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1 ALLMÄN ORIENTERING 

1.1 Auktoriserande myndighet 
Auktoriserande myndighet är Haninge kommun, organisationsnummer 
212000–0084 (nedan Kommunen).

1.2 Omfattning 
Dessa föreskrifter avser auktorisation för matkasse inom Haninge  
kommun. 

 Med matkasse avses ett koncept som innebär att en måltid levereras hem 
till kunderna med förberedda ingredienser för måltiden med tillhörande 
recept för att öka måltidsupplevelsen och förenkla vardagen. 

 Mål och syfte 
Målet med tjänsten är att öka måltidsupplevelsen för målgruppen/ 
kunden. Goda och lustfyllda måltider lockar aptiten och bidrar till  
livskvalitet för kunden.

 Syftet är att förenkla vardagen och öka självständigheten hos målgruppen/
kunden att själv eller med viss hjälp tillreda sina måltider.

 Målgrupp/Kund 
Auktorisationen omfattar kunder som har insatserna hemtjänst, personlig 
assistans eller personer som bor i socialnämndens bostäder bostad med 
särskild service SoL och LSS via social- och äldreförvaltningen.

 Antalet kunder kan inte garanteras under auktorisationens giltighetsti

 Matkassen

 Med Matkasse avses delvis förberedda rätter som ska kunna tillagas av  
kunden på ca 15 minuter. Med rätt avses huvudrätt.

 Maträtten ska inte vara så pass färdigredda så att de ska anses vara färdig-
lagade. De förberedda ingredienserna kan till exempel vara en färdig sås, 
potatisen är färdig skalad som kan kokas på 15 min medan den panerade 
fisken steks.

 Måltiden ska vara enkel att tillaga. Recepten ska vara lätta att följa och 
med tillhörande innehållsförteckning. Måltiden ska kunna tillagas av  
kund med viss funktionsnedsättning utan svårigheter. Förpackningarna 
ska vara lätt att öppna och återvinna.
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 Måltiden ska vara fullgod och näringsrik. Matkassen ska följa gällande 
näringsrekommendationer, NNR 2012, för energi- och näringsintag. 
Maträtternas portionsstorlek ska vara sådana att referensvärdena täcks. 
Maträttens vikt ska minst vara 400 gram.

 Matkassens innehåll bör kunna ändras efter specifika kundens preferenser, 
tex laktosfritt, glutenfritt, vegetariskt, veganskt, konsistensanpassat och 
husman. Leverantören bör ha en rutin för matvaror med allergener, att 
det tydligt ska finnas en märkning när det kan finnas spår av produkter 
som är av allergen karaktär.

 Leverantören ska säkerställa att varorna uppfyller krav på god djurhåll-
ning och följa den gängse etiska krav på produktion och leverans.

 Leverantören ska inför beställning för kunden redovisa andelen ekologis-
ka varor i maträtterna.

 Samtliga ingredienser och kryddor för måltiden ska medfölja matkassan. 
Endast basvarorna matolja, salt, svart/vit peppar och vatten kan kunden 
förväntas ha hemma.

 För att kunna tillaga rätterna ska det inte behövas annat än:
• 1 stekpanna minst 35 cm med lock
• 2 kastruller minst 3 liter med lock
• 2 ugnsformar
• Ugn
• Minst 2 spisplattor
• Kökskniv, stekspade, soppslev, visp, rivjärn och potatisskalare

 Förrätt och dessert 
Leverantören får även erbjuda kunden att beställa färdiglagade förrätter, 
desserter, snacks eller dryck som inte behöver någon tillberedning av 
kund som komplement till huvudrätten.

 Prissättning av dessa produkter ska ske separat.

 Beställning 
Det företag som vill ingå auktorisationsavtal (leverantören) ska själv ta 
fram beställningsrutiner för matkassen. Leverantören ska säkerställa att 
det finns tydliga hanteringsförfarande på svenska som kunden lätt kan 
förstå och ta del av.
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 Det måste framgå:
• Hur och när kunden ska beställa
• Hur kunden gör vid avbeställning
• Hur kunden blir fakturerad
• Vilka uppgifter leverantören behöver av kunden vid beställning

 Leverans 
Leverans ska kunna ske inom Haninge Kommuns gränser. Leverantören 
ska ha en rutin för leverans till kund. Leverantören ska vara tydlig i sin 
information till kunden om: 
• Hur kunden får sin leverans
• När kunden får sin leverans
• Vad som gäller vid avbeställning av leverans

 Antal måltider i matkassen 
Kunden ska kunna beställa mer än en måltid i sin matkasse.  
Leverantören behöver ange pris per antal måltider per vecka.

 Pris för måltid/matkasse 
Leverantören ska lämna pris per matkasse per vecka. Priserna är inte  
tidsberoende, det vill säga priserna är desamma oavsett tid på dygnet  
tjänsten utförs.

 Leverantören ska kunna separera priset för matkassen och leveranskostna-
den. Detta för att det ska bli tydligt för kunden. Pris för båda ska lämnas i 
Ansökningsformuläret.

 Pris på övriga produkter så som förrätt, dessert, snacks eller dricka ska 
tydlig framgå.

 Synpunkter och frågor 
Leverantören ska ha rutin för hur synpunkter och frågor ska hanteras. 
Det innebär att leverantören ska ha:
• Kontaktuppgifter som kunden kan ta del av om kunden har  

synpunkter eller frågor kring tjänsten
• Vilka rättigheter en kund har vid reklamation och hur leverantören  

ger kompensation.
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 Information  
Informationen om antagen Leverantör kommer att läggas ut kontinuer-
ligt på haninge.se. Kommunen kommer att informera om tjänsten och 
var kunden hittar information kring antagna Leverantörer.

 Den auktoriserade ska utföra tjänsterna i den i ansökan angivna  
omfattningen.  

1.3 Auktorisationssystemets giltighetstid

 Auktorisationssystemet är giltigt från 1 september 2022 och tills vidare. 

 Auktorisationssystemet upphör att gälla tre (3) månader efter att  
Kommunen har meddelat om sådant upphörande. 

1.4 Avtalstid 
Auktorisationen träder i kraft när Kommunen har godkänt den auktorise-
rade och undertecknat auktorisationsavtalet. Auktorisationsavtalet gäller 
därefter tills vidare. 

2 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

2.1 Auktorisationsförfarande 
Förfarandet omfattar ett auktorisationssystem och är undantaget från  
reglerna om offentlig upphandling.

2.2 Förteckning över dokument 
Auktorisationsdokumentet består av följande handlingar.

 – Administrativa föreskrifter (detta dokument)
 – Bilaga 1 – Ansökningsformulär
 – Bilaga 2 – Auktorisationsavtal

2.3 Ansökans form och innehåll 
Ansökan om auktorisation ska lämnas elektroniskt via haninge.se till 
saf-upphandling@haninge.se

 Ansökan ska utformas i enlighet med kraven i detta dokument och inne-
hålla samtliga de uppgifter och handlingar som efterfrågas i bilaga 1.

 Ansökningsformuläret ska undertecknas av behörig företrädare för  
leverantören. Behörigheten ska på Kommunens begäran kunna styrkas, 
exempelvis med bevis avseende firmateckning eller skriftlig fullmakt.

http://haninge.se
http://haninge.se
mailto:saf-upphandling%40haninge.se?subject=
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 Ansökan ska vara författad på svenska. Bevis, enstaka ord och  
förkortningar får vara på engelska, norska eller danska. 

2.4 Ansökningstidens utgång 
Ansökan ska vara Kommunen tillhanda under auktorisationssystemets 
giltighetstid.  

2.5 Ansökans giltighet  
Leverantören ska vara bunden av sin ansökan i två (2) månader efter 
inlämnande av ansökan. 

2.6 Sekretess 
Huvudregeln är att uppgifter i ansökningar och övriga handlingar är  
offentliga.

 Önskar en leverantör att en viss uppgift eller vissa uppgifter i ansökan 
ska sekretessbeläggas ska leverantören i ansökan ange vilken eller vilka 
uppgifter som ska sekretessbeläggas samt skälen för det. Om ett utomstå-
ende begär att få ta del av en handling prövar Kommunen om uppgifter i 
handlingen kan lämnas ut enligt reglerna i offentlighets- och sekretessla-
gen (2009:400). Den uppfattning om sekretess som leverantören har 
redovisat i ansökan ingår i underlaget för Kommunens bedömning men 
binder inte Kommunen. Ytterst avgörs frågan om sekretess av domstol.

3 PRÖVNING AV LEVERANTÖREN 

 För att bli auktoriserad ska Leverantören uppfylla de krav som  
 framgår av detta avsnitt 3.

3.1 Lämplighet 
En person som ingår i leverantörens förvaltnings-, lednings- eller  
kontrollorgan får inte ha begått något av de brott som framgår av punkt 
1 – 6 i 13 kap. 1 § lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU).

 Leverantören får inte omfattas av någon av de omständigheter som fram-
går av punkt 1 – 5 och 9 i 13 kap. 3 § LOU.  Kommunen kommer, i den 
mån det är möjligt, att kontrollera detta genom Bolagsverkets register.

3.2 Skatter och avgifter 
Leverantören ska ha fullgjort sina skyldigheter avseende betalning  
av skatter och socialförsäkringsavgifter.
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 Kommunen kommer att kontrollera detta genom kontroll hos Skattever-
ket och Kronofogdemyndigheten. Om Kommunen genom Skatteverket 
och Kronofogden inte får tillgång till relevanta uppgifter – exempelvis om 
leverantören är utländsk och skyldig att betala skatter och socialförsäk-
ringsavgifter i annat land än Sverige – ska leverantören på Kommunens 
begäran inkomma med sådana uppgifter.

3.3 Ekonomisk ställning 
Leverantören ska ha tillräckligt god ekonomisk ställning för att utföra 
uppdraget enligt auktorisationsavtalet. Leverantören anses ha en tillräck-
ligt god ekonomisk ställning om den uppfyller nedanstående krav.

3.3.1 Kreditvärdighet 
Leverantören ska ha en betryggande ekonomisk ställning, så denne med 
bibehållen kvalitet kan fullgöra uppdraget under hela avtalstiden. 

 Leverantören  kommer att anses ha en betryggande ekonomisk ställning 
om denne har som lägst kreditvärdighet (rating) 40 enligt Creditsafe. 
Kommunen kommer vid prövning av ansökan att kontroller kreditvär-
digheten hos Creditsafe. Om leverantören inte uppfyller kreditkravet kan 
kravet komma anses uppfyllt, om rimlig förklaring till den lägre kreditni-
vån ges.

3.4 Kompetens och erfarenhet
 Leverantören ska ha tillräcklig kompetens och erfarenhet för att utföra de 

tjänster som är föremål för auktorisationen. Som bevis för att leverantö-
ren har detta ska leverantören i ansökan ange en referensförteckning över 
minst två utförda referensuppdrag.

 Referensuppdragen ska kunna styrka/intyga att företaget:
• Utfört liknande uppdrag, 
• Har haft ett gott samarbete under hela avtalsperioden med referenten 

och har utfört uppdraget avtalsenligt.

 Leverantören ska i ansökan ange kontaktuppgifter till en kontaktperson 
hos beställaren av respektive referensuppdrag. Kommunen kan komma 
att kontakta kontaktpersonerna för att verifiera att lämnade uppgifter 
är korrekta och att referensuppdragen uppfyller ovanstående krav. Om 
referenten inte kan intyga att ovanstående punkter stämmer kan ansökan 
komma att förkastas.
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3.5 Åberopande av annat företags kapacitet
 En Leverantör som inte själv uppfyller krav avseende ekonomisk och 

finansiell ställning eller kompetens och erfarenhet får åberopa annans 
kapacitet. Leverantören ska då till ansökan bifoga motsvarande bevis som 
krävs avseende den vars kapacitet åberopas. Kommunen kommer att 
kontrollera om den vars ekonomiska kapacitet åberopas uppfyller kravet 
på rating om minst 40 hos Creditsafe.  

4 TILLDELNING AV AUKTORISATION 

 Leverantör som uppfyller de obligatoriska kraven kommer att  
 tilldelas auktorisation.
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