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Förfrågningsunderlag LOV
Ärendebeskrivning
Enligt Lagen om valfrihetssystem, LOV som vård- och äldreomsorgsnämnden tillämpar för
utförare av hemtjänst i Alingsås ska kommunen upprätta ett förfrågningsunderlag. Detta skall
innehålla en uppdragsbeskrivning, administrativa bestämmelser, krav på leverantörer och
kommersiella villkor. För att ha en möjlighet att förändra avtalen med
hemtjänstleverantörerna har vård- och äldreomsorgsnämnden valt att skriva avtal med
utföraren som gäller för ett år i taget. Då ges möjligheten att årligen revidera
förfrågningsunderlag utifrån nya behov och bestämmelser.
Förvaltningens yttrande
Förfrågningsunderlaget är reviderat och förändringar i detta förfrågningsunderlag är gjorda.
Ändringarna är markerat med gult i förfrågningsunderlaget.
Utförare ska ha tillräcklig kompetens och erfarenhet för att utföra uppdraget enligt kraven i
Socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen och detta förfrågningsunderlag. Det innebär att
utföraren ska ha erfarenhet av att organisera och driva motsvarande verksamhet under minst
12 månader de senaste fem åren. Tidigare skulle utföraren haft erfarenhet att organisera och
driva hemtjänst under minst 12 månader de senaste sju åren. Med motsvarande verksamhet
menas hemtjänst eller särskilt boende.
Är organisationen nybildad eller inte har drivit motsvarande verksamhet tidigare ska minst en
person i övergripande ledningen ha erfarenhet av att organisera och driva motsvarande
verksamhet under minst 12 månader de senaste fem åren. Tidigare skulle utföraren haft
erfarenhet att organisera och driva hemtjänst under minst 12 månader de senaste sju åren.
Den som är ansvarig för den dagliga driften ska ha erfarenhet inom äldreomsorgen, ha minst
12 månaders erfarenhet av arbetsledning under de senaste 5 åren, tidigare var det de
senaste åtta åren.
Från den 1 januari 2019 krävs det tillstånd från IVO för att få bedriva hemtjänst. Utföraren
ska uppfylla IVO:s krav att driva hemtjänst och kunna uppvisa att de är godkända.
Utföraren skall inkomma med godkänd ansökan från IVO om de byter ansvarig för den
dagliga driften.
Detta förfrågningsunderlag föreslås gälla från 2019-04-01 till och med 2020-03-31.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut i vård- och äldreomsorgsnämnden.
Vård- och äldreomsorgsnämnden antar förslag till förfrågningsunderlag för bedrivande av
hemtjänst och delegerad hälso- och sjukvård i Alingsås kommun att gälla från och med
2019-04-01.
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