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Ansökan om godkännande enligt lag om 

valfrihetssystem  
 

Sökande 

Företagsnamn  

Organisationsnummer  

Postadress  

Postnummer och ort  

Telefonnummer till företaget  

Faxnummer  

E-postadress till företaget  

Bank-/plusgiro  

Kontaktperson för ansökan         

(namn och befattning)  

Telefonnummer till kontaktperson   

E-postadress till kontaktperson  

 

Ansökan avser 

Allmän barn- och ungdomstandvård 

Uppdrag 
Ansökan 

avser 

Basuppdrag (obligatoriskt) ☐ 

Tilläggsuppdrag: Områdesansvar ☐ 

 

Avtal 
Ansökan 

avser 

Nytt Avtal ☐ 

Ytterligare mottagning inom befintligt Avtal ☐ 
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Lokalisering 

Ange adress där verksamheten avses bedrivas. 

Mottagningens namn  

Besöksadress  

Postnummer och ort  

Postadress  

Postnummer och ort  

Kommun/stadsdel inom 

Stockholm 

 

 

I de fall Vårdgivaren vill bedriva verksamhet vid flera mottagningar ska 

dessa redovisas i en förteckning över mottagningar, se anvisningar på 

www.vardgivarguiden.se/avtal/tandvard/barn. 

 

Upplysningar om lokalen Ja Nej 

Lokalen är färdig att tas i drift   

Om nej, när beräknas den bli det? (datum)  

Lokalen är inventerad och uppfyller krav på tillgänglighet   

Kravlista gällande fysisk tillgänglighet avseende lokaler 

bifogas 
  

Om nej, redovisa i kravlista gällande fysisk tillgänglighet avseende lokaler 

vad som återstår och när det kommer att åtgärdas. 

 

Beräknad driftstart 

Ange ett framtida datum när verksamheten planeras att börja. Retroaktivt 

driftstartsdatum är inte möjligt. 

 

 

 

Övertagande av verksamhet 

Om sökande tar över verksamhet inklusive listade barnpatienter från 

godkänd vårdgivare ska sökande här redovisa vårdgivarens namn och 

organisationsnummer. 

 

 

 

 

http://www.vardgivarguiden.se/avtal/tandvard/barn
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Verksamhetsbeskrivning 

 

Verksamhetens omfattning  

Sökande ska här ange hur många barn och ungdomar verksamheten önskar 

ha listade per mottagning. 

 

 

 

Beskrivning av hur verksamheten avses komma att bedrivas. 

Sökande ska nedan lämna en beskrivning av hur verksamheten avses 

komma att bedrivas. Följande punkter ska särskilt beskrivas: 

Rekrytering av patienter/marknadsföring 

 

 

 

 

Bemanning 

Sökande ska här redovisa hur verksamheten kommer att bemannas med 

personal med den kompetens som behövs för att utföra uppdraget. Ange 

namn och titel på dessa personer. 

 

 

 

 

Verksamhetschef 

Sökanden ska här redovisa hur verksamhetschef kommer att rekryteras. 

Om det vid ansökan är klart vem som ska bli verksamhetschef anges namn 

och erfarenheter här. 

 

 

 

 
Sökbar mottagning på 1177 Vårdguiden 
För att en mottagning ska bli sökbar på 1177 Vårdguiden ska den registreras 

i Region Stockholms Elektroniska Katalog (EK). Privata vårdgivare ska för 

varje mottagning fylla i blankett för registrering i EK, 

vardgivarguiden.se/avtal/tandvard/barn och bifoga denna med ansökan. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://vardgivarguiden.se/avtal/tandvard/barn
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Tilläggsuppdrag: Områdesansvar 
Om ansökan om Tilläggsuppdrag avser fler än en (1) mottagning ska 

efterfrågade uppgifter redovisas tillsammans med uppgifter om respektive 

mottagning i en separat bilaga. Se även avsnitt 5.4 Tilläggsuppdrag - 

områdesansvar. 

Geografiskt ansvarsområde 

Vilket geografiskt ansvarsområde avser ansökan? En specifikation avseende 

geografiska ansvarsområden finns på Vårdgivarguiden, 

vardgivarguiden.se/barntandvard. 

 

Geografiskt ansvarsområde 

Nr Namn Ansökan 

avser 

1 Norrmalm ☐ 

2 Östermalm ☐ 

3 Kungsholmen ☐ 

4 Södermalm ☐ 

5 Hägersten-Liljeholmen, exkl. Fruängen ☐ 

6 Älvsjö, inkl. Fruängen och del av Segeltorp ☐ 

7 Enskede-Årsta ☐ 

8 Vantör ☐ 

9 Skarpnäck ☐ 

10 Farsta ☐ 

11 Skärholmen, inkl. Vårby ☐ 

12 Bromma ☐ 

13 Hässelby-Vällingby ☐ 

14 Järva Västra  ☐ 

15 Järva Östra  ☐ 

16 Danderyd ☐ 

17 Ekerö ☐ 

18 Järfälla ☐ 

https://vardgivarguiden.se/barntandvard
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Geografiskt ansvarsområde 

Nr Namn Ansökan 

avser 

19 Lidingö ☐ 

20 Sigtuna ☐ 

21 Sollentuna ☐ 

22 Solna ☐ 

23 Sundbyberg ☐ 

24 Täby ☐ 

25 Upplands-Bro ☐ 

26 Upplands Väsby ☐ 

27 Vallentuna ☐ 

28 Vaxholm ☐ 

29 Österåker ☐ 

30 Botkyrka Norra  ☐ 

31 Botkyrka Södra  ☐ 

32 Haninge Norra  ☐ 

33 Haninge Södra  ☐ 

34 Huddinge Västra, exkl. Vårby  ☐ 

35 Huddinge Östra  ☐ 

36 Nacka Norra  ☐ 

37 Nacka Södra  ☐ 

38 Tyresö ☐ 

39 Värmdö ☐ 

40 Salem ☐ 

41 Norrtälje Södra  ☐ 

42 Norrtälje Norra  ☐ 
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Geografiskt ansvarsområde 

Nr Namn Ansökan 

avser 

43 Nynäshamn ☐ 

44 Södertälje Norra  ☐ 

45 Södertälje Södra ☐ 

46 Nykvarn ☐ 

 

Fysisk tillgänglighet 

Vårdgivarens lokaler kommer att granskas. Granskningen avseende fysisk 

tillgänglighet utförs av en extern leverantör. Vårdgivaren bekostar 

granskningen. 

 

Kravlista gällande fysisk tillgänglighet avseende lokaler 

bifogas ifylld. 
☐ 

Organisation och bemanning för att utföra tilläggsuppdraget 

Vårdgivaren ska här redovisa hur mottagningen kommer att bemannas. I de 

fall rekrytering är nödvändig för att utföra Tilläggsuppdraget, ska det i 

ansökan styrkas att ytterligare personer kommer att anställas på 

mottagningen. 

 

 
 

 
Bilagor till ansökan 
 

Sökande (det företag som ansöker) ska till ansökan bifoga följande 

handlingar: 

• Sökande som har ett nystartat företag eller ett företag under bildande 
ska bifoga dokumentation som visar att företaget har en stabil 
ekonomisk bas genom att redovisa aktiekapital eller tillgångar i 
företaget, eller på begäran redovisa en finansiell säkerhet (t.ex. 
checkkredit, lånelöfte från bank eller koncerngaranti). Kopia på 
säkerheter som åberopas i ansökan ska bifogas. 

• Beskrivning av ägarförhållanden med utdrag ur aktiebok eller 
motsvarande. 

• Utbildningsbevis och förteckning över relevanta erfarenheter för 
verksamhetschef. 
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• Utländsk sökande ska bifoga dokumentation som intyg på att denna 
fullgjort i hemlandet föreskrivna registreringar och betalningar. 

• Dokumentation som redovisar andra faktorer som sökande önskar 
åberopa i sin ansökan (frivillig uppgift). 

• Kravlista gällande fysisk tillgänglighet avseende lokaler som visar att 
lokalen uppfyller krav på tillgänglighet, se 
www.vardgivarguiden.se/avtal/tandvard/barn. 

• Privata vårdgivare ska för varje mottagning fylla i blankett för 
registrering i EK, se www.vardgivarguiden.se/avtal/tandvard/barn, 

• Kopia på registerkort att verksamheten är registrerad i IVO:s 
vårdgivarregister. 

 

Underskrift 
Med sin underskrift av ansökan intygar sökande att: 

• sökanden är införstådd med hela Åtagandet enligt Vårdavtal enligt 
lagen om valfrihetssystem, 

• beskrivningar och dokument som efterfrågas i ansökan bifogas,  

• hela Åtagandet enligt Vårdavtal enligt lagen om valfrihetssystem 
kommer att utföras från Driftstart, 

• Verksamheten bemannas med personal med den kompetens och i den 
omfattning som krävs, 

• sökanden accepterar att Beställaren ca två veckor före Driftstart 
genomför ett möte inför Driftstart. Vid detta möte kommer Beställaren 
att följa upp att sökanden vidtagit de åtgärder som behövs för att 
Verksamheten ska kunna starta vid Driftstart. Om Beställaren bedömer 
att sökanden inte kommer att klara att driva Verksamheten enligt 
avtalet från Driftstart har Beställaren rätt att ensidigt fatta beslut om att 
senarelägga Driftstarten eller säga upp avtalet till förtida upphörande.  

 

 

 

Ort och datum 

 

 

Underskrift av behörig person 

 

 

Namnförtydligande 

 

 

Adress och telefon till den som skrivit under ansökan  

(om annan person än kontaktperson för ansökan) 

http://www.vardgivarguiden.se/avtal/tandvard/barn
http://www.vardgivarguiden.se/avtal/tandvard/barn
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Om den som ansöker om godkännande inte har möjlighet att i samband 

med ansökan redovisa samtliga begärda uppgifter skall det till ansökan 

bifogas en redogörelse för orsaken till detta och en plan för när 

handlingarna kommer att kompletteras. Ett beslut om villkorat 

godkännande kan i sådant fall komma att fattas, inklusive ett besked om 

vad som återstår att göra innan ansökan kan bifallas. Ett beslut om villkorat 

godkännande utgör inte ett beslut om godkännande enligt 8 kap. 1 § lagen 

(2008:962) om valfrihetssystem, LOV. En sökande kan inte ansöka om 

rättelse enligt LOV av ett beslut om villkorat godkännande eller grunda en 

skadeståndstalan enligt samma lag på ett sådant beslut. Ett beslut om 

villkorat godkännande innebär att när den som ansöker kompletterat med 

handlingar som visar att återstående godkännandekrav är uppfyllda, kan ett 

nytt beslut fattas som innebär att ansökan bifalls. Om sökande inte inom tre 

månader kan visa att återstående godkännandekrav är uppfyllda kommer 

ett beslut om att inte bifalla ansökan att fattas. 

 

Beslut om godkännande eller beslut om villkorat godkännande kommer att 

tas inom fyra månader från det att en komplett ansökan inkommit till 

nedanstående adress. 

 

Ansökan insänds till: 

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 

Registrator 

Box 6909 

102 39 Stockholm 

Ange ”Vårdval allmän barn- och ungdomstandvård” på kuvertet. 

 


