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ANVISNINGAR FÖR INLÄMNANDE AV ANSÖKAN 
VÅRDVAL  
Specialiserad palliativ slutenvård 

 

Anvisningar för inlämnande av ansökan 

1 Ansökningshandlingar 

1.1 Ansökan Intresserade inbjuds att ansöka om att bli godkända att få 

driva vård inom vårdvalet. Ansökan sker genom att ansök-

ningsblanketten lämnas tillsammans med övriga begärda 

handlingar inklusive undertecknat avtal i två exemplar. An-

sökan avser rätt att bedriva vård vid en enhet En ansökan ska 

lämnas per enhet där sökande önskar bedriva verksamhet. 

1.2 Adress Ansökan insänds till: 

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 
Registrator 
Box 6909 
102 39 Stockholm 

Ange ”Vårdval Specialiserad palliativ slutenvård” på kuvertet. 

1.3 Svenska språket Ansökan och bilagor ska vara på svenska språket.  

1.4 Öppen ansök-

ningstid 

Ansökningstiden är öppen vilket innebär att det inte finns en 

sista dag som ansökan ska vara inlämnad, utan ansökan kan 

lämnas fram till dess vårdvalet upphör. 

1.5 Godkännandekrav För att bli godkänd måste samtliga ska-krav som anges i detta 

underlag uppfyllas. Det finns även ett antal övriga villkor Be-

ställaren kommer att ta ställning till. 

1.6 Ej komplett ansö-

kan 

Om ansökan inte är komplett ifylld, begärda underlag saknas 

eller om sökande inte lämnar av Beställaren begärda kom-

pletteringar kan handläggningstiden förlängas eller ansökan 

avslås. 
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1.7 Fel i ansökan Fel i ansökan får rättas. Sökande ska utan dröjsmål lämna de 

kompletteringar av ansökan som Beställaren efterfrågar. 

1.8 Övrig information Under punkten övrig information i ansökningsblanketten kan 

annan information som sökande vill åberopa lämnas. 

1.9 Offentlig handling Inkommen ansökan är som regel offentlig handling. Om inte 

sökande anger annat kommer Beställaren att tolka det som 

att inte någon information i ansökan omfattas av sekretess. 

Om sökande anser att någon del i ansökan ska omfattas av 

sekretess ska detta anges i ansökan och motiveras. Det ska 

anges på vilka grunder sekretess önskas. Beställaren kommer 

att i varje enskilt fall och vid varje förfrågan göra en prövning 

av huruvida en specifik uppgift omfattas av sekretess.  

2 Beslutsordning 

2.1 Beslut inom fyra 

månader 

Beslut kommer att meddelas inom fyra månader efter det att 

ansökan inkommer.  

2.2 Beslutsordning Beslut om ansökan ska godkännas fattas av Sjukvårdsutskot-

tet. 

2.3 Ingående av avtal Om ansökan godkänts undertecknar Beställaren det Avtal 

sökande undertecknat. Ett bindande avtal uppkommer då. 

Detta ska ske utan dröjsmål efter det att beslut om godkän-

nande fattats. 

Oaktat ovanstående stycke kan Beställaren vid behov besluta 

att ta fram en avtalshandling som ersätter den som sänts in 

av den sökande. Syftet är att kunna införa kompletteringar 

eller justeringar. I sådant fall skickar Beställaren Avtalet till 

den sökande för underskrift. 

 

2.4 Ansökan om rät-

telse 

Om sökande inte har godkänts och anser sig felaktigt behand-

lad har denne möjlighet att ansöka om rättelse av beslutet.  

Sådan ansökan om rättelse med begäran om vilken ändring 

som yrkas ska inom tre veckor skriftligen lämnas till Förvalt-

ningsrätten i Stockholm. 
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3 Underlag för Beställarens bedömning av sökande 

3.1 Befintliga företag Beställaren inhämtar via kreditupplysningsföretag 

och på andra sätt officiell information om sökandes 

ekonomiska förutsättningar. Om sökande önskar 

åberopa andra faktorer ska dessa bifogas ansökan. 

3.2 Nybildade företag  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 tillhandahålla en finansiell säkerhet (t.ex. 

lämna bankgaranti eller koncerngaranti). Om bank 

eller koncerngaranti åberopas i ansökan ska sådana 

garantier redovisas. 

3.3 Utländska företag Utländsk sökande ska bifoga dokumentation som 

intyg på att denna fullgjort i hemlandet föreskrivna 

registreringar och betalningar. 

3.4 Utdrag ur brottsregistret Sökande ska om Beställaren så begär lämna utdrag ur 

brottsregistret för företrädare för Sökande. 

Beställaren kommer endast kräva detta undantagsvis.  

3.5 Driftstart I ansökan ska anges från vilken dag Verksamheten 

kommer att bedrivas, Driftstart se Uppdragsguiden. 

3.6 Verksamhetsbeskrivning I ansökan ska beskrivas hur Verksamheten kommer 

att bedrivas och hur det säkerställs att Åtagandet i 

alla dess delar kommer att utföras från Driftstart. 

3.7 Bemanning I ansökan ska anges att Verksamheten kommer att 

bemannas med personal som har den kompetens som 

krävs för att utföra Åtagandet.  

3.8 Verksamhetschef samt 

medicinskt ansvarig 

 

I ansökan ska redovisas hur verksamhetschef - och 

om denna inte är läkare, även medicinskt ansvarig - 

kommer att rekryteras, kompetens och erfarenheter. 

Om det när ansökan inlämnas är klart vem/vilka som 

kommer att bli verksamhetschef och mediciniskt an-

svarig namnges detta. 

 

3.9 Verksamhetens lokalisering I ansökan ska anges i vilken lokal verksamheten 
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kommer att bedrivas. 

3.10 Handikappanpassning av 

lokal 

Till ansökan ska bifogas ifylld inventeringslista över 

tillgänglighet till lokaler; se Uppdragsguiden  

3.11 Avtal i två exemplar När sökande fyllt i ansökningsblanketten ska avtal 

skrivas ut i två exemplar. Dessa ska undertecknas av 

behörig avtalstecknare och insändas till Beställaren. 

Om beslut fattas att godkänna ansökan kommer Be-

ställaren att underteckna avtalen och återsända ett 

exemplar till sökanden. 

Se även punkt 2.3 

3.12 Intygande Med sin underskrift av avtalet intygar sökanden att: 

 beskrivningar och dokument som efterfrågas i 

ansökan bifogas,  

 hela Åtagandet enligt Vårdavtal enligt lagen om 

valfrihetssystem kommer utföras från Driftstart  

 Verksamheten bemannas med personal med den 

kompetens och i den omfattning som krävs,  

 sökanden accepterar att Beställaren senast fyra 

veckor före Driftstart genomför ett uppstarts-

möte. 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 drift-

starten eller säga upp avtalet till förtida upphö-

rande.  

 

 


