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Socialnämnden i Danderyds kommun fattade den 9 sep 2019 beslut om att uppdatera 

villkoren i förfrågningsunderlaget för LOV hemtjänst 2017/0127, i enlighet med 

tjänsteutlåtande SN 2019/0142. De nya villkor gäller från 2020-01-01. 

 

 

1.3.14 Tillstånd (ny punkt) 

Sedan den 1 januari 2019 krävs tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg 

(IVO) för att bedriva vissa verksamheter enligt Socialtjänstlagen. 

Förfrågningsunderlaget omfattar hemtjänst, vilket är tillståndspliktig verksamhet, 

giltigt tillstånd från IVO ska därför bifogas ansökan. Handläggaren kan vid 

oklarheter komma att kontrollera med IVO om tillståndsbeviset överensstämmer med 

angiven verksamhet samt dess giltighet i övrigt. Om leverantören avser att använda 

sig av underleverantör för fullgörande av avtalet ska även underleverantörs 

tillståndsbevis bifogas ansökan.  

 

1.4.4 Personal  

Belastningsregister (tillägg) 

Utföraren ska ha skriftliga rutiner som säkerställer att samtlig personal lämnar utdrag 

från polisens belastningsregister motsvarande det som tas ut för ”Arbete på HVB-

hem” (familjehem) inför anställning samt att övrig lämplighetsprövning sker.  

 

1.4.20 Hälso- och sjukvård (ersätts i sin helhet) 

Region Stockholm (landstinget) ansvarar för hälso-och sjukvård för de som bor i 

ordinärt boende. Tid för utförande av delegerade hälso- och sjukvårdsåtgärder, t.ex. 

överlämnande av läkemedel ingår inte i det kommunala uppdraget.  

 

Egenvård med praktisk hjälp 

Behöver den enskilde hjälp med att t.ex. öppna en medicinförpackning, betraktas det 

som egenvård med praktisk hjälp. Insatsen kan ingå i beslut om hemtjänst. 

Bedömning och beslut om egenvård ska vara dokumenterat av legitimerad personal, i 

samråd med den enskilde som informeras om att avgift enligt hemtjänstens taxa 

kommer att debiteras. Den enskilde får intyget och ansöker sedan själv om egenvård 

på biståndsavdelningen. Hemtjänstpersonal ska utföra uppgiften enligt legitimerad 

personals instruktion. Det ska tydligt framgå vilka moment som är egenvård eller 

egenvård med praktisk hjälp samt vem som ska kontaktas om något inträffar eller 

egenvården inte fungerar. 
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Munhälsobedömning 

Enskilda med stora behov av vård- och omsorg kan erbjudas tandvårdsstöd i 

form av munhälsobedömning. Om utföraren uppmärksammar att den enskilde har 

behov av en munhälsobedömning ska biståndshandläggaren, efter samtycke, kon-

taktas. Biståndshandläggaren utfärdar ett tandvårdsstödsintyg. Landstinget och 

kommun har avtal med utförare av uppsökande munhälsovård som kommunen 

ska använda. Personal från hemtjänsten ska finnas med vid munhälsobedömningen 

för att ta del av instruktioner om hur den enskilde ska få hjälp att sköta den dagliga 

munvården. Utföraren ska ge personalen förutsättningar att delta i de munvårds ut-

bildningar som anordnas av aktuell utförare av uppsökande munhälsovård. 

 

Rehabilitering, aktivering och förebyggandeinsatser 

För den som bor i ordinärt boende ansvarar landstinget för rehabiliteringsinsatser. 

Utföraren ska arbeta på ett förebyggande och rehabiliterande arbetssätt där den 

enskilde uppmuntras till aktivitet, stöttas och motiveras till att göra/vara delaktig i 

de vardagssysslor i så stor utsträckning som möjligt. Syftet är att upprätthålla eller 

förbättra den enskildes aktivitets- och funktionsförmåga samt ge förutsättningar för 

en meningsfull vardag. 

 

 


