocessen SFTI/ESAP6 med någon
av de nyare versionerna som rekommenderas på SFTl's hemsida. För Lunds kommun skall E-handel
tillämpas direkt vid avtalsstart om så efterfrågas. De meddelandetyper som leverantören skall kunna
hantera är: pris- och produktkatalog (PRICAT), order (ORDERS), orderbekräftelse (ORDRSP) och
faktura (INVOIC), samt om möjligt även leveransavisering (DESADV). PRICAT skall innehålla URL-länk
till webbsida för presentation av produktbild samt även URL-länk till webbsida för presentation av
tillhörande information. Leverantören åtar sig att under hela avtalstiden medverka i utvecklingen av den
elektroniskahandeln mellan parterna. Nettoprissatt sortiment, miljömärkningar samt märkning för
rättvisemärkt när det är tillämpligt ska märkas även i e-handelssystemet. Orderbekräftelse ska
inkomma via EDI inom 1 timme för befintlig- samt i förtid registrerad kund. För ny kund som ej sedan
tidigare registrerats ska ordersvar inkomma inom 3 timmar.

2.32 Pris
Pris enligt nedan.
Förmedlingsavgiften ska täcka hanterings- och administrationskostnaderna för ett begagnat hjälpmedel
som återlämnats från en brukare till hjälpmedelspoolen eller lämnas ut till en ny brukare från
hjälpmedelspoolen. Rekonditionering, besiktning, förebyggande underhåll och eventuell skrotning av
poolhjälpmedel inkluderas inte i förmedlingsavgiften.
Angivna volymer visar antalet förmedlingar. Observera att de volymer som anges baseras på tillgänglig
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statistik och kunskap om framtida utveckling. Volymerna växlar över tiden och viss volym kan ej
garanteras.
Gällande förebyggande underhåll kommer samtliga kommuner att använda förebyggande underhåll
avseende den del som kallas "Förebyggande underhåll löpande".
För "Förebyggande underhåll övrigt", gäller att varje kommun avgör om beställning på förebyggande
underhåll på produkterna ska ske eller ej. Den angivna volymen bygger helt på uppskattningar kring
framtida behov och kan komma att avvika särskilt.
De produkter som anges som "ny produkt" under Hjälpmedelspool införs som poolhjälpmedel vid
avtalsstart, volymen för dessa produkter bygger helt på uppskattningar kring framtida behov och kan
komma att avvika särskilt.
Priser ska i anbudet anges per hel timme. Debitering för tjänster får ske per påbörjad halvtimme.
Fast årligt pris
4 565 000,00 SEK

Procentuellt påslag på nyinköp
Enhet

Leverantörsspec
ifikation

Pris per
enhet (SEK)

Totalpris
(SEK)

SEK

Enligt kraven i
FFU.
Påslaget är 8 %
vilket är 3 280 000
SEK

1,08

44 280 000,
00

Totalsumma

44 280 000,
00

Enhet

Leverantörsspec
ifikation

Pris per
enhet (SEK)

Totalpris
(SEK)

13 000

timmar

Enligt kraven i
FFU.

350,00

4 550 000,0
0

Tekniker akut,
inklusive
restidsersättning

1 400

timmar

Enligt kraven i
FFU.

724,00

1 013 600,0
0

Rekonditionering

4 500

timmar

Enligt kraven i
FFU.

390,00

1 755 000,0
0

leveranser

Enligt kraven i
FFU.

846,00

253 800,00

artiklar

Enligt kraven i
FFU.

130,00

182 000,00

Specifikation

Procentuellt
påslag

Kvantitet

41 000 000

Tjänster allmänt
Specifikation

Tekniker, inklusive
restidsersättning

Akut leverans

Skrotning

Kvantitet

300

1 400
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Utprovning

300

Enligt kraven i
FFU.

timmar

650,00

195 000,00

Totalsumma

7 949 400,0
0

Enhet

Leverantörsspec
ifikation

Pris per
enhet (SEK)

Totalpris
(SEK)

800

besiktningar

Enligt kraven i
FFU.

200,00

160 000,00

1 450

besiktningar

Enligt kraven i
FFU.

200,00

290 000,00

Besiktning
Specifikation

Kvantitet

Besiktning mobil
lyft
Besiktning
stationär lyft

Totalsumma

450 000,00

Enhet

Leverantörsspec
ifikation

Pris per
enhet (SEK)

Totalpris
(SEK)

Förebyggande underhåll, löpande
Specifikation

Kvantitet

Manuell rullstol

4 500

st

Enligt kraven i
FFU.

123,00

553 500,00

Säng

3 500

st

Enligt kraven i
FFU.

170,00

595 000,00

800

st

Enligt kraven i
FFU.

130,00

104 000,00

1 450

st

Enligt kraven i
FFU.

170,00

246 500,00

Mobil personlyft

Stationär lyft
(taklyft)

Totalsumma

1 499 000,0
0

Enhet

Leverantörsspec
ifikation

Pris per
enhet (SEK)

Totalpris
(SEK)

Förebyggande underhåll, övrigt
Specifikation

Kvantitet

Tippbräda

75

st

Enligt kraven i
FFU.

290,00

21 750,00

Ståstöd

50

st

Enligt kraven i
FFU.

290,00

14 500,00

Totalsumma

Hjälpmedelspool, pris lämnas per förmedling
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36 250,00

Pris per
enhet {SEK)

Totalpris
(SEK)

Enligt kraven i
FFU.

120,00

36 000,00

förmedling

Enligt kraven i
FFU.

69,00

82 800,00

1 200

förmedling

Enligt kraven i
FFU.

100,00

120 000,00

3 100

förmedling

Enligt kraven i
FFU.

216,00

669 600,00

Mobil hygienstol
(ny produkt)

600

förmedling

Enligt kraven i
FFU.

120,00

72 000,00

Mobil personlyft

400

förmedling

Enligt kraven i
FFU.

240,00

96 000,00

Tyngdtäcken (ny
produkt)

400

förmedling

Enligt kraven i
FFU.

120,00

48 000,00

Sängryggstöd,
elektrisk

360

förmedling

Enligt kraven i
FFU.

118,00

42 480,00

Vårdsäng

900

förmedling

Enligt kraven i
FFU.

228,00

205 200,00

överflyttningsplattf
orm (ny produkt)

500

förmedling

Enligt kraven i
FFU.

120,00

60 000,00

Enhet

Leverantörsspec
ifikation

300

förmedling

Lyftsele

1 200

Madrass, inkl ADmadrasser (ny
produkt)
Manuell rullstol

Specifikation

Gåbord (ny
produkt)

Kvantitet

Totalsumma
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1 432 080,0
0

3. Tillkommande kontraktsvillkor
3.1 Inför avtalsstart och samverkansformer
Rutiner för bl.a. beställning av sortiment, leveranser och leveransadresser överenskommes mellan
parterna innan avtalstidens start.
Rutiner vid övertagande/överlämnande vid byte av leverantör överenskommes mellan parterna minst tre
(3) månader innan avtalstidens start.
Inför avtalsstart ska Leverantören och Kommunerna gemensamt utforma de samverkansformer som är
lämpliga för en effektiv samverkan under avtalstiden.

3.2 Avtalsuppföljning
Leverantören och Kommunerna kommer att ha regelbundna avtalsuppföljningsmöten under hela
ramavtalsperioden.
Avtalsuppföljningen utgör en del av den samverkan mellan Kommunerna och Leverantören som beskrivs
i punkt 2.7 och som parterna gemensamt ska komma överens om formerna för.

3.2.1 Kvalitetssäkring
Leverantören ska tillhandahålla Kommunerna rapporter om:
Awikelser som underlag för kvalitetssäkring av verksamheten och för att tydliggöra utvecklingsbehov.
Dessa rapporter ska innehålla information både per kommun och sammantaget.

3.2.2 Uppföljning av leveranstider
Uppföljning av leveranstider skall göras av Leverantören och rapporteras till Kommunerna, för att
redovisa avtalsawikelser mot såväl Leverantörens avtal med Kommunerna som de andra avtal
Kommunerna ingått (tex genom Samverkansorganisationen).

3.2.3 Extraordinära beställningar
Leverantören ska ha beredskap för att volymerna av hjälpmedel som hanteras enligt detta avtal varierar
över tid.
I händelse av extraordinära beställningar, exempelvis vid utrustning av nytt boende eller dylikt, är
Beställaren/Kommunerna skyldiga att kontakta Leverantören i god tid. Leverantören ska vid behov
upprätta individuella leveransplaner vid denna typ av beställning.

3.3 Ändringar och tillägg
Ändringar och tillägg till ramavtalet liksom förlängning eller annan rättshandling i anslutning till
ramavtalet ska, för att vara giltiga, upprättas skriftligen i separat handling, godkännas och undertecknas
av bägge parterna samt biläggas ramavtalet.

3.4 Överlåtelse av avtal
Ingånget avtal får normalt inte överlåtas på annan avtalspart. I undantagsfall får överlåtelse godkännas
utan att ny upphandling enligt LOU behöver genomföras. Om överlåtelse kan accepteras ska detta
skriftligen godkännas av Kommunerna. Sker överlåtelse utan sådant medgivande har Kommunerna rätt
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att saga upp ramavtalet utan föregående uppsägning.

3.5 Överlåtelse vid omorganisation
Om omorganisation sker inom den upphandlande myndigheten som omfattas av ramavtalet ska den
verksamhet som omfattas av ramavtalet ha rätt att avropa från avtalet även efter omorganisationen om
beräknad inköpsvolym ingått i upphandlingen. Detta kan till exempel gälla om verksamhet ombildas till
bolag. Ramavtal får då överlåtas till den nya kunden.

3.6 Kvalitetsindikatorer
· Leveranssäkerhet, tid. Målsättning är att andel i tid* levererade produkter ska vara 100 %. Vitesnivå
skall vara 95 %. Om inte kvalitetsindikator för leveranssäkerhet uppnås avseende andel produkter som
kommit fram i tid utgår vite om maximalt 0,6 MSEK per tolvmånadersperiod. Måluppfyllelsen följs per
månad och vitesbeloppet delas upp i tolv (12) delar. Vitesbelopp utbetalas följande månad.
*Omständigheter som medför att ett fordon med produkter blir försenat såsom punktering, trafikolycka,
fel angiven adress i beställning eller motsvarande ska inte vara vitesgrundande.
· Leveranssäkerhet, kvalitet. Målsättning är att andel leveranser som är leveranskontrollerade, innehåller
rätt produkt och som levererats till rätt adress ska vara 100 %. Vitesnivå skall vara 98 %. Om inte
kvalitetsindikator för leveranssäkerhet uppnås avseende andel rätta leveranser utgår vite om maximalt
0,6 MSEK per tolvmånadersperiod. Måluppfyllelsen följs per månad och vitesbeloppet delas upp i tolv
(12) delar. Vitesbelopp utbetalas följande månad.
· Fakturering. Målsättning är att andel rätt fakturerade rader* skall vara 100 %. Vitesnivå skall vara
97%. Om inte kvalitetsindikator för ekonomi uppnås avseende andel korrekt fakturerade beställningar
utgår vite om maximalt 0,4 MSEK per tolvmånadersperiod. Måluppfyllelsen följs per månad och
vitesbeloppet delas upp i tolv (12) delar. Vitesbelopp utbetalas följande månad.
*Med fakturerade rader avses beställningar av varor, tjänster, tillbehör och reservdelar. Dessa ska anges
som individuella "artiklar" på fakturan, indikatorn mäts utefter hur många rader som är korrekta. En
beställning innehåller ofta mer än en rad.
· Återkoppling*. Målsättningen är att andelen utförda tekniska åtgärder som rapporterats till beställaren
inom tre (3) arbetsdagar efter slutfört uppdrag ska vara 100%. Vitesnivå skall vara 97%. Om inte
kvalitetsindikator för återkoppling uppnås avseende andel rapporterade utförda tekniska åtgärder utgår
vite om maximalt 0,5 MSEK per tolvmånadersperiod. Måluppfyllelsen följs per månad och vitesbeloppet
delas upp i tolv (12) delar. Vitesbelopp utbetalas följande månad.
*Med återkoppling avses återkoppling från tekniker avseende att beställda teknikertjänster blivit utförda
eller eventuell försening av dessa.

3. 7 Viljeinriktning
Parterna är medvetna om att avtalet inte kan reglera samtliga frågeställningar och händelser som kan
tänkas uppkomma till följd av en ständig utveckling och förändrade förhållanden. Parterna strävar efter
att anpassa sig till de nya förhållanden som kan uppstå under avtalstiden för att på så sätt tillgodose
varandras ändrade förutsättningar och behov. Avtalet bygger på ömsesidigt förtroende mellan parterna.

3.8 Omförhandling
Parterna har var för sig rätt till omförhandlingar av avtalet om sådana förhållanden inträffar, vilka parterna
inte kunnat förutse eller påverka, och väsentligen påverkar eller avsevärt förändrar förutsättningarna för
ingånget avtal, häri inbegripet - men icke begränsat till politiska beslut.

3.9 Parternas förhållningssätt
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Leverantören ska utföra uppdraget utan otillbörlig påverkan av leverantörer eller andra som kan påverka
hans objektivitet samt i övrigt iaktta god yrkessed.
Kommunerna ska på Leverantörens begäran lämna Leverantören den information, de uppgifter och de
handlingar som Kommunerna förfogar över och bedömer att Leverantören behöver för att genomföra
uppdraget.

3.10 Genomförande
Leverantören ska genomföra uppdraget professionellt och med omsorg.
Parterna ska hålla varandra underrättade om förhållanden som kan antas ha betydelse för uppdraget.
Leverantören ska inhämta Kommunernas medgivande innan handlingar lämnas till någon annan för
utförande av det uppdraget avser. Kommunernas godkännande eller besked i samband med granskning
befriar inte Leverantören från ansvar.
För det fall det uppkommer en situation som kräver nödvändig arbetsåtgärd vilken inte ingår i det
egentliga uppdraget, skall detta utan dröjsmål skriftligen anmälas till Kommunerna. Ersättning för
sådant utfört arbete utgår endast om detta anmälts till och sedan godkänts av Kommunernas ombud.

3.11 Personal
Leverantören svarar för att dennes personal har den utbildning och erfarenhet som krävs för de
arbetsuppgifter som följer av avtalet. I de fall särskild behörighet erfordras och/eller registrering hos
Socialstyrelsen krävs för utförande av arbete har Leverantören ansvar för att giltigt behörighetsbevis
finns och skall uppvisas på anmodan av Kommunerna.
Personal som arbetar med Kommunerna ska tala, skriva och förstå svenska.
Leverantören svarar för att dennes personal följer de anvisningar som Kommunerna och deras
organisation ger.

3.12 Pris
Pris framgår i punkterna 2.27 och 2.32.

3.13 Prisjustering
Fast pris gäller under ett (1) år från avtalsstart.
Begäran om prisjustering ska skriftligen tillsändas upphandlingsenheten i Lunds kommun senast 1
månad innan de nya priserna ska träda i kraft, för godkännande. Efter justering är de nya priserna fasta
i tolv (12) månader.
Vid prisjustering ska det nya priset beräknas med 90 % av den procentuella förändringen mellan
preliminärt index (SCB's arbetskostnadsindex (AKI), SNI 2007, tjänstemän, kolumn K+N) för april
innevarande år och basmånaden. Basmånaden är augusti 2017.

3.14 Mervärdesskatt
Alla priser är exklusive mervärdesskatt.

3.15 Uppdelning av fast avgift
Avgifter vilka ska delas upp mellan Kommunerna fördelas enligt nedanstående fördelning.
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Burlöv 5,5%
Eslöv 10,3%
Höör 5,1%
Kävlinge 9,6%
Lomma 7,5%
Lund 37,1%
Staffanstorp 7,4%
Svedala 6,5%
Vellinge 11,0%
Denna procentuella uppdelning justeras inför avtalsstart.

3.16 Faktura
Fakturan ska vara utformad och uppställd enligt gällande lagstiftning, ska innehålla referens och ska
sändas till respektive beställares fakturaadress. Fakturor får inte slås samman till en samlingsfaktura.
Fakturan ska utformas i enlighet med respektive upphandlande myndighets önskemål efter avstämning
vid avtalsstart.
Varje kommun består av flera kunder/kundnummer där huvudkunden utgörs av kommunens
arbetsterapeuter och sjukgymnaster. Övriga kunder/kundnummer kan vara äldreboenden eller andra
kommunala enheter. Detta innebär att många beställare ska kunna knytas till en kund/kundnummer.
Fakturering ska ske månadsvis till respektive kund/kundnummer. Respektive kund/kundnummer ska
erhålla en samlingsfaktura med sammanställning över inköpta hjälpmedel och utförda tjänster samt
underlag för faktureringen med angivande av tid, pris etc. Varje beställare på respektive
kund/kundnummer ska erhålla en specifikation över de beställningar han eller hon gjort och med
angivande av vilken brukare/förråd/boende beställningen avser.
Felaktigt debiterade kostnader ska krediteras Kommunen på en särskild kreditfaktura.

3.17 Elektronisk faktura
Faktura ska, om så efterfrågas, levereras som en elektronisk faktura i något av formaten: SFTI
Svefaktura 1.0, SFTI Svefaktura BIS SA 2.0 eller SFTI Fulltextfaktura 2.3.

3.18 Emballage
Emballage får ej debiteras. Artiklarna i detta avtal ska kunna erhållas styckvis, i ask eller annan
förpackningsenhet. Pallavgifter godkännes ej.

3.19 Fakturerings-/factoringbolag
Anlitande av underleverantör för mottagande av betalning kräver Kommunernas godkännande. Om
Leverantören avser använda fakturerings/ factoringbolag vid fakturering på detta avtal ska detta uppges
för Lunds kommun, Upphandlingsenheten senast en månad innan avtalsstart. Byte av faktureringsbolag
får endast ske efter skriftligt godkännande.

3.20 Följesedel
Följesedel ska vara märkt med referensnummer, varumottagare och leveransadress.

3.21 Betalningsvillkor
Betalning ska ske trettio (30) dagar netto efter ankommen korrekt faktura och efter genomfört och
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godkänt uppdrag/godkänd leverans.

3.22 Administrativa avgifter
Order-, expeditions-, faktureringsavgifter eller andra liknande avgifter accepteras inte.

3.23 Dröjsmålsränta
Dröjsmålsränta ska regleras enligt gällande räntelag. Räntefakturan ska kopplas till respektive faktura
som dröjmålsräntan avser.

3.24 Garantier
Leverantören garanterar att all service genomförs av utbildad och kunnig personal.
Leverantören tillhandahåller minst tre (3) månaders garanti på arbete och sex (6) månaders garanti på
material. Eventuell återstående tid av tillverkargarantin ska beaktas vid debitering av reparationer. Om
reparationer utförs under tillverkargarantin ska detta anges. Kostnader för arbete, material, transporter
etc i samband med garantireparationer ska ej belasta kommunerna. Garantireparation får endast
utföras i samråd med hjälpmedelsleverantören/tillverkaren.

3.25 Fel eller brist i utförd tjänst
Är tjänsten felaktigt utförd och beror det inte på Köparen eller något förhållande på Köparens sida är
Leverantören skyldig att utan kostnad för Köparen företa omleverans eller avhjälpa felet. Köparen har
dock rätt att kräva omleverans om felet är av väsentlig betydelse för Köparen och Leverantören insett
eller bort inse detta eller avhjälpande inte kan ske utan väsentlig olägenhet för Köparen. Sker inte
rättelse enligt första stycket inom skälig tid efter det att Köparen reklamerat felet har Köparen rätt att
antingen kräva prisavdrag som svarar mot felet eller låta avhjälpa felet på Leverantörens risk och
bekostnad.
Om felet är av väsentlig betydelse för Köparen och Leverantören insett eller bort inse detta, får Köparen
häva köpet vad avser den felaktiga tjänsten och få full återbetalning.

3.26 Skadestånd
Leverantören svarar för skadestånd mot tredje man i det fall skada på grund av deras handlande eller
tillhandahållna produkter skadar tredje man. Detta gäller dock endast om produkterna använts på avsett
vis.
Leverantören ansvarar för skada denne, eller någon som denne svarar för, orsakat kommunen genom
vårdslöshet, försummelse eller avtalsbrott.

3.27 Försäkring
Leverantören är skyldig att teckna och under hela avtalsperioden vidmakthålla ansvarsförsäkring på
minst 10 miljoner SEK.
Leverantören ska på begäran till Lunds kommun Upphandlingsenheten, lämna Kommunerna bevis om
att sådan ansvarsförsäkring finns.

3.28 Reklamationer
Leverantören ska ansvara för Kommunernas reklamationshantering gentemot
hjälpmedelsleverantören/tillverkaren.

Sida 24/28

För reklamation av Leverantörens tjänster som utförts enligt detta avtal gäller följande: Kommunerna
ska inom skälig tid meddela Leverantören om felet. Leverantören ska avhjälpa felet på Leverantörens
bekostnad inom skälig tid.
Sker inte avhjälpande inom skälig tid äger Kommunerna rätt till prisavdrag uppgående till
hela kostnaden för den aktuella tjänsten.

3.29 Skadeståndsansvar
Utöver vite ska Leverantören ansvara för skada som denne genom bristande fackmannamässighet,
åsidosättande av sedvanlig omsorg eller annan vårdslöshet förorsakar Kommunerna eller tredje man vid
genomförande av uppdraget. Har Kommunen sagt upp avtalet har Kommunen även rätt till skadestånd
motsvarande alla Kommunens kostnader för att aweckla avtalet, byte av leverantör, samt för alla
merkostnader och övrig skada. Har Kommunen sagt upp avtalet på grund av att Kommunen i väsentligt
hänseende brutit mot avtalet har Leverantören rätt till skadestånd för liden skada högst uppgående till
det negativa kontraktsintresset. Krav på skadestånd ska ha meddelats Kommunen inom ett årfrån att
avtalet upphört att gälla, i annat fall får Leverantören inte längre göra gällande några krav på skadestånd
hänförliga till avtalet.

3.30 U nderleverantör
Om Leverantören avser att anlita en underleverantör för att åberopa dennes ekonomiska, tekniska och
yrkesmässiga kapacitet för att fullgöra kontraktet, ska Leverantören kunna uppvisa ett åtagande, t ex
ett samarbetsavtal, som styrker att denne kommer att förfoga över nödvändiga resurser. Leverantören
ansvarar för underleverantörens arbete såsom för eget arbete. Byte av underleverantör ska godkännas
av Kommunerna.

3.31 Leveransvillkor
Leverans sker enligt DOP, lncoterms 2010. Leverans ska ske fritt på anvisad plats hos respektive enhet.
Leveransavgifter godkännes ej. Frakter, faktura- och expeditionsavgifter m.m. skall ovillkorligen ingå i
angivna priser.

3.32 Statistik till kommunerna
Kommunerna ska årligen erhålla en sammanställning i Excelformat samt vid behov själva kunna söka
statistik för respektive kommun samt för samtliga kommuner. I bilaga 5 Krav IT anges krav och
önskemål avseende statistiken.

3.33 Avtalsadministrationsavgift
På det sammanlagda fakturerade värdet exklusive moms för Lunds kommun, Eslövs kommun, Höörs
kommun, Kävlinge kommun, Lomma kommun, Staffanstorps kommun, Svedala kommun, Burlövs
kommun, och Vellinge kommun utbetalas 1,8 % administrationsavgift, vilken skall vara inräknad i
offererat pris.
Administrationsavgiften utbetalas, inklusive moms, specificerad till Lunds kommun,
Upphandlingsenheten, Bankgiro 991-1355, halvårsvis i efterskott. Första inbetalning sker 1 februari och
nästa 1 september alternativt 1 september och nästa 1 februari, beroende på avtalsstart med
motsvarande datum under avtalet. Inbetalning skall markeras med projektnummer 001353.
Statistik som ligger till grund för administrationsavgiften skall vara upphandling-statistik@lund.se
tillhanda senast 15/1 (avser Q3 och Q4) respektive 15/8 (avser Q1 och Q2) varje avtalsår.
För ytterligare beskrivning av statistik som leverantören ska lämna, se ovan.
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Innan inbetalning sker ska information om inbetalning skickas till upphandling-statistik@lund.se.

3.33.1 Statistik till upphandlingsenheten
Leverantören ska kostnadsfritt i samband med utbetalning av avtalsadministrationsavgift skicka in
statistik över levererade varor/tjänster till Upphandlingsenheten i Lunds kommun.
Statistiken ska levereras digitalt i excelformat till följande brevlåda: upphandling-statistik@lund.se.
Statistik ska även kunna tillhandahållas på anmodan utöver ovannämnda tillfällen.
Av statistiken ska kunna utläsas total försäljningssumma för samtliga upphandlande myndigheter.

3.33.2 Vite vid utebliven statistik till upphandlingsenheten
Statistik ska levereras inom 14 dagar från och med den dag anmodan skickats till Leverantören. Om
statistik i föreskriven form ej kan levereras inom föreskriven tid äger Lunds kommun rätt att utkräva vite
på 500 SEK för varje hel kalenderdag som leverans av begärd statistik är försenad med. Statistik som
ligger till grund för administrationsavgiften skall vara upphandling-statistik@lund.se tillhanda senast
15/1 (avser Q3 och Q4) respektive 15/8 (avser Q1 och Q2) varje avtalsår. Vid försening äger Lunds
kommun rätt att utkräva vite på 500 SEK för varje hel kalenderdag som leverans av begärd statistik är
försenad med.

3.33.3 Vite vid utebliven utbetalning av avtalsadministrationsavgift
Om avtalsadministrationsavgift för samtliga myndigheter inte utbetalas inom föreskriven tid äger Lunds
kommun rätt att utkräva vite. Vitet utgår per kalenderdag och är 8% av den av Lunds kommun
uträknade administrativa avgiften för aktuell period tills utbetalning sker. Utebliven utbetalning av
avtalsadministrationsavgift i mer än 20 arbetsdagar, utgör ett väsentligt avtalsbrott.

3.34 Antidiskriminering
Leverantören ska i sin verksamhet i Sverige följa vid varje tillfälle i Sverige gällande
antidiskrimineringslagstiftning. Exempel på rättsregler som avses är:
- artikel 141 EU-fördraget
- 16 kap. 9 § brottsbalken
- Diskrimineringslag (2008:567)
Kommunerna anser att brott mot dessa lagar är väsentliga avtalsbrott och har rätt att häva avtalet om
en domstol eller annan myndighet i en dom eller beslut konstaterar att Leverantören inte följt den vid
varje tid gällande antidiskrimineringslagstiftning.

3.35 Uppsägning av avtal
Endera parten äger rätt att säga upp detta avtal om motparten i väsentlig omfattning åsidosätter sina
förpliktelser enligt avtalet och inte inom rimlig tid, trots skriftlig erinran, vidtagit godtagbar rättelse. Vid
väsentligt avtalsbrott ska uppsägning vara skriftlig för att äga giltighet. Uppsägningstid är 6 månader.

3.36 Förtida uppsägning med omedelbar verkan
I händelse av att Leverantören visar sig inte uppfylla angivna krav och åtaganden på sitt genomförande
av uppdragen och/eller angivna brister ej åtgärdas på ett godtagbart sätt kan avtal sägas upp i förtid.
Om bristerna är väsentliga kan ramavtal sägas upp med omedelbar verkan. I händelse av sådan
uppsägning skall Kommunerna erhålla skälig ersättning av Leverantören för den olägenhet eller
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merkostnad detta kan orsaka.

3.37 Hävning
Om Leverantören ej fullgör villkoren i ramavtalet och detta kan anses utgöra väsentligt avtalsbrott, eller
om Leverantören i väsentligt hänseende brister i sina åligganden och rättelse ej sker utan dröjsmål efter
skriftlig erinran från Köparen, äger Köparen rätt att häva ramavtalet med omedelbar verkan. I händelse
av sådan hävning skall Kommunerna erhålla skälig ersättning av Leverantören för den olägenhet eller
merkostnad detta kan orsaka.

3.38 Force majeure
Om parts fullgörelse av detta avtal förhindras eller blir oskäligt betungande till följd av omständighet
utanför hans kontroll som han inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid avtalets tillkomst och
vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit eller på grund av att hans
underleverantör förhindras fullgöra sin leverans på grund av omständigheter som här angivits skall detta
utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkten för prestation och befrielse från vite och
andra påföljder. Dessa omständligheter kan vara krig, upplopp, brand, naturkatastrofer (som
översvämning, orkan, jordbävning), explosioner, eller strejk. Om avtalets fullgörande till väsentlig del
förhindras för längre tid än tre månader på grund av viss ovan angiven omständighet äger part, utan
ersättningsskyldighet, skriftligen frånträda avtalet. Om det föreligger omständighet som kan föranleda
tillämpning av denna bestämmelse skall motparten omedelbart skriftligen underrättas om detta.

3.39 Bestämmelses ogiltighet
Skulle någon bestämmelse i ingånget avtal eller del därav befinnas ogiltig, ska detta inte innebära att
avtalet i dess helhet är ogiltigt utan ska, i den mån ogiltigheten väsentligen påverkar parts utbyte av
eller prestation enligt ingånget avtal, skälig jämkning i avtalet ske.

3.40 Tolkningsföreträde
Avtalshandlingarna kompletterar varandra. Om avtalshandlingarna skulle visa sig vara motsägelsefulla i
något avseende gäller de sinsemellan i följande ordning:
1. Skriftliga ändringar och tillägg till detta avtal
2. Detta avtal inklusive bilagor
3. Eventuella skriftliga förtydliganden till förfrågningsunderlaget med bilagor
4. Förfrågningsunderlaget med bilagor
5. Eventuella skriftliga förtydliganden till leverantörens anbud i tidsordning
6. Leverantörens anbud

3.41 Tvist
Tvist angående tillämpning eller tolkning av detta avtal och därmed sammanhängande rättsförhållanden
skall i första hand lösas genom förhandling parterna emellan. Om parterna genom förhandling inte når
någon lösning, skall tvisten avgöras vid allmän domstol på Köparens ort med tillämpning av svensk rätt.

Sida 27/28

~1 alprnede 1sr

sr

r

q ?

K

1

-

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 :
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Lunds kommun , 212000 11 32
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TRANSPORT
.A.. STYRELSEN

Datum
2015-05-22

Ti llståndshavare
Adress
BOX 47620
11794 STOCKHOLM
Organisationsnummer
5562327873

Namn
SODEXOAB
Rättslig Status
Juridisk Person

Nationellt tillstånd
Godkänt antal fordon
47

Typ av tillstånd
GODS

Trafikansvariga personer
Namn
HOLLSTEN, DICK MICHAEL

Transportstyrelsen
701 88 Örebro

www.transportstyrelsen.se
kon ta kt@transportstyrelsen.se

Tillståndsslag
GODS

Telefon: 0771-503 503
Telefax: 011-18 52 56

IT-system/Beställarstöd

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

1.8

1 Allmänt
Beställarstödet ska vara webbaserat
Beställarstödet ska vara kompatibelt med mobiltelefon och surfplatta.
Beställarstödet ska kunna hantera upp till 1000 användare samtidigt
Beställarstödet ska vara anslutet till den nationella databasen Hjälpmedelstjänsten
Beställarstödet ska hämta personuppgifter från ett nationellt befolkningsregister som underlag för ett
brukarregister
Samtliga dokument ska gå att skriva ut
Leverantören ska äga avtalet med IT-leverantören och ansvara för att administrera IT-systemet, vilket
bland annat innebär att kommunicera med dataleverantören, hantera behörigheter och behörighetsnivåer
osv
Information som finns i nuvarande beställarstöd ska överföras till Leverantörens IT-system och finnas
tillgänglig vid avtalsstart. Informationen ska vara sökbar och ny information som förs in i systemet ska
kunna sökas på samma sätt och med samma sökbegrepp.

1.9
IT-systemet ska kunna hantera Single Sign-On (SSO). Användarinformation ska kunna läsas från
SAML2-bilj etten. Användarkonton i systemet ska kunna skapas, läsas, uppdateras och raderas genom
API eller automatskapas vid inloggning genom Single Sign-On (SSO) - läsas av från SAML2 biljetten.
1.10

1.11
1.12

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5
2.6

3.1

Offererad lösning ska ha en webbaserad klient som är responsiv och ge full funktionalitet i de vanligaste
förekommande webbläsare (IE, Safari, Chrome, Firefox) och operativsystem (Windows, Mac OS X, iOS,
Android). Beskriv vilka webbläsare och versioner som stöds i bilaga till anbudet.
Offererat IT-system ska uppfylla de krav som ställs på denna typ av produkter enligt EN301549
Acceptanstester ska genomföras innan systemet tas i drift vid avtalsstart
2 Information i beställarstödet
Hjälpmedelsregister: Uppgifter om befintliga hjälpmedel och tillbehör med tex ISO-kod, benämning,
tillverkarens artikelnummer, serienummer, individnummer, placering, historik (ålder /datum för
förskrivning, utfört förebyggande underhåll, rekond, reparation, besiktning ... )

Brukarregister: omfattar uppgifter om aktuella brukare samt brukarens nuvarande och tidigare
hjälpmedelsinnehav. Information om hjälpmedlen (motsvarande informationen i hjälpmedelsregistret)
Kommunernas hjälpmedelsregister: omfattar uppgifter om de hjälpmedel som finns i kommunernas
förskottsförråd, inköpt grundutrustning till särskilda boenden och andra kommunala verksamheter.
Information om hjälpmedlen (motsvarande informationen i hjälpmedelsregistret)
Beställarregister: Namn och kontaktuppgifter på de personer som är behöriga att göra beställningar
samt vilka kunder de har behörighet att beställa för. Icke aktuella beställare ska döljas.

Uppgifterna som finns i registren ska vara sökbara på olika sätt, t ex på hela eller delar av benämning osv
Beställaren ska ha möjlighet att enkelt kunna flytta hjälpmedel som finns registrerade i beställarstödet
mellan förskottsförråd/brukare, brukare/brukare, brukare/förskottsförråd, förskottsförråd/förskottsförråd,
från förskottsförråd till hjälpmedelspool
3 Beställningar
Beställaren ska kunna utgå från brukarens uppgifter och göra flera beställningar i samma bild, tex
beställning av hjälpmedel (från hjälpmedelspool, eget förskottsförråd eller nyinköp) eller tjänst (tex
montering, leverans eller hämtning av hjälpmedel)

3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14

4.1
4.2

5.1
5.2

5.3
5.4

5.5
5.6

Beställaren ska kunna söka och beställa produkter från rekommenderat sortiment
Beställaren ska kunna söka och beställa produkter utanför rekommenderat sortiment ( särskild hantering
kan komma att krävas för att undvika felaktiga beställningar)
Beställning av hjälpmedel från hjälpmedelspool ska gynnas, tex genom att motsvarande befintligt
begagnat hjälpmedel visas i första hand
Möjlighet ska finnas att göra viss information tvingande att fylla i för beställaren
Beställaren ska ha möjlighet att skapa mallar för beställning, tex av frekvent förekommande
förrådshj älpmedel
Dokument som utprovningsprotokoll osv ska kunna fyllas i elektroniskt och bifogas beställningar i
systemet
Datum och tidpunkt för när en beställning är lagd respektive utförd ska framgå av systemet
Påbörjad beställning ska sparas med automatik tills den skickas
Beställningen ska gå att förhandsgranska innan den skickas
Beställningens status ska kunna följas i systemet (beställningen är påbörjad, beräknad leveransdag till
Leverantör, beräknad leveransdag till kommun/brukare osv)
Beställningens information, tex antal trappor och alternativa telefonnummer till kontaktpersoner, ska
vara synlig för leverantörens personal
Beställaren ska kunna söka lagda order (hjälpmedel, tjänst) och utförda order på olika sätt, tex datum,
ordernummer etc
Beställaren ska kunna se sina köprapporter och kunna söka köprapporter på olika sätt
4 Kommunikation
Beställarstödet ska ge möjlighet till kommunikation - tex för avisering av utförda order, meddelanden
om oförutsedda händelser, information om visningar och utbildningar osv
Avvikelserapportering och svar på avvikelser ska hanteras i beställarstödet - lagda avvikelser och
Leverantörens svar ska gå att läsa
5 Statistik
Inköp av nya hjälpmedel: typ av transaktion (beställning till förråd eller individuell förskrivning),
volymer och kostnader per produktgrupp {ISO-grupp), inköp per kund och per kommun osv

Utförda tjänster: typ av tjänst, volymer och kostnader, utförda tjänster per kund och per kommun osv
Skrotade hjälpmedel ska vara sökbara (benämning, individnummer, serienummer)
Hjälpmedelspool: antal utleveranser / inleveranser per hjälpmedelsgrupp och kommun, tillgängliga
poolhjälpmedel
Placering av hjälpmedel: hos brukare (namn, personnummer, adress osv), kommunalt förskottsförråd
eller annan kommunal verksamhet (namn, adress osv) Uppgift om hjälpmedlen har genomgått
förebyggande underhåll/besiktning
Avvikelser: typ av avvikelse, status på avvikelsehantering (påbörjad, åtgärdad osv), uppgiftslämnare
(namn på förskrivare och kommuntillhörighet)
För samtliga sökningar gäller att sökning ska kunna ske per datum, tidsintervall ska när så är möjligt vara
per dag.
6 Informationssäkerhet

6.1

Leverantören ska för de delar av verksamheten som berörs i leveransen ha ett ledningssystem för
informationssäkerhet (LIS) som baseras på ISO/IEC 27001 eller motsvarande. Ledningssystemet ska
omfatta bland annat att samtliga säkerhetskritiska administrativa och tekniska processer är
dokumenterade och vilar på en formell grund där roller, ansvar och befogenheter finns tydligt
definierade.

6.2
6.3
6.4

6.5
6.6
6.7

6.8
6.9
6.10

6.11

6.12

6.13
6.14
6.15

6.16
6.17
6.18
6.19
6.20
6.21

6.22

Leverantören ska ha en policy som beskriver hur de anställda får arbeta på distans avseende drift,
förvaltning och support av de levererade tjänsterna.
Leverantören ska ha processer och rutiner på plats för relevant bakgrundskontroll av personal.
Leverantören ska ha avtal om tystnadsplikt med sina anställda. Tystnadsplikten ska omfatta information
om leverantörens kunder. Via avtal ska leverantören även säkerställa tystnadsplikt för underleverantörer.
Leverantören ska ha dokumenterade regler, rutiner och roller som beskriver tillåten användning av de
resurser som berörs i leveransen.
Leverantören ska ha rutiner och funktioner för att permanent radera information som är relaterade till
leveransen.
Leverantören ska under kontraktstiden, dock minst vart tredje år, ha genomfört en risk och
sårbarhetsanalys för systemet. Identifierade brister ska åtgärdas enligt en dokumenterad plan och kunna
redovisas för Kommunerna.
Leverantören ska ha fastställda rutiner för hur information relaterad till systemet får hanteras.
Efterlevnad ska följas upp
Om ansvar för användarregisterering och behörighetstilldelning ingår i leveransen ska Leverantören ha
en dokumenterad process för hur detta sker.
Leverantören ska följa en överenskommen rutin som möjliggör för Beställaren att godkänna hantering
(skapande, borttag, ändring) av utpekade behörighetsroller tex avseende högre behörigheter.
Hanteringen ska vara spårbar.
Leverantören ska använda särskilda personliga användaridentiteter, som godkänns av Leveransansvarig,
för höga behörigheter som används för systemadministration. Dessa konton ska vara spårbara och lätta
att skilja från vanliga användare.
Leverantören ska tillhandahålla ett sätt att distribuera och återställa lösenord utan att lösenordet kan
röjas till obehöriga. Behörighetsinformation somt.ex. lösenord får ej lagras i klartext (gäller även
systemkonton i källkod). Motsvarande krav gäller även för temporära filer som skapas i användarens
arbetsstation när systemet används.
Behörighetssystemet ska logga information om när användare skapades, togs bort eller förändrades samt
senaste inloggning.
Leverantören ska ha en rutin för att både avaktivera användarkonton och permanent ta bort konton från
systemet.
Leverantörens behörigheter ska tilldelas enligt principen där minsta möjliga behörighet tilldelas utifrån
användares roll och arbetsuppgifter. Detta gäller även konton som används vid kommunikation mellan
systemkomponenter, exempelvis mellan applikation och databas samt privilegierade konton.
Systemet ska ha stöd för stark autentisering alternativt kunna anslutas till Kommunernas
behörighetskontrollsystem.
Systemet ska ha funktioner för att kunna kravställa lösenordslängd, komplexitet och livslängd samt
automatisk utloggning vid inaktivitet.
Leverantören ska skydda och tillse att det finns spårbarhet i de verktyg som avses för underhåll av
systemet, dess säkerhetskonfiguration och information.
Källkod framtagen i egen utveckling ska skyddas för obehöriga förändringar gentemot den godkända och
fastställda versionen.
Leverantören ska ha rutiner för kryptering där val av algoritmer, protokoll och nyckellängder samt
hantering av krypteringsnycklar framgår.
Datahallen uppfyller minst skyddsnivå 3 ("datahall" enligt MSB "Vägledning för fysisk
informationssäkerhet
i it-utrymmen")
Samtliga rutiner som berör leveransen ska följas upp minst en gång under kontraktstiden, dock minst vart
tredje år.
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Leverantören ska ha funktioner, processer och rutiner för att övervaka och göra prognoser avseende
kapacitet och prestanda.
Leverantören ska testa samtliga leveranser i separat testmiljö innan de införs i Kommunernas tjänst.
Testdata ska skyddas och kontrolleras. Testdata ska ej inkludera information som är känslig eller
omfattas av sekretess.
Leverantören ska ha ett skydd mot skadlig kod som uppdateras kontinuerligt för de delar som ingår i
leveransen.
Leverantören ska ha funktioner för återställande av information enligt överenskomna tillgänglighetskrav
med Kommunerna. Säkerhetskopior ska skyddas enligt samma skyddsnivåer som, och förvaras åtskilt
från, originalinformationen.
Loggningsfunktioner ska finnas för säkerhetsrelaterade händelser, minst för felaktiga inloggningar,
förändring av behörigheter, otillåten anslutning, överträdelser mot behörigheter. Tiden som
logginformation sparas ska kunna bestämmas av Kommunerna. Vid hantering av personuppgifter ska
systemet medge spårbarhet om vem som behandlat uppgiften, tidpunkt, vilken uppgift som varit föremål
för behandlingen och vad behandlingen bestod av. Systemet ska innehålla funktionalitet som möjliggör
för Kommunerna att själva genomföra granskning av användarrelaterade loggar.
Leverantören ska skydda loggningsfunktioner och loggningsverktyg mot manipulation och obehörig
åtkomst. Detta ska även omfatta leverantörens personal.
Systemet och relaterad infrastruktur ska använda tidssynkronisering mot samma tidskälla (GPS eller
svenska UTC (SP)).
Leverantören ska verifiera och begränsa den mjukvara som får exekveras inom den levererade tjänsten
Leverantören ska utan dröjsmål informera Kommunerna om sårbarheter i levererade komponenter.
Upptäckta sårbarheter ska åtgärdas omgående.
All kommunikation till och från systemet ska vara skyddad mot obehörig åtkomst eller förvanskning. Det
gäller både kommunikation mellan klient och server och mellan olika systemkomponenter. Skyddet ska
uppdateras löpande utifrån kända sårbarheter.
Leverantören ska tillhandahålla en (logisk eller fysiskt) separerad miljö inklusive
behörighetskontrollsystem, loggar och lagring för varje kund.
Kommunerna ska godkänna alla informationsutbyten som sker med andra system
Leverantören ska ha fastlagda och dokumenterade principer och metoder för utveckling av säkra system.
Vid webbutveckling ska OWASP:s (www.owasp.org) rekommendationer följas.
Endast av Kommunerna utpekade roller får publicera publik information på allmänt åtkomliga
informationssystem.
Leverantörens ansvar omfattar även underleverantörer. Underleverantörer ska godkännas av
Kommunerna.
Leverantören ska ha rutiner för övervakning, upptäckt, analys, rapportering, eskalering och hantering av
säkerhetshändelser och säkerhetsincidenter.
Leverantören ska tillsammans med utpekad roll hos Kommunerna samråda kring hantering av
sårbarheter, säkerhetshändelser eller säkerhetsincidenter.
Leverantören ska ha rutiner för att hantera utredningar av säkerhetsincidenter enligt gällande lagar och
förordningar och samtidigt tillse att känsliga personuppgifter inte röjs till obehöriga.
Leverantören ska ha reservrutiner, reservlösningar och återstartsplaner som uppfyller Kommunernas krav
på tillgänglighet (SLA).
Leverantören ska löpande och i samråd med Kommunerna arbeta för att leveransen i alla lägen följer de
aktuella lagar, förordningar, regler och föreskrifter som ställs på Kommunernas verksamhet
V id behandling av personuppgifter i systemet ska Kommunerna upprätta biträdesavtal med leverantören
avseende personuppgiftsbiträde innan avtalet träder i kraft.
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Kommunerna ska i samråd med leverantören ha rätt att genomföra säkerhetsrevisioner av ingående delar
i leveransen.
Det ska finnas färdiga procedurer beträffande radering av data i anslutning till att avtal upphör/avslutas
Vid avslut av avtal ska leverantören vara behjälplig att förflytta Kommunernas data till annan leverantör.

