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2. Kvalificering

2.1 Instruktion
I detta kapitel anges de obligatoriska kvalificeringskrav som ställs på anbudsgivaren. För att anbudet 
ska bli kvalificerat och gå vidare till steg 2 i anbudsprövningen måste de krav som framgår av detta 
kapitel vara uppfyllda.

Samtliga krav ska vara uppfyllda under hela avtalsperioden.

2.2 Aktiv verksamhet
Från och med sista anbudsdag till och med tilldelningsbeslut ska anbudsgivaren: 
- följa relevant lagstiftning. 
- vara en aktiv verksamhet och personal ska vara i tjänst i verksamheten för att kunna ta emot 
placeringar. Detta innebär att verksamheten inte får vara vilande. 
- giltig schemaläggning för personal i verksamheten ska finnas.

Uppfyller verksamheten kraven i avsnitt Aktiv verksamhet?
Ja/Nej. Ja krävs

Allmänna frågor

2.3 Uteslutning
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Anbudsgivaren ska uteslutas från att delta i upphandlingen om omständighet som beskrivs i 13 kap. 
1 § LOU föreligger.

Anbudsgivaren kan uteslutas från att delta i upphandlingen om omständighet som beskrivs i 13 kap. 
3 § LOU föreligger.

Skånes Kommuner kan komma att kontrollera anbudsgivaren med stöd av 15 kap. LOU.

Anbudsgivaren intygar att det inte föreligger grund för uteslutning 
enligt avsnitt Uteslutning.
Ja/Nej. Ja krävs

Allmänna frågor

2.4 Skatt, sociala avgifter och registrering
Anbudsgivaren ska vara registrerad hos Bolagsverket samt vara godkänd för F eller FA-skatt.

Anbudsgivaren ska ha fullgjort lagstadgade skyldigheter avseende betalningar för sociala avgifter 
och skatter. Skånes Kommuner kommer att kontrollera uppgifterna. 

Skånes Kommuner samarbetar med Skatteverket och kan komma att kontrollera att anbudsgivaren 
uppfyller kraven avseende skatter och sociala avgifter. I det fall det inte är möjligt för Skånes 
Kommuner att få tillgång till de aktuella uppgifterna ska anbudsgivaren när så begärs tillhandahålla 
dessa uppgifter, exempelvis utdrag från anbudsgivarens skattekonto.

Anbudsgivaren ska uteslutas från att delta i upphandlingen om omständighet som beskrivs i 13 kap. 
2 § 1 st. LOU föreligger.

Anbudsgivaren kan uteslutas från att delta i upphandlingen om omständighet som beskrivs i 13 kap. 
2 § 2 st. LOU föreligger.

Utländska anbudsgivare som inte kan uppfylla kraven ska inkomma med intyg från behörig 
myndighet i det land där anbudsgivaren har sitt säte. Intygen ska stärka att anbudsgivaren där har 
betalt föreskrivna skatter och avgifter och att anbudsgivaren är registrerad i den officiella 
förteckningen över näringsidkare i det land där anbudsgivaren är verksam. Dokumentationen får i 
sådana fall inte vara äldre än fyra (4) månader vid anbudstidens utgång.

a. Anbudsgivaren intygar att det inte föreligger grund för uteslutning 
enligt avsnitt Skatter, sociala avgifter och registrering.
Ja/Nej. Ja krävs

Allmänna frågor

b. Bifoga eventuella intyg från behörig myndighet i det land där 
anbudsgivaren har sitt säte (gäller endast för utländska bolag).
Bifogad fil

 Leverantö rskommentar tillå ten

Allmänna frågor

2.5 Tillstånd
Anbudsgivaren ska ha de lagenliga tillstånd som krävs för att kunna bedriva verksamheten. 
Verksamheten ska ha de tillstånd som krävs för verksamhetens bedrivande vid sista 
anbudsdag. Endast anbud med giltiga tillstånd kommer antas.

Anbudsgivaren är under anbudets giltighetstid skyldig att vid ändring eller inskränkning av tillståndet 
skriftligen meddela Skånes Kommuner. Skånes Kommuner förbehåller sig rätten att göra den 
slutgiltiga bedömningen kring den ändring eller inskränkning som gjorts.
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Fullständig kopia på det senaste och giltiga tillståndsbeslutet och tillståndsbeviset från IVO ska 
bifogas anbudet för den verksamhet som anbudet avser.

Undantag för inkommande med kopia på tillståndsbeslut och tillståndsbevis från IVO gäller enligt 
följande; För verksamhet som bedrivs i kommunens egen regi ska kopia på registrering hos IVO 
bifogas.

Om verksamheten vid tidpunkten för anbudets avlämnande i förhållande till det giltiga tillståndet har 
gjort verksamhetsförändringar som föranlett en ändring eller korrigering av tillståndet men där 
uppdaterat tillstånd ännu inte har utfärdats av IVO ska aktuell ändringsansökan bifogas anbudet.

Organisationsnumret i tillståndet från IVO för boendet ska stämma överens med det 
organisationsnummer som lämnar anbud. Verksamhetens namn ska framgå i tillståndet från IVO och 
stämma överens med namnet på verksamheten som lämnas i anbudet.

a. Bifoga fullständig kopia på det senaste och giltiga 
tillståndsbeslutet från IVO. Namnge filen "Verksamhetens namn-
Tillståndsbeslut från IVO".
Bifogad fil

Allmänna frågor

b. Bifoga fullständig kopia på det senaste och giltiga 
tillståndsbeviset från IVO. Namnge filen "Verksamhetens namn-
Tillståndsbevis från IVO".
Bifogad fil

Allmänna frågor

c. Om det finns uppgifter i verksamhetens bifogade tillstånd som vid 
tidpunkten för sista anbudsdag avviker från vad som framgår av 
anbudet beskriv avvikelsen och vad den beror på. Om inga 
avvikelser finns skriv "Ej relevant".
Fritext

Allmänna frågor

d. Bifoga eventuell kopia på, till IVO inskickad, ändringsansökan. 
Bifogad fil

 Leverantö rskommentar tillå ten

Allmänna frågor

e. Bifoga kopia eller bevis på registrering om kommunal regi hos 
IVO. (Gäller endast verksamheter som bedrivs i kommunal regi).
Bifogad fil

 Leverantö rskommentar tillå ten

Allmänna frågor

2.6 Tillsyn
Fullständig kopia på IVO:s senaste tillsynsbeslut ska bifogas anbudet om tillsyn skett år 2019-2022.

a. Besvara nedan om tillsyn har utförts av IVO eller inte 2019-2022.
Fasta svarsalternativ. Tillsyn har utförts av IVO, Tillsyn har inte utförts av IVO 2019-2022

Allmänna frågor
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b. Bifoga fullständig kopia på IVO:s senaste tillsynsbeslut. Om tillsyn 
inte utförts av IVO 2019-2022, välj "ej tillämplig - jag kommer inte att 
ladda upp bilagor"
Bifogad fil

Allmänna frågor

2.7 Systematiskt kvalitetsarbete
Anbudsgivaren ska ha ett ledningssystem som uppfyller Socialstyrelsens föreskrifter om 
ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9). Ledningssystemet ska inkludera 
rutiner, riskanalyser, egenkontroller, avvikelsehantering, klagomålshantering samt utvärdering och 
resultat. Anbudsgivaren ska på begäran redogöra för innehållet i ledningssystemet, hur det förankras 
och används i verksamheten, vilka avvikelser som har förekommit samt hantering av avvikelser.

Anbudsgivaren intygar att det finns ett ledningssystem i 
verksamheten enligt avsnitt Systematiskt kvalitetsarbete.
Ja/Nej. Ja krävs

Allmänna frågor

2.8 Ekonomisk och finansiell ställning
Anbudsgivaren ska ha sådan ekonomisk stabilitet och finansiell ställning att ramavtalet kan 
genomföras utan risk för störningar på grund av ekonomiska problem.

Skånes Kommuner hämtar in och bedömer anbudsgivarens kreditvärdighet med hjälp av affärs- och 
kreditupplysningsföretaget Creditsafe i Sverige AB (Creditsafe). På övergripande nivå kontrolleras att 
det föreligger en komplett styrelse, att det inte föreligger betalningsanmärkningar av betydande art 
och att den juridiska personen löpande klarar att betala fakturor och andra omkostnader vartefter de 
förfaller till betalning. Anbudsgivaren ska dessutom ha en rating/riskklass om:

minst sextio (60) hos Creditsafe.•

Om anbudsgivaren har lägre riskklass/rating än sextio (60) eller av annan anledning inte kan erhålla 
rating kan anbudsgivaren ändå anses uppfylla detta krav genom att redovisa sin ekonomiska 
ställning på annat sätt och styrka att den har tillräcklig finansiell ställning för att fullgöra uppdraget 
under avtalstiden. Bevis kan då utgöras av senaste resultaträkning i kombination med 
moderbolagsgaranti eller annan garant, revisorsintyg eller annan ekonomisk redovisning som visar 
att kravet på kreditvärdighet är uppfyllt.

Intyg från en bank- eller moderbolagsgaranti ska vara undertecknat av en behörig företrädare för 
moderbolaget eller den som har garanterat den finansiella säkerheten. Revisorsintyg ska vara 
undertecknad av auktoriserad revisor och i intyget ska grunderna för bedömning framgå (exempelvis 
nyckeltal som soliditet och likviditet beräknade utifrån årsredovisning).

Verksamheter som bedrivs av stiftelse, ekonomisk eller ideell förening erhåller inte rating/riskklass i 
Creditsafe och behöver därför bifoga revisorsintyg alternativt ett sådant kreditvärdighetsdiplom eller 
upphandlingsintyg som kan fås genom Creditsafe eller motsvarande intyg som kan fås av likvärdig 
affärs- och kreditupplysningstjänst. Av intyget ska det framgå på vilka grunder bedömningen är gjord.

För att kontrollera om anbudet behöver åtföljas av ett revisors- eller kreditvärdighetsintyg uppmanas 
därför anbudsgivaren att kontrollera sin rating i Creditsafe före anbudslämning.

Skånes Kommuner förbehåller sig rätten att göra den slutliga bedömningen av anbudsgivarens 
kreditvärdighet.
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a. Uppfyller anbudsgivaren kravet om minst 60 i rating hos 
Creditsafe enligt avsnitt Ekonomisk och finansiell ställning?
Ja/Nej

 Leverantö rskommentar tillå ten

Allmänna frågor

b. Alternativ redovisning lämnas här i det fall anbudsgivaren har 
lägre riskklass/rating eller av annan anledning inte kan erhålla rating 
i Creditsafe.
Bifogad fil

Allmänna frågor

2.9 Underleverantör
Om anbudsgivaren anlitar underleverantör för att helt eller delvis utföra åtagande som har direkt 
samband med uppdraget, ansvarar anbudsgivaren för att underleverantören utför uppdraget enligt 
ramavtal och uppfyller kraven i denna upphandling under hela avtalsperioden. Underleverantörer 
som arbetar direkt med den enskilde ska redovisas nedan med uppgifter om företagsnamn, 
organisationsnummer och funktion.

Under ramavtalsperioden ska anbudsgivaren meddela Skånes Kommuner genom att uppdatera 
uppgifterna i avropsstödet Upphandlat om det tillkommer nya underleverantörer som arbetar direkt 
med den enskilde eller om byte av befintliga sådana underleverantörer sker.

Underleverantörer får ej vara föremål för uteslutning enligt 1-3 § 13 kap LOU. Skånes Kommuner 
kommer att kontrollera att eventuella underleverantörer uppfyller kraven avseende skatter och 
sociala avgifter. I det fall det inte är möjligt för Skånes Kommuner att få tillgång till de aktuella 
uppgifterna ska anbudsgivaren när så begärs tillhandahålla dessa uppgifter.

Om anbudsgivaren inte kommer att anlita underleverantör skriv "Ej relevant" i fritextfältet.

Förteckning över underleverantörer som arbetar direkt med den 
enskilde (företagsnamn; organisationsnummer; funktion). 
Fritext

Allmänna frågor

2.10 Åberopande av annans kapacitet
Anbudsgivare som inte själv uppfyller kvalificeringskraven avseende ekonomisk och finansiell 
ställning eller teknisk och yrkesmässig kapacitet får åberopa kapacitet hos annat företag som denne 
avser att utnyttja om avtal tilldelas anbudsgivaren.

Då andra företags kapacitet åberopas ska dessa redovisas i anbudet med företagets namn och 
organisationsnummer. Anbudsgivaren ska på begäran kunna styrka, exempelvis med kopia på avtal 
eller överenskommelse med åberopat företag, att denne har faktisk möjlighet att utnyttja den 
åberopade kapaciteten under avtalstiden.

a. Åberopas annat företags kapacitet enligt avsnitt Åberopande av 
annans kapacitet?
Ja/Nej

Allmänna frågor

b. Om annat företags kapacitet åberopas, ange för vad (om frågan 
inte är relevant, skriv Ej relevant).
Fritext

Allmänna frågor
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c. Ange namn på och organisationsnummer för de företag vars 
kapacitet åberopas (Om frågan inte är relevant, skriv Ej relevant).
Fritext

Allmänna frågor

2.11 Accept

Anbudsgivaren intygar att denne accepterar och uppfyller samtliga 
krav som ställs i kapitel Kvalificering
Ja/Nej. Ja krävs

Allmänna frågor
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