
 
 

Bilaga 2 
 

Sotenäs kommun 
456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | fax: 0523-66 45 09 | info@sotenas.se | www.sotenas.se 

Ansökan om utförare av hemtjänst enligt LOV 

Ansökningsblankett 

Sökande företag 

Företagets namn 

 

Organisationsnummer 

Utdelningsadress 

 
Postnummer 

 

Postadress 

 
Hemsida 

 

Plusgiro/bankgironummer 

 

Kontaktperson, behörig företrädare avseende avtal  

För- och efternamn 

 
Befattning Telefonnummer  

 
E-postadress 

 

Val av kategori, se punkt 1.4 i förfrågningsunderlaget 

  

 1.Service & Omvårdnad   

 2.Service                        

 
Utförarens kapacitet, se punkt 1.12 i förfrågningsunderlag 
 
Antal timmar/vecka: 
 

Icke-valsalternativ se punkt 1.9 i förfrågningsunderlag  

 
Vi vill utgöra icke-valsalternativ  

 
Ja 

 

 
Nej 



 

Underlag för kvalificering - krav på utföraren 

 
Vi uppfyller och godkänner angivna krav och villkor i förfrågningsunderlaget (genom att kryssa 
Ja) enlig nedanstående punkter och ansvarar för att de blir uppfyllda. Vi bifogar efterfrågade 
bilagor. 

Allmänna villkor Ja Nej Notering 

Informationskrav & ansvar 1.5.1-3    
Marknadsföring & Tilläggstjänster 1.5.4    

Val av utförare 1.7    

Beställning 1.8    
Geografiskt område 1.11    
Tillfälligt utökat behov 1.12.1    
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Ansökan 2.2    
Intyg & bevis 2.3    
Verksamhetssystem 3.4    
Minskat/utökat uppdrag 3.5    
Kvalitetsledningssystem 3.6    
Samverkan 3.7    
Identifikation 3.8    
Kontaktmannaskap 3.9    
Genomförandeplan 3.11    
Sekretess & missförhållande 3.12    
Avvikelser & synpunkter 3.13    

Åtgärdsplaner 3.14    

Privata medel 3.15    

Nyckelhantering 3.16    

Förändrad teknik 3.19    

Medverka vid kris & beredskap 4.3    

Avtalstid 5.1    

Avtalsförändringar 5.3    

Uppsägning 5.4    

Hävning av avtal 5.5    

Befrielsegrunder 5.6    

Ersättning 5.7    

Fakturering 5.8    

Moms 5.9    

Betalningsvillkor 5.10    

Dröjsmålsränta 5.11    

Tvist 5.12    

Villkor gällande service & omvårdnad Ja Nej Notering 

Krav gällande ledning 3.2    

Kompetenskrav ledning 3.2.1    

Kompetenskrav baspersonal 3.2.3    

Krav på dokumentation 3.3    

Arbetstekniska hjälpmedel 3.17    

Delegation/Läkemedel 3.18    

Villkor gällande service Ja Nej Notering 

Krav på ledning 3.2    

Kompetenskrav ledning 3.2.2    

Avtal med underleverantör Ja Nej Notering 

 
Avtal ( om ja, bifoga avtal) 

   
 

Vi ansvarar för att underleverantörer uppfyller 
samtliga krav som anges i 
förfrågningsunderlaget 
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8. Sanningsförsäkran av behörig person 
 
Sanningsförsäkran enligt 7 Kap 1-2 § LOV 
 
Jag som behörig företrädare intygar genom min underskrift att vårt företag och dess företrädare 

 Inte är i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning eller är föremål för ackord 
eller tills vidare har inställt sina betalningar eller är underkastad näringsförbud. 

 Inte är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning, ackord 
eller annat liknande förfarande. 

 Inte genom lagakraftvunnen dom är dömd för brott avseende yrkesutövningen. 

 Inte har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen.  

 Har fullgjort sina åligganden avseende socialförsäkringsavgifter och skatt i hemlandet 
eller annan stat inom ESS- området. 

 Inte i något väsentligt hänseende har låtit bli att lämna begärda upplysningar eller 
lämnat felaktiga upplysningar som begärts med stöd av ovanstående paragrafer. 

 Samtliga uppgifter i detta ansökningsformulär samt de bilagor som bifogas till ansökan 
är aktuella, sanningsenliga och korrekta. 

             Denna underskrift gäller för samtliga sidor i ansökningsformuläret. 
 

För företag 
 
 
 

Underskrift behörig företrädare 
 
 
 

Befattning 
 
 

Namnförtydligande 
 
 
 

Ort och datum 
 

 


