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ÖVERENSKOMMELSE GÄLLANDE VERKSAMHETSDRIFTEN AV PROJEKT 

RAMSJÖBYGDEN 
 

1. PARTER 

 
Mellan Omsorgsförvaltningen och Projekt Ramsjöbygden i Ljusdals kommun har 

följande överenskommelse träffats om verksamhetsdriften av VOBO Nyhem, 
Hemtjänst i Ramsjö, tillagningskök och restaurang för Nyhems och Hemtjänstens 

kunder.  
 
Med beställare avses Omsorgsförvaltningen och med utförare avses Projekt 

Ramsjöbygden. Tillsammans benämns de parter. 
 

Grunden för denna överenskommelse är det gemensamma intresset av god 
uppfyllelse av verksamhetens målsättningar samt att skapa en modell för hållbar 
landsbygdsutveckling i enlighet med beslut taget i KF 150229. 

 
2. ALLMÄNT 

 
Intraprenad är en självständig företagsliknande enhet som på uppdrag utför 
verksamhet inom ramen för den kommunala förvaltningsorganisationen. 

 
Intraprenaden är inte i juridisk mening någon självständig enhet, vilket innebär att 

ansvaret för ekonomi, personal mm ytterst är kommunens. Intraprenaden ges dock 
ökat ansvar och ökade befogenheter i förhållande till förvaltningsverksamheten och 
möjlighet till ett långsiktigt arbetssätt då uppdraget tecknas i en, flerårig 

överenskommelse med kommunstyrelsen. 
 

Intraprenadens verksamhet och personal omfattas av gällande lagar, förordningar 
och föreskrifter, samt i de fall inte annat överenskommits omsorgsnämndens 
kvalitetsledningssystem inkl. äldreomsorgens kvalitetsmål och äldreplanen. 

 
Detta avtal inklusive bilagor har inte status av civilrättsligt avtal eftersom enbart 

kommunen är en juridisk person i detta avtalsförhållande. 
 
 
3. VERKSAMHETENS OMFATTNING 
 

Uppdraget avser verksamhetsdriften av hela VOBO Nyhem med 14 boendeplatser. 
Hemtjänstens kunder utifrån biståndsbeslut enligt SoL. Dagverksamhet. 
Kostenhetens tillagning av måltider för Nyhems och Hemtjänstens kunder.  

 
Antalet anställda VOBO och Hemtjänst uppgår till 20,2 årsarbetare. 

Kostenheten1.0 årsarbetare. 
En enhetschef med tjänstgöringsgrad 1,0.  
 

VOBO Nyhem har för närvarande 13 permanent boende, 1 rum för avlastning och 1 
rum för växelvård. 

6 personer ingår i Dagverksamheten, vilken sköts av ordinarie personal.  
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3:1 Lokaler 

Följande lokaler med inventarier har verksamheten till sitt förfogande:  
VOBO Nyhem med adress Nyhemsvägen 6 

Dagverksamhetens lokal med adress Nyhemsvägen 15 
Tillagningsköket i fd Ramsjö skolas lokaler  
När det gäller drift och underhåll av lokaler gäller samma principer som för övriga 

enheter inom kommunen. 
 

Verksamheterna VOBO och Hemtjänst bedrivs dygnet runt samtliga dagar under 
året.  
Dagverksamhet bedrivs minst 1dag/vecka mellan kl.11.30 och 16.00 

Tillagningskök/Restaurang bedrivs minst 5 dagar/vecka, året runt. 
 

Två vardagar under verksamhetsåret håller Kostenheten stängt för planering och 
uppföljning av verksamheten. VOBO och Hemtjänst sätter dessa dagar in vikarier så 
att all personal kan delta i planering och uppföljning. 

 
Ljusdals kommun genom Omsorgsnämnden är såsom huvudman för Äldreomsorg 

och Kost ytterst ansvarig för beslut om plats på VOBO, biståndsbeslut och kost för 
äldre samt övriga frågor som innefattar myndighetsutövning.  
 
 

4. BESTÄLLARENS KRAV PÅ MÅL OCH RIKTLINJER 
 

4:1 Lagstiftning och policy 

Verksamhetens personalpolitiska frågor regleras genom följande lagar och riktlinjer: 

Arbetsmiljölagen (AML) med grundläggande regler för arbetsmiljöns utformning samt 
kommunens olika personalpolicy avseende kränkande särbehandling, lönepolitik, 
alkohol- och drogfrågor, policy om hot- eller våld, kommunprogrammet, 

jämställdhetslagen samt kommunens riktlinjer för rehabilitering samt övriga policys 
och riktlinjer som gäller för Ljusdals Kommun. 

 
4:2  SoL lagstiftning och Livsmedelslagen 

Verksamhetens utförande skall ske utifrån gällande lagstiftning. 

 
SoL 4 kap.1§ Verksamheten enligt denna lag skall verkställa myndighetsbeslut för 

personer som beviljats särskilt boende. Boendet skall erbjuda en skälig levnadsnivå 
samt ge möjlighet att kunna sammanbo med make eller sambo. 
 

SoL 5 kap. 5 § Verksamheten enligt denna lag skall enligt biståndsbedömning 
erbjuda hjälp i hemmet, vilken skall vara av god kvalitet. Verksamheten skall vara 

grundad på respekt för den enskildes självbestämmanderätt och integritet. Den 
enskilde skall i största möjliga utsträckning ges inflytande och medbestämmande 
över insatser som ges.  

 
Kosten ska vara anpassad för äldre, näringsriktig och av god kvalitet enligt Ljusdals 

kommuns kostpolicy.  
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4:3 Omsorgsnämndens mål 

Utföraren skall följa de kvalitetskrav och verksamhetsmål som Omsorgsnämnden 
formulerat samt arbeta för att uppnå nämndens målsättningar. 

  
5. BESTÄLLARENS ÅTAGANDEN 

Beställaren ansvarar för att verksamheten har: 

Tillgång till internet i lokalerna samt att verksamheten har tillgång till de system som 
den har behov av. 

Tillgång till intranätet.  
Tillgång till Help Desk via Ljusdals kommuns IT-enhet. 
Tillgång till företagshälsovård enligt kommunens avtal.  

Tillgång till bilpoolen. 
Möjlighet att delta vid vidareutbildning och kompetensutveckling som erbjuds övriga 

verksamheter inom kommunen. 
Samtliga anställda skall ha egna mailadresser. 
Vikarieanskaffning via Bemanningsenheten. 

 
Följande administrativa tjänster tillhandahåller kommunledningskontoret:  

Utbetalning av löner.  
Upprättande av arbetsgivarintyg. 
Stöd i ekonomiska frågeställningar, vid budgetarbete och budgetprognoser. 

Stöd vid delårsbokslut. 
Årsbokslut sammanställs av kommunledningskontoret.  

Rådgivning av PA-funktionen i personaljuridiska frågor. 
 
 

6. UTFÖRARENS ÅTAGANDEN 
 

6:1 Administration 

Ramsjöbygden handhar all kontering av fakturor, sjuk- och friskanmälan enligt 
kommunens riktlinjer. Intraprenaden sköter rehabutredningar och upprättande av 

anställningsbevis i samråd med PA-enheten. Ramsjöbygden lägger sin egen 
detaljbudget utifrån tilldelad budgetram samt gör delårsbokslut, årsbokslut och 
prognoser för sin verksamhet.  

Ramsjöbygden sköter sin egen TES-planering. 
Intraprenaden äger rätt att åta sig uppdrag utöver vad som reglerats i avtalet, 

intraprenadchefen stämmer av uppdragen med kommunchefen. 
 
6:2 Ledning 

Intraprenadchef tillsammans med enhetschef har det samlade ansvaret för hela 
verksamheten och representerar Ramsjöbygden mot nämnd, förvaltning samt andra 

intressenter. 
Intraprenadchef tillsammans med enhetschef delegerar arbetsuppgifter till övriga 
anställda efter deras intresse, erfarenhet och skicklighet.  

Intraprenadchef tillsammans med enhetschef har verksamhetsansvar, 
ekonomiansvar, personalansvar samt arbetsmiljöansvar.   
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6:3 Kost och Omvårdnadspersonalens åtaganden 

Anställda i Ramsjöbygden ansvarar för att leda, planera och organisera 
verksamheternas sysselsättning.  

 
För att kunden skall tillförsäkras hög kvalitet på omvårdnaden anser vi att samtliga 
anställda skall:  

 Delta i den vidareutbildning och handledning som erbjuds vid Ramsjöbygden. 
 Medverka i kvalitetsutveckling av verksamheten. 

 Medverka i verksamhetsplanering. 
 Medverka i budgetarbetet. 
 Ta del av den information som ges.  

 Medverka i arbetsmiljöundersökning och vid utvecklingssamtal som genomförs 
en gång årligen. 

 Dokumentera genomförande av SoL - insatser enligt socialstyrelsens 
bestämmelser.  

 Ansvara för att egenkontrollen sköts systematiskt. 

 Ta del av ekonomisk uppföljning. 
 Samtliga är medvetna om att driftsformen kräver engagemang och 

ansvarstagande. 
 
 

6:4 Placering i organisationen 

Intraprenadchefen är underställd kommunchefen på uppdrag av kommunstyrelsen. 
Intraprenadchefen har delegation motsvarande enhetschef på KLK. 

  
Intraprenadens inriktning ska vara att intraprenadchefen under det första 

intraprenadåret vidaredelegerar ansvar, vilket kan innebära behov av 
delegationsändringar i samband med omförhandling av avtalet. 
 

Intraprenadchefen är skyldig att hålla sig informerad om de lagar, avtal och regler 
samt kommunala beslut som rör verksamheten. 

 
 
7. Personal 

 
7:1 Fortbildning och kompetensutveckling  

Den årliga verksamhetsplanen skall innehålla en handlingsplan för utbildning och 
handledning av de anställda. Utgångspunkten är de behov som framkommit vid 
utvecklingssamtal, coachingsamtal, vid personalmöten och arbetsplatsträffar. 

 

7.2 Medarbetarna i intraprenaden 

 Är anställda i Ljusdals kommun på samma villkor som andra anställda i 
kommunen d.v.s. anställningsvillkoren regleras enligt de gällande 
kollektivavtalen (centrala och lokala). 

 Anställda har kvar sin grundanställning på OF, personalansvaret flyttas till 
enhetschef i Intraprenaden under avtalstiden.  
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 Lagen om anställningsskydd LAS tillämpas på samma sätt som förvaltningen i 

övrigt. I samverkan med förvaltningen och efter förhandling med fackliga 
organisationer kan avsteg göras från regler om turordning och företrädesrätt.  

 Intraprenaden har rätt att via kommunens personalchef ansöka om att teckna 
lokalt kollektivavtal. Möjlighet finns att träffa lokala kollektivavtal om avvikelser 
från Allmänna bestämmelser (AB), beträffande t ex arbetstid och flextid. Om 

lokala kollektivavtal träffas ska de upphöra i samband med att intraprenaden 
upphör. 

 

7.3 Lönesättning 

Intraprenaden 

Ska följa kommunens övergripande lönepolitiska prioriteringar 
Får inte konkurrera med övriga verksamheter i kommunen med högre lön. 

 
 
8. Mål och kvalitet 

 
8:1 Utförarens verksamhetsmål  

 Samtliga kunder skall ha en meningsfull tillvaro, anpassad utifrån den 
enskildes behov och önskemål. 

 Verksamheten skall främja varje kunds personliga integritet.  

 Verksamheten skall aktivt uppmuntra och medverka för att kunderna skall ges 
möjlighet till inflytande genom aktivt lyssnade och respekt för deras önskemål. 

 Verksamheten skall främja den personliga utvecklingen för varje medarbetare.  
 Vi skall aktivt verka för en god samverkan med anhöriga och gode män. 
 Verksamheten skall präglas av mångfald och samverkan med andra för att 

erbjuda en allsidig service.   
 Miljöarbete skall pågå kontinuerligt i verksamheten. 

 

 
8:2 Kvalitetssystem 

En gång årligen ges kunder samt anhöriga/gode män möjlighet att ge synpunkter på 
verksamheten. Resultatet av undersökningen skall ges betydande vikt vid den årliga 

verksamhetsplaneringen samt vid utvecklingssamtal.  
Anställda skall delta i kommunens arbetsmiljö-undersökning AMU. 

 
8:3 Medarbetar/kund inflytande 

Minst två gånger årligen skall samtliga kunder erbjudas genomgång och/ eller 

uppdatering av genomförandeplan med omvårdnadspersonal. Kund väljer själv om 
han/hon vill ha sin gode man/anhörig med sig vid samtalet. 

 
Utföraren skall ha en regelbunden dialog med kund, anhöriga och gode män. Deras 
synpunkter skall användas i förbättringsarbetet. En till två gånger årligen hålls en träff 

för anhöriga och gode män. Brukarråd bestående av kund, personal, anhörig och 
gode män träffas fyra gånger årligen. 

 
9. SEKRETESS, TYSTNADSPLIKT 

Utföraren svarar för att de anställda efterlever den lagstiftning om sekretess och 

tystnadsplikt som gäller för verksamhetsområdet. 



 8 

 
10. TILLSYN 

Utföraren är medveten om att omsorgsförvaltningen är ansvarig för tillsynen av 

verksamheten. IVO (inspektionen för vård och omsorg) har tillsynsansvar över 
verksamheten och därtill tillhörande inspektionsrätt. Vid missförhållanden skall 
anmälan ske enligt Lex Sara och eller Lex Maria 

 
11. EKONOMISK ERSÄTTNING 

Intraprenaden erhåller ersättning från Omsorgsförvaltningen i enlighet med detta 
avtal. 
 

Priset avser drift av VOBO Nyhem  
Den ekonomiska ersättningen för 2016  

Netto kostnad 7687 kkr 
 
Priset avser drift av Hemtjänst Ramsjö  

Den ekonomiska ersättningen för 2016  
Fakturerars månadsvis i efterskott utifrån planerade timmar.  

 
Priset avser drift av Tillagningskök/Restaurang 
Den ekonomiska ersättningen för 2016  

Netto kostnad   281 kkr 
 

Priset avser enhetschef 1.0 
Den ekonomiska ersättningen för 2016  
Netto kostnad   635 kkr  

Övrigt adminstrativt stöd    68 kkr 
 
Total budget  8671 kkr 

  
 Intraprenaden fakturerar hemtjänsten månadsvis i efterskott utifrån planerade 

timmar. Om underskott sker skall detta regleras av KS. 
 Den ekonomiska ersättningen skall justeras på samma sätt som gäller för 

kommunens övriga verksamheter. 

 Intraprenadchefen ansvarar för budgetuppföljningen och lämnar uppgifter till 
förvaltning/nämnd utifrån de rutiner/regler som gäller för kommunen. 

 Omvårdnadspersonal har tillgång och insyn i ekonomin via Ådata. 
 Då kunder med särskilt tungt omvårdnadsbehov eller palliativ vård, som kräver 

extra bemanning sker överläggningar för att fastställa den ekonomiska 
ersättningen. 

 Vid beläggning av fler än 14 platser skall ekonomisk ersättning för dessa följa 

med till verksamheten. 
 

Om verksamheten har ett ekonomiskt underskott vid årsbokslut gäller följande:  
1/2 av underskottet belastar verksamheten, 1/2 av underskottet belastar 
Kommunledningskontoret. 

Vid ett överskott vid årsbokslut erhåller verksamheten 1/2 och 
Kommunledningskontoret 1/2. Överskottet skall användas till utveckling av och 

investeringar i verksamheten.  
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11:1. Uppstartsåret 2016 

Intraprenadens kostnadsersättning har för år 2016 fastställts via budgeterade 
kostnader. Preliminär ersättningen för nästkommande år skall vara känd för 

intraprenaden före oktober månads utgång innevarande år.  
Då det är ekonomiskt kostsamt att starta upp ny verksamhet skall överläggning ske 
före reglerande av eventuellt underskott. 

 

12. Investeringar 

Investeringar hos intraprenaden behandlas enligt kommunens rutiner. För 
gränsdragning mellan drift och investering gäller kommunens regelverk, d v s en 
investering ska ha en livslängd av minst 3 år och värdet skall utgöra minst ett helt 

basbelopp.  
Intraprenaden har rätt att besluta om utrustning och fastighetsåtgärder som man själv 

kan finansiera inom befintlig budgetram och tidigare uppkomna överskott. 
Intraprenaden ska alltid samråda med fastighetsavdelningen/servicehusbolaget om 
fastighetsåtgärder.  

Investeringar som avser lokaler är i normalfallet ett ansvar för fastighetsägaren. När 
det gäller större investeringar som intraprenaden själv inte kan finansiera gäller 

samma regler som för övriga enheter inom kommunen. 
Kommunens upphandlingsregler ska följas.  
 
 
13. AVTALSTID OCH FÖRNYELSE AV AVTAL  

Överenskommelsen gäller från och med den 1 april 2016 tom 31 december 2017 och 
förlängs därefter med tre år i taget om inte någon av parterna säger upp avtalet. 
Uppsägningstid för avtalet är 6 månader och uppsägningen skall vara skriftlig. 

Om avtalet upphör återgår intraprenaden till och inordnas i den kommunala 
förvaltningen. 

 
14. OMFÖRHANDLING 

Part får kalla till omförhandling av bestämmelser i upprättad överenskommelse om 

part ges förändrade förutsättningar. Anmälan om omförhandling ska ske så snart det 
åberopade förhållandet blir känt för den part som åberopar omförhandlingsrätten.  

Detta befriar ej part från skyldighet att fullgöra berörd kontraktsförbindelse intill dess 
överenskommelse om ändring fattats.  
 

 
TVIST  

Tvist angående tolkning eller tillämpning av detta avtal ska ytterst avgöras av 
kommunstyrelsen. 
 

 
HÄVNING 

Parterna får häva detta avtal om motparten inte fullgör sina åligganden och rättelse 
inte sker utan dröjsmål efter erinran. 
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UPPSÄGNING FÖRE AVTALSTIDENS UTGÅNG 

Är parterna ense kan avtalet omförhandlas före avtalstidens utgång. 
 

 
 
 

Detta avtal har upprättats i två exemplar varav parterna tagit var sitt. 
 

 
Ljusdal 2016-07-07                                                Ljusdal 2016-07-05 
 

          
 

Mikael Björk                                  Claes Rydberg  
 
Förvaltingschef    Kommunchef             

                                     
 

 
 
 

 
 

 
 

 


