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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

8. Definitioner

8.1 Definitioner
Aktiv verksamhet - En verksamhet som följer relevant lagstiftning. Verksamheten ska vara igång 
och personal ska vara schemalagd och i tjänst i verksamheten för att kunna ta emot placeringar och 
genomföra insatser. Detta innebär att verksamheten inte får vara vilande.

Anbudsgivare - Den som lämnar anbud. Rollen som anbudsgivare upphör när tilldelningsbeslut är 
meddelat. Om anbudsgivaren tilldelas ramavtal benämns denne istället som leverantör.

Anbudspris - Anbudsgivarens offererade dygnspris per enskild.

Besittning -  När den enskilde flyttat in. När den enskilde börjat flytta in möbler så är detta att 
betrakta som att den enskilde flyttat in.

Enskild – Den person som får, eller står i begrepp att få, individuellt behovsprövade insatser från 
socialtjänsten.

Fullt möblerad bostad - Boendet är möblerat så att den uppfyller ett fungerande vardagsliv för den 
enskilde, det vill säga säng med tillhörande madrass eller vid behov vårdsäng med tillhörande 
madrass, utrymme för förvaring av kläder, sittmöbler och eventuellt köksmöbler etc.

Legal företrädare - God man, förvaltare, vårdnadshavare eller särskilt utsedd vårdnadshavare. 

Leverantör -  Den som ska tillhandahålla de tjänster som upphandlingen omfattar och ansvara för 
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att ställda krav i upphandlingen uppfylls av verksamheten under hela ramavtalsperioden. 

LOU - Lag (2016:1145) om offentlig upphandling.

Overheadkostnad - Indirekta kostnader. Används i utvärderingen i form av en schablonkostnad på 
600 kronor.

Personaltäthet - Antal årsarbetare per plats.

Regionala avtal och överenskommelser – Avtal och överenskommelser mellan två huvudmän 
såsom kommun och landsting på regional nivå.  
 
Relevant grundutbildning – Motsvarar Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2014:2) om 
kunskaper hos personal som ger stöd, service eller omsorg enligt SoL och LSS till personer med 
funktionsnedsättning.

Stödpedagog -  Ställs krav på utbildning på antingen Yrkeshögskole- eller Högskolenivå.

Yrkeshögskoleexamen med inriktning stödpedagog (inom funktionshinderområdet) uppnås efter att 
den studerande har fullgjort 200 yrkeshögskolepoäng med lägst betyg godkänt inom samtliga kurser.

Högskolestudier kan vara delar av en yrkesutbildning (t.ex. socionomprogrammet) eller enstaka 
kurser och ska motsvara 60 högskolepoäng. Alla 60 högskolepoängen måste ha en direkt koppling 
till beteendevetenskap eller funktionshinderområdet. 

Uppdragsgivare - Den placerande kommunen. 

Upphandlat - Avropsstöd där uppdragsgivaren och anbudsgivaren har tillgång till 
information, https://upphandlat.skaneskommuner.se

Jämförelsevärde - Ett värde som räknas ut genom formeln: (Anbudspris – 600 SEK (beräknad 
overheadkostnad)) / Personaltäthet = Jämförelsevärde.

Vedertagen metod – Omvårdnadsmetod som är evidensbaserad eller välkänd inom socialt arbete.

Verksamhet - Den organisatoriska del av leverantören som praktiskt genomför uppdraget. Varje 
enskilt boende som bedriver insatser enligt LSS betraktas som en verksamhet. En leverantör kan ha 
flera verksamheter.
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