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Frågor och svar om att bli godkänd utförare av hemtjänst/delegerad hemsjukvård i
Simrishamns kommun
Hur ansöker vi om godkännande?
Ansökan ska skrivas på svenska och lämnas elektroniskt samt skickas in per post till
kommunen. Socialförvaltningen handlägger ansökningar om att få delta i valfrihetssystemet
löpande. Det finns inget sista datum för att komma in med ansökan.
Vad krävs för att bli godkänd?
Företaget måste uppfylla kommunens villkor med tillämpningsregler.
Grundkraven är bland annat att företaget:
•
•
•
•
•
•

Är registrerat hos Bolagsverket
Har F-skattsedel
Betalar skatter och avgifter
Följer de lagar som finns inom området
Arbetar efter kommunens mål
Att den verksamhetsansvarige och övrig personal har en adekvat utbildning och/eller
tidigare erfarenhet av liknande arbete, fallenhet och intresse för sina arbetsuppgifter.

Samtliga villkor framgår av Förfrågningsunderlaget.
Vad innebär det att vara godkänd?
Företaget kan vara godkänt att utföra hemtjänst/delegerad hemsjukvård av olika kategorier
inom omsorg och service. Företaget kan välja vilket/vilka områden i Simrishamns kommun
det vill vara verksamt i. Det finns också möjlighet att ange ett kapacitetstak för att skydda sig
mot att få allt för många uppdrag på kort tid.
Om alla villkor som ställs i förfrågningsunderlaget kan uppfyllas, godkänns företaget som
utförare enligt lagen om valfrihetssystem (LOV). Ett avtal skrivs därefter mellan företaget och
Simrishamns kommun.
När företaget godkänts läggs en presentation av företaget på Simrishamns kommuns hemsida.
Presentationen delas även ut till de som omsorgshandläggare, distriktssjuksköterskor,
sjukgymnaster och arbetsterapeuter efter detta träffar. Övrig marknadsföring ansvarar
företaget för.
Ett godkännande innebär inte att företaget garanteras kunder. Det är kunden som avgör vilket
företag som ska utföra den hjälp som beviljats och denna har även rätt att byta utförare. De
kunder som inte gör något val av utförare kommer att tilldelas den utförare som hade bäst
resultat i den individuella kvalitetsuppföljningen som omsorgshandläggarna genomför, och
som är verksamt i det område där den enskilde bor.
Företaget måste utföra alla tjänster och ta emot samtliga kunder som väljer dem, så länge som
det inryms i företagets eventuella val av förutbestämda kategori och kapacitetstak. Finns inget
kapacitetstak ska företaget ta emot alla kunder som önskar ha företaget som utförare. För att
upprätthålla kontinuiteten kan ett företag inte hävda sitt kapacitetstak om omsorgsbehovet hos
en befintlig kund utökas.
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Hur lång tid tar det från ansökan till beslut?
När en ansökan inkommit till Socialförvaltningen kvalificeras den i flera steg. Under
förutsättning att ansökan är fullständigt ifylld tar handläggningstiden normalt åtta veckor.
Under sommarmånaderna (Juni, juli och augusti) kan handläggningstiden bli något längre.
Vilken ersättning får företaget?
Företaget får betalt enligt beviljade insatser som genererar i en schablontid (Se
förfrågningsunderlag). Den externa utföraren får samma ersättning som de kommunala
utförarna.
Hur vet kommunen att vi följer alla krav som ställts?
Kommunen följer regelbundet upp att villkoren följs. Vid brister kan företaget tilldelas en
varning och/eller godkännandet upphöra genom att avtalet hävs.
Finns det några särskilda regler för att få utföra tilläggstjänster?
För att få utföra tilläggstjänster krävs det att företaget är registrerat för mervärdesskatt (moms)
på Skatteverkets blankett SKV 4820. Utan denna registrering har företaget alltså inte rätt att
erbjuda och utföra tilläggstjänster.
Används underleverantör för tilläggstjänster behöver företaget i sig inte vara registrerat för
mervärdesskatt på blanketten SKV 4820. Företaget måste dock alltid själva kontrollera att
underleverantören är registrerad för mervärdesskatt och har gällande ansvarsförsäkring.
Måste vi skicka in originalhandlingar vad gäller F-skattebevis, regbevis, skv 4820 och så
vidare?
Det behöver inte vara original på dessa handlingar. En kopia går bra.
Gäller certifiering/auktorisering från annan kommun, även i er kommun?
Varje kommun har sina egna krav som lämpar sig just till den kommunen varav ett
godkännande krävs från varje kommun. Att man är godkänd i en annan kommun kan dock
vara en bra referens.
Hur ska vi kunna styrka att vi inte är dömda för brott?
Bevis ska lämnas enligt LOV 7 kap. Detta sker genom en sanningsförsäkran som görs genom
en underskrift i ansökningsbilagan. En underskrift här gäller som sanningsförsäkran för att
alla krav i förfrågningsunderlaget uppfylls. Osant intygande på denna punkt kan leda till
omedelbar uppsägning av avtalet och sannolikt också till ytterliggare rättsliga åtgärder.

