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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

7. Träningslägenheter

7.1 Beskrivning av tjänst - träningslägenhet
Det huvudsakliga syftet med placeringen i träningslägenhet är att under trygga former träna och 
förbereda den enskilde för ett självständigt liv. Insatsen träningslägenhet kan beviljas personer med 
psykisk funktionsnedsättning, neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, sociala problem, samsjuklighet 
och/eller beroendeproblematik.

Personer som beviljas träningslägenhet bedöms kunna bo i ett boende med anpassat stöd. Boende i 
träningslägenhet innebär ett mer självständigt boende än exempelvis stödboende och HVB.

Det huvudsakliga syftet med placering i träningslägenhet är att under trygga former, så långt det är 
möjligt, att själv kunna bo och planera sin vardag och hantera de situationer som uppstår. Boendet 
ska bidra till att den enskilde får leva och bo så normalt som möjligt under trygga och personligt 
anpassade former. Träningslägenhet innebär eget boende i en egen lägenhet.

Uppfyller anbudsgivaren kraven i beskrivningen av tjänsten?
Ja/Nej. Ja krävs

Träningslägen...

7.2 Stöd till den enskilde - träningslägenhet
Innehållet i insatsen utformas efter den enskildes behov vilket framkommer i 
uppdraget/beställningen/vårdplanen. Det är uppdragsgivaren som bedömer om en ökning av stödet 
är aktuellt.

I dygnskostnaden ingår pedagogisk och praktisk hjälp samt stöd till den enskilde. I placering i 
träningslägenhet ska följande ingå:

Varje enskild ska ha en kontaktperson. Stödet ska utformas efter behov. Dock får inte •
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telefonkontakt ersätta fysiska möten med den enskilde.
Den enskilde ska få stöd i att klara sin dagliga livsföring såsom att sköta hushållssysslor, 
etablera rutiner, handla mat, tvätta, städa, betala räkningar, sköta den egna hygienen osv.

•

Stöd till den enskilde att fungera i vardagen såsom exempelvis i en sysselsättningsinsats, gå till 
skola eller arbete.

•

Exempel på sysselsättning för den enskilde kan vara matlagning, bosökarskola och deltagande 
i gemensamma besök hos exempelvis AA och NA.

•

Stöd till den enskilde att ha nödvändiga vård- och myndighetskontakter samt vid behov följa den 
enskilde till möten inom tex vård, socialtjänst, arbetsförmedling mm.

•

Att förbereda den enskilde inför en mer självständig boendeform.•
Att stödja den enskilde att ställa sig i bostadskö.•
Att främja den enskilde att ha ett socialt liv.•
Att vid behov stötta den enskilde i kontakt med sin familj eller sitt sociala nätverk.•
Att hjälpa den enskilde att strukturera och hantera sin ekonomi. Exempelvis upprätta en budget, 
betala skulder eller ta kontakt med budget- och skuldrådgivare mm.

•

Stödja den enskilde till en meningsfull fritid.•
Den enskilde ska få stöd av en egen kontaktperson upp till tre (3) timmar i veckan.•
Stödet till den enskilde ska kunna ges dag och kväll under veckodagar.•
Personal ska kunna nås på jourtelefon dygnet runt.•
Personal ska kunna inställa sig hos den enskilde inom två (2) timmar.•
Verksamhetsansvarig eller särskilt utsedd person inom verksamhetens arbetsledning ska finnas 
tillgänglig och kunna inställa sig på plats i verksamheten inom två (2) timmar om behov uppstår 
oavsett tidpunkt på dygnet året runt.

•

Uppfyller anbudsgivaren kraven vad gäller stöd till den enskilde?
Ja/Nej. Ja krävs

Träningslägen...

7.3 Lokaler - träningslägenhet
Utföraren ombesörjer lägenhet.

Utföraren ansvarar för att samtliga lokaler och lägenheter är möblerade, utrustade för ändamålet och 
tillgodoser aktuella myndighetskrav. Inomhusmiljön ska vara ombonad, trevlig och välskött, materiellt 
väl underhållen och hålla god hygienisk standard. Lägenheterna ska vara hemlika och bestå av rum 
för boende, utrymme för tillagning och intag av måltider, rum för personlig hygien och hålla god 
hygienisk standard.  Lägenheterna ska ha fönster och fungerande dörr.

Utföraren ansvarar för att eventuell utemiljö är ändamålsenlig, tillgodoser aktuella myndighetskrav 
och är i gott skick. 
Utföraren ansvarar för och bekostar installationer och driftskostnader för verksamhetsanknuten 
utrustning. 
Utföraren ansvarar för att byta lås eller låssystemet på grund av borttappade nycklar. 
Utföraren ska ansvara för och bekosta städning i bostaden vid in- och utflyttning.

Det ska finnas uppkoppling/wifi i lägenheter.   
Det ska finnas möjligheter till tvätt.

Uppfyller anbudsgivaren kraven vad gäller lokaler?
Ja/Nej. Ja krävs

Träningslägen...

7.4 Anbudspris - träningslägenhet
I priset ska samtliga kostnader ingå. Det offererade priset ska anges som dygnspris. Pris för 
träningslägenhet ska anges i kronor (SEK) exklusive moms. 

Priset inkluderar upp till tre (3) timmar stöd av kontaktperson per vecka till den enskilde. Pris för 
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eventuella extra timmar stöd av kontaktperson utöver de timmar som ingår i dygnspriset ska anges i 
detta avsnitt. Kostnad för eventuella extra timmar stöd av kontaktperson kommer inte att ingå i 
anbudsutvärderingen.

För par som placeras tillsammans i gemensam lägenhet avgår 45% på dygnspriset.

Hyra 
Hyra ska inte ingå i dygnspriset. Den enskilde betalar hyran och det är utföraren som debiterar den 
enskilde. 

Uppdragsgivaren önskar information om utförarens hyresnivåer. Detta ska anges i detta avsnitt.

a. Pris i SEK per person och dygn inkl tre timmar exkl. moms. 
Prisfält

Träningslägen...

b. Ange pris kronor per timme för eventuella extra timmar stöd av 
kontaktperson utöver de tre (3) timmar/vecka som ska ingå i 
dygnspriset. Pris för eventuella extra timmar stöd av kontaktperson 
kommer inte att utvärderas. Om extra timmar inte kostar extra, 
vänligen ange 0 eller liknande. Kr/h:
Fritext

Träningslägen...

c. Ange information om hyresnivåer. För de fall hyran inte är 
densamma för samtliga träningslägenheter anges ett spann. Ange 
pris per månad.
Fritext

Träningslägen...
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