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Symbolförklaring

Texten ingår i annonsen Texten ingår i kvalificeringen

Texten kommer att ingå i avtalet Texten kommer att publiceras i avtalskatalogen

Texten/frågan innehåller krav som måste uppfyllas Texten/frågan innehåller ESPD-krav

Frågan är viktad och ingår i utvärderingen Frågan är viktad och ingår i utvärderingen

Frågan ställs endast upplysningsvis Frågan besvaras av upphandlaren

Frågan är markerad för särskild uppföljning Uppdaterat avsnitt eller fråga

6. Anbudsområde B - Undersköterska, personlig assistent, 
vårdare/omsorgspersonal

6.1 Krav på tjänst B. Undersköterska, personlig assistent, 
vårdare/omsorgspersonal

6.1.1 Tjänsteområde B - Undersköterskor, personlig assistent och 
vårdare/omsorgspersonal
Uppdraget inom anbudsområde (B) Undersköterskor, personlig assistent och 
vårdare/omsorgspersonal innebär att tillhandahållen personal ska:

- ge kunder/boende stöd vad gäller omvårdnad, ADL, social träning mm. 
- utföra medicinska insatser på delegering av sjuksköterska, 
- utföra övriga sedvanliga arbetsuppgifter inom vård och omsorgsområdet (äldreomsorg, LSS osv.)

Accepteras områdets omfattning?
Ja/Nej. Ja krävs

7. Anbudsomr...

6.1.2 Kompetenskrav på undersköterskor, personlig assistent och 
vårdare/omsorgspersonal
Undersköterskor som tillhandahålls ska uppfylla följande kompetenskrav:

- ha en vård- och omsorgsutbildning (undersköterska, omvårdnadsprogram eller liknande) med minst 
1350 gymnasiepoäng eller motsvarande yrkesutbildning inom vård och omsorg, 
- ha minst ett års praktisk erfarenhet som undersköterska, 
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- ha erfarenhet av dokumentation inom vård och omsorg.

Personlig assistent som tillhandahålls ska uppfylla följande kompetenskrav:

- ha en vård- och omsorgsutbildning (omvårdnadsprogram eller liknande) med minst 1350 
gymnasiepoäng med inriktning mot funktionshinderområdet eller motsvarande yrkesutbildning inom 
vård och omsorg med inriktning mot funktionshinderområdet, 
- ha minst ett års praktisk erfarenhet som är relevant för de angivna verksamheterna, 
- ha erfarenhet av dokumentation inom vård och omsorg.

Vårdare/omsorgspersonal som tillhandahållas ska uppfylla följande kompetenskrav:

- ha en vård- och omsorgsutbildning (omvårdnadsprogram eller liknande) med minst 1350 
gymnasiepoäng med inriktning mot psykiatri eller funktionshinderområdet eller 
motsvarande yrkesutbildning inom vård och omsorg med inriktning mot psykiatri eller barn och 
fritidsprogrammet, 
- ha minst ett års praktisk erfarenhet som är relevant för verksamheterna, 
- ha erfarenhet av dokumentation inom vård och omsorg.

Uppfylls krav avseende kompetens?
Ja/Nej. Ja krävs

7. Anbudsomr...

6.2 Pris
Pris anges i SEK exklusive moms. 

Ersättningen ska inkludera samtliga kostnader för uppdragets utförande, inklusive lagstadgade 
sociala avgifter, ersättning för semester och resekostnader samt andra lagstadgade lönekostnader 
och  försäkringar, förmedlingsavgift, administration, vinst samt övrigt som krävs för utförande av de 
tjänster som specificeras i denna upphandling. Avtalad ersättning ska även gälla vid anlitande av 
underleverantör för utförande av del av uppdraget. Kostnad för restid/spilltid utgår inte. 

Vid arbete på kväll, helger och nätter ska ersättning utgå enligt OB-tillägg baserat på SKR´s 
Allmänna bestämmelser (AB 20) plus sociala avgifter 31,42%. Se aktuella nivåer i bilaga 3.  

Anbudsgivare anger ett timpris för efterfrågad yrkesroll.

Om två eller flera anbudsgivare offererat exakt samma pris kommer den anbudsgivare som fått 
bästa poängen vid referenstagningen att antas före i rangordning, om det inte går att särskilja två 
eller flera leverantörer utifrån poäng från referenstagning avgörs utgången genom lottning. Eventuell 
lottning genomföras av inköpscentralen.

Pris
Prismatris. 3 rader

6. Anbudsomr...

Specifikation Kvantitet Enhet Pris per enhet (SEK)

Undersköterska: Vardagar kl 07:00 – 18:59 1 tim

Personlig assistent: Vardagar kl 07:00-18:59 1 tim

Vårdare/omsorgspersonal: Vardagar kl 07:00 – 
18:59

1 tim
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