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GRUNDLÄGGANDE FÖRUTSÄTTNINGAR OCH KRAV 

Nedanstående förutsättningar och krav ska uppfyllas under avtalstiden. Se 

ansökningsformuläret för vad som gäller vid ansökningstillfället och vid handläggning av 

ansökan. 

1 Ekonomi 

Företaget ska ha en tillräckligt stabil ekonomi för att långsiktigt kunna genomföra 

uppdraget. 

För att bedöma företagets ekonomiska ställning används i första hand kreditbetyg från 

kreditupplysningsföretaget UC. För att uppfylla kravet krävs lägst kreditbetyg 3, eller 

motsvarande betyg enligt annan företagsupplysning. 

Utförarens ekonomiska ställning kontrolleras löpande under avtalstiden. Utförare vars 

ekonomiska ställning inte kan styrkas genom kreditbetyg ska på begäran av beställaren 

styrka sin ekonomiska ställning på annat sätt. 

Avtal med utförare som inte bedöms uppfylla kravet på stabil ekonomi kommer att sägas 

upp. 

1.1 Konkurs, likvidation mm 

Företag får inte vara i konkurs eller likvidation, under tvångsförvaltning eller föremål för 

ackord, tills vidare ha inställt sina betalningar eller vara underkastat näringsförbud. 

Avtal med utförare som inte uppfyller kravet kommer att sägas upp. 

1.2 Skatter och sociala avgifter 

Företaget ska följa gällande lagar och fullgöra sina skyldigheter avseende skatt och sociala 

avgifter. 

Avtal med utförare som har skatteskulder eller obetalda socialförsäkringsavgifter kommer 

att sägas upp såvida inte utföraren kan lämna en godtagbar förklaring till detta. 

2 Pålitlighet och lämplighet som avtalspart 

Företaget ska vara pålitligt och lämpligt som avtalspart. 

Beställarens uppföljning av avtalet ligger till grund för bedömningen av utförararens 

pålitlighet och lämplighet som avtalspart. Upprepade avvikelser från avtal liksom 

allvarliga avvikelser från avtal påverkar beställarens förtroende för utförarens pålitlighet 

och lämplighet som avtalspart. 

Avtal med utförare som inte bedöms vara pålitlig och lämplig som avtalspart kommer att 

sägas upp. 
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2.1 Brott i yrkesutövningen 

Enskild näringsidkare, ägare, styrelsemedlem, VD, chef eller annan person i företagets 

ledning som är behörig att företräda, fatta beslut eller kontrollera företaget får inte genom 

lagakraftvunnen dom vara dömd för brott som avser yrkesutövningen. Brott i 

yrkesutövningen kan utgöras av ekonomisk misskötsamhet eller brottslighet men även av 

vålds-, narkotika- eller sexualbrott. 

Om någon i företagets ledning döms för brott som avser yrkesutövningen kan avtalet 

komma att sägas upp då domen har vunnit laga kraft. 

3 Kompetens 

Det ska finnas tillräcklig kompetens i företaget för att uppdraget ska kunna utföras i 

enlighet med tillämpliga lagar, förordningar, föreskrifter och allmänna råd. 

Beställarens uppföljning ligger till grund för bedömningen av företagets kompetens. 

Upprepade avvikelser från avtal liksom allvarliga avvikelser från avtal påverkar 

beställarens förtroende för utförarens kompetens. 

Avtal med utförare som inte bedöms uppfylla kompetenskravet kommer att sägas upp. 

3.1 Verksamhetsansvarig 

Den person som är ansvarig för verksamheten ska ha god kunskap om tillämpliga lagar, 

förordningar, föreskrifter och allmänna råd. 

Den verksamhetsansvarige ska minst ha relevant högskoleutbildning motsvarande 

kandidatexamen omfattandes sex terminers heltidsstudier, samt kunskaper om målgruppen 

förvärvade genom studier eller erfarenhet. 

3.2 Arbetsledare 

Den person som leder det operativa arbetet ska ha ingående kunskaper om tillämpliga 

lagar, förordningar, föreskrifter och allmänna råd. 

Arbetsledaren ska ha adekvat gymnasieutbildning. I övrig gäller samma krav på kompetens 

och personlig lämplighet som för boendestödjarna. 

Arbetsledaren ska ha minst sex månaders erfarenhet i arbetsledande befattning. 

Arbetsledaren ska ha minst sex månaders praktisk erfarenhet av arbete med 

funktionshindrade. 

4 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) 

Företaget ska ha ett ändamålsenligt och lokalt förankrat ledningssystem för systematiskt 

kvalitetsarbete i enlighet med socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd SOSFS 

2011:9. 

Avtal med utförare vars ledningssystem inte bedöms  uppfylla kraven kommer att sägas 

upp. 

 


