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Uppgifter om verksamhetsenheten 

Bilaga till ansökan om produktion av privat socialservice dygnet runt. Fyll i en separat 

blankett för varje verksamhetsenhet. 

1. Verksamhetsenhet 

Namn 

Besöksadress 

Postnummer Postanstalt 

Telefonnummer E-postadress 

Språk Välfärdsområde 

Kommun där verksamheten är förlagd 

Förvaringsplats för handlingarna som rör klientregistret 

2. Verksamhetsenhetens ansvariga person 

Efternamn 

Förnamnen Personbeteckning 

Telefonnummer E-postadress 

Utbildning (intyg över utbildning och arbetserfarenhet bifogas) 

Uppgift i verksamhetsenheten/inom servicen Tjänstgör som ansvarsperson 
från och med 



avi0401l1 fi  2 / 10 

3. Verksamhetsenhetens serviceverksamhet och antalet klientplatser 

Uppge den socialservice som enheten producerar. 

Uppge tjänst och antalet vårdplatser genom att i den vågräta raden välja tjänst och i den lodräta 

kolumnen huvudsaklig målgrupp. 

Anteckna i rutan antalet klientplatser i verksamhetsenheten. När det gäller öppenvård antecknas 

det uppskattade klientantalet på årsnivå. 

Målgrupp 
Barn 
/ 

unga 

Barn-
familjer 

Äldre 

Andra än 
äldre med 
demens-
sjukdom 

Personer 
med 
utveck-

lings-
störning 

Andra 

personer 
med 
funktions-
ned-
sättning 

Rehabilite-
ringsklienter 
med psykisk 
ohälsa 

Rehabiliteri
ngsklienter 
inom 

missbrukar
-vården 

Övriga 

Tillståndspliktiga tjänster 

Institutionsvård 

Barn- och 

ungdomshem 
- - - - - - - - 

Skolhem - - - - - - - - 

Enhet för särskild 

omsorg 
- - - - - - - - 

Institutionsvård 

dygnet runt 
- - - - - - 

Boendeservice 

Serviceboende 

med 

heldygnsomsorg 
- - 
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Målgrupp 
Barn 
/ 
unga 

Barn-

familjer 
Äldre 

Andra än 
äldre med 

demens-

sjukdom 

Personer 
med 
utveck-
lings-

störning 

Andra 
personer 
med 

funktions-

ned-
sättning 

Rehabilite-
ringsklienter 

med psykisk 

ohälsa 

Rehabiliteri
ngsklienter 
inom 
missbrukar

-vården 

Övriga 

Andra tillståndspliktiga tjänster 

Skyddshem 

Mödrahem - - - - - - - - 

Skyddshärbärgen 

och tillnyktrings-

stationer 
- - - - - - - - 

Professionellt 

familjehem 
- 

Familje-

rehabilitering 
- - - - - - 

Gruppboende - - - - - - - - 

Gruppboende för 

barn/unga med 

utvecklings-

störning 

- - - - - - - - 

Andra 

tillståndspliktiga 

tjänster1 
- - - - - - - - 

1 Definition 
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Målgrupp 
Barn 
/ 
unga 

Barn-

familjer 
Äldre 

Andra än 
äldre med 

demens-

sjukdom 

Personer 
med 
utveck-
lings-

störning 

Andra 
personer 
med 

funktions-

ned-
sättning 

Rehabilite-
ringsklienter 

med psykisk 

ohälsa 

Rehabiliteri
ngsklienter 
inom 
missbrukar

-vården 

Övriga 

Anmälningspliktiga tjänster 

Hemvård och hemservice för barnfamiljer 

Hemservice för 

barnfamiljer 
- - - - - - - - 

Hemvård - 

Stödtjänster 

Stödtjänster¹ - 

Dagverksamhet 

Verksamhet som 

främjar socialt 

umgänge i ett 

gemenskaps-

boende 

- - 

Dagservice - - 

Arbets- och 

aktivitetscenter 
- - 

Rehabiliterande 

arbets-

verksamhet 
- - 

Service som 

stöder 

rörligheten (inkl. 

ledsagarservice) 

Boendeservice 

Tillfälligt boende 

Stödboende 

Gemenskaps-

boende 
- - 

1En tjänsteproducent som tillhandahåller stödtjänster införs i välfärdsområdets register om 

producentens verksamhetsenhet endast producerar sådana stödtjänster som avses i 19 § i 
socialvårdslagen och inte samtidigt producerar annan socialservice enligt socialvårdslagen 
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Målgrupp 
Barn 
/ 
unga 

Barn-

familjer 
Äldre 

Andra än 
äldre med 

demens-

sjukdom 

Personer 
med 
utveck-
lings-

störning 

Andra 
personer 
med 

funktions-

ned-
sättning 

Rehabilite-
ringsklienter 

med psykisk 

ohälsa 

Rehabiliteri
ngsklienter 
inom 
missbrukar

-vården 

Övriga 

Andra tjänster inom det sociala området 

Öppenvårdsreha

bilitering för 

missbrukare 
- - - - - - - 

Social-

arbetartjänster 

Social 

handledning 

Social 

rehabilitering 

Mentalvårds-

arbete inom 

socialvården 

Rådgivning i 

uppfostrings- och 

familjefrågor 
- - - - - - - - 

Övervakning av 

umgänge mellan 

barn och förälder 
- - - - - - - - 

Skolkurator-

verksamhet 
- - - - - - - - 

Familjearbete - - 

Öppen familje-

rehabilitering 
- - - - - 

Eftervård inom 

barnskyddet 
- - - - - - - - 

Annan 

sakkunnig-

verksamhet inom 

socialvården 

- - - - - - - - 

Annan 

socialservice 

(SVL 28 §)1 
- - - - - - - - 

1 Definition 
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4. Personalstyrkan som årsverken 

4.1 Tillståndspliktiga tjänster (se anvisningar nedan) 

Personal i direkt klientarbete (tjänster för 
äldre)(1) 

Egna anställda Köptjänster 

Vårdpersonal, pedagogisk personal och 

rehabiliteringspersonal (övriga 
klientgrupper) 

YH-examen och/eller högre 
högskoleexamen - - 

Yrkesutbildade personer inom socialvården 

Yrkesutbildade personer inom hälso- och 
sjukvården 

Annan högskoleexamen, vilken(2) 

Totalt 

Grundexamen inom social- och 
hälsovården och övriga anställda - - 

Närvårdare 

Vårdbiträden 

Annan anställd, vilken(3) 

Totalt 

Ledning av verksamhetsenheten - 

Ansvarspersonens arbete och övrigt 
administrativt arbete i 
verksamhetsenheten(4) 

Personal i övrigt arbete (tjänster för äldre) - - 

Anställda i stödfunktioner och övriga 
arbetsuppgifter (övriga klientgrupper) 

- - 

Egen personal och köptjänster som 

reserverats för stödfunktioner och övriga 
arbetsuppgifter(5-6) 

Arbetstid som anställda i direkt klientarbete 

använt för övrigt arbete (tjänster för äldre)(7) 

Totalt 

Personalstyrkan totalt 
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Instruktioner för ifyllande av punkten 4.1 Tillståndspliktiga tjänster - personal 

1. Antalet anställda som årsverken i direkt klientarbete inom vård, pedagogik och 

rehabilitering 

(1)Ange som årsverken den andel av arbetstiden som personalen inom vård, pedagogik 

och rehabilitering använder endast för direkt klientarbete. 

(2)Uppge arbetsbeteckning och utbildning 

(3)Uppge arbetsbeteckning och utbildning 

2. Ledning av verksamhetsenheten 

(4)Ange som årsverken den arbetstid som verksamhetsenhetens ansvarsperson och 

ansvarspersonens underordnade använder för arbete som närchef och för enhetens 

administration. Ange inte den arbetstid som går till att vikariera ansvarspersonen. 

3. Antalet anställda som årsverken i stödfunktioner och övrigt arbete: 

(5)Redogörelse för egen personal i övrigt arbete (matservice, städning, tvättservice): 

(6)Redogörelse för köptjänster för övrigt arbete (matservice, städning, tvättservice) och 

en uppskattning av mängden köptjänster som årsverken: 

(7)Redogörelse för arbetstiden i årsverken som personal i direkt klientarbete använder 

för övrigt arbete: 



avi0401l1 fi  8 / 10 

4.2 Anmälningspliktiga tjänster (se anvisningar nedan) 

Vårdpersonal, pedagogisk personal och 

rehabiliteringspersonal 
Egna anställda Köptjänster 

YH-examen och/eller högre 

högskoleexamen 
- - 

Yrkesutbildade personer inom socialvården 

Yrkesutbildade personer inom hälso- och 
sjukvården 

Annan högskoleexamen, vilken(1) 

Totalt 

Yrkesexamina inom social- och 

hälsovården och övriga - - 

Närvårdare 

Vårdbiträden 

Annan anställd, vilken(2) 

Totalt 

Ledning av verksamhetsenheten - 

Ansvarspersonens arbete och övrigt 

administrativt arbete i verksamhetsenheten 

Anställda i stödfunktioner och andra 
arbetsuppgifter 

- - 

Egen personal och köptjänster som 
reserverats för stödfunktioner och andra 
arbetsuppgifter 

Personalstyrkan totalt 

Instruktioner för ifyllande av punkten 4.2 Tillståndspliktiga tjänster - personal 

(1)Uppge arbetsbeteckning och utbildning 

(2)Uppge arbetsbeteckning och utbildning 
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5. Utredning av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn 

Arbetar det i verksamhetsenheten personer som inte är anställda i ett 

arbetsavtalsförhållande och i vilkas arbetsuppgifter det ingår att varaktigt och i väsentlig 

grad utan vårdnadshavarens närvaro fostra, undervisa, sköta eller annars ta hand om 

minderåriga eller annars arbeta i personlig kontakt med minderåriga (lag om kontroll av 

brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/ 2002) 4 § 1 mom.)? 

nej 

ja, uppvisa ett straffregisterutdrag enligt 6 § 2 mom. i straffregisterlagen (770/1993) 

för den som handlägger tillståndsansökan 

6. Bilagor (kopior) som gäller verksamhetsenheten 

Verksamhetsenhetens planritning, fastighetens situationsplan och dispositionsplan 
över de utrymmen som används för verksamheten 

Verksamhetsplan (Verksamhetens innehåll och planerade omfattning, redogörelse för 
klienternas servicebehov, antal anställda och deras utbildning, personalstruktur samt 
hur verksamheten är organiserad) 

Räddningsplan och utredning om utrymningssäkerheten 

Utlåtande av räddningsmyndigheten 

Hälsoskyddsmyndighetens intyg över att anmälan har tagits emot eller utlåtande av 
hälsoskyddsmyndigheten 

Utlåtande av kommunen där verksamheten är förlagd 

Den ansvariga personens examens- och arbetsintyg 

Blankett som gäller förande av klient- och patientregister eller register över 

behandling 

Annan tilläggsutredning (kopior): 

Personalförteckning och redogörelse för de anställdas läkemedelstillstånd 

Redogörelse för klienternas servicebehov 

Plan för läkemedelsbehandling 

Plan för egenkontroll 

Tilläggsutredning för bedömning av den ansvariga personens kompetens 

Annan tilläggsutredning 
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7. Eventuell annan utredning till tillståndsmyndigheten 

Regionförvaltningsverkens kontaktuppgifter 

Regionförvaltningsverkens kontaktuppgifter 

https://avi.fi/sv/kontaktuppgifter
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	Barn/unga, Enhet för särskild omsorg: 
	Äldre, Serviceboende med heldygnsomsorg: 
	Personer med utvecklingsstörning, Institutionsvård dygnet runt: 
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	Rehabiliteringsklienter inom missbrukarvården, Professionellt familjehem: 
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	Rehabiliteringsklienter inom missbrukarvården, Skyddshem: 
	Barn/unga, Skyddshem: 
	Barn/unga, Professionellt familjehem: 
	Barn/unga, Gruppboende: 
	Barn/unga, Gruppboende för utvecklingsstörda barn/unga: 
	Äldre, Skyddshem: 
	Äldre, Professionellt familjehem: 
	Barnfamiljer, Mödrahem: 
	Barnfamiljer, Familjerehabilitering: 
	Andra än äldre med demenssjukdom, Skyddshem: 
	Personer med utvecklingsstörning, Skyddshem: 
	Personer med utvecklingsstörning, Professionellt familjehem: 
	Andra personer med funktionsnedsättning, Skyddshem: 
	Andra personer med funktionsnedsättning, Professionellt familjehem: 
	Rehabiliteringsklienter med psykisk ohälsa, Skyddshem: 
	Rehabiliteringsklienter med psykisk ohälsa, Professionellt familjehem: 
	Rehabiliteringsklienter inom missbrukarvården, Skyddshärbärgen och tillnyktringsstationer: 
	Övriga, Skyddshem: 
	Övriga, Professionellt familjehem: 
	Övriga, Familjerehabilitering: 
	Övriga, Andra tillståndspliktiga tjänster: 
	Rehabiliteringsklienter inom missbrukarvården, Service som stöder rörligheten (inkl: 
	 ledsagarservice): 

	Barnfamiljer, Service som stöder rörligheten (inkl: 
	 ledsagarservice): 

	Barn/unga, Service som stöder rörligheten (inkl: 
	 ledsagarservice): 

	Äldre, Service som stöder rörligheten (inkl: 
	 ledsagarservice): 

	Övriga, Stödboende: 
	Övriga, Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte: 
	Övriga, Gemenskapsboende: 
	Övriga, Tillfälligt boende: 
	Övriga, Dagservice: 
	Rehabiliteringsklienter inom missbrukarvården, Tillfälligt boende: 
	Övriga, Arbets- och aktivitetscenter: 
	Rehabiliteringsklienter inom missbrukarvården, Stödboende: 
	Rehabiliteringsklienter inom missbrukarvården, Dagservice: 
	Rehabiliteringsklienter med psykisk ohälsa, Stödboende: 
	Rehabiliteringsklienter inom missbrukarvården, Arbets- och aktivitetscenter: 
	Rehabiliteringsklienter inom missbrukarvården, Hemvård: 
	Rehabiliteringsklienter med psykisk ohälsa, Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte: 
	Rehabiliteringsklienter med psykisk ohälsa, Dagservice: 
	Rehabiliteringsklienter med psykisk ohälsa, Tillfälligt boende: 
	Rehabiliteringsklienter med psykisk ohälsa, Arbets- och aktivitetscenter: 
	Andra personer med funktionsnedsättning, Stödboende: 
	Andra personer med funktionsnedsättning, Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte: 
	Rehabiliteringsklienter med psykisk ohälsa, Hemvård: 
	Andra personer med funktionsnedsättning, Tillfälligt boende: 
	Andra personer med funktionsnedsättning, Dagservice: 
	Personer med utvecklingsstörning, Stödboende: 
	Andra personer med funktionsnedsättning, Arbets- och aktivitetscenter: 
	Andra personer med funktionsnedsättning, Hemvård: 
	Personer med utvecklingsstörning, Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte: 
	Personer med utvecklingsstörning, Dagservice: 
	Personer med utvecklingsstörning, Tillfälligt boende: 
	Personer med utvecklingsstörning, Arbets- och aktivitetscenter: 
	Andra än äldre med demenssjukdom, Stödboende: 
	Andra än äldre med demenssjukdom, Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte: 
	Personer med utvecklingsstörning, Hemvård: 
	Andra än äldre med demenssjukdom, Tillfälligt boende: 
	Andra än äldre med demenssjukdom, Hemvård: 
	Andra än äldre med demenssjukdom, Dagservice: 
	Barnfamiljer, Stödboende: 
	Äldre, Stödboende: 
	Äldre, Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte: 
	Barnfamiljer, Hemservice för barnfamiljer: 
	Äldre, Tillfälligt boende: 
	Äldre, Hemvård: 
	Barn/unga, Arbets- och aktivitetscenter: 
	Äldre, Dagservice: 
	Rehabiliteringsklienter inom missbrukarvården, Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte: 
	Barn/unga, Stödboende: 
	Övriga, Hemvård: 
	Övriga, Service som stöder rörligheten (inkl: 
	 ledsagarservice): 

	Barnfamiljer, Tillfälligt boende: 
	Barn/Unga, Tillfälligt boende: 
	Andra än äldre med demenssjukdom, Arbets- och aktivitetscenter: 
	Övriga, Stödtjänster: 
	Rehabiliteringsklienter inom missbrukarvården, Stödtjänster: 
	Rehabiliteringsklienter med psykisk ohälsa, Stödtjänster: 
	Andra personer med funktionsnedsättning, Stödtjänster: 
	Personer med utvecklingsstörning, Stödtjänster: 
	Andra än äldre med demenssjukdom, Stödtjänster: 
	Äldre, Stödtjänster: 
	Barnfamiljer, Stödtjänster: 
	Barnfamiljer, Hemvård: 
	Barn/ unga, Rehabiliterande arbetsverksamhet: 
	Andra än äldre med demenssjukdom, Rehabiliterande arbetsverksamhet: 
	Personer med utvecklingsstörning, Rehabiliterande arbetsverksamhet: 
	Andra personer med funktionsnedsättning, Rehabiliterande arbetsverksamhet: 
	Rehabiliteringsklienter med psykisk ohälsa, Rehabiliterande arbetsverksamhet: 
	Rehabiliteringsklienter inom missbrukarvården, Rehabiliterande arbetsverksamhet: 
	Övriga, Rehabiliterande arbetsverksamhet: 
	Rehabiliteringsklienter inom missbrukarvården, Gemenskapsboende: 
	Rehabiliteringsklienter med psykisk ohälsa, Gemenskapsboende: 
	Andra personer med funktionsnedsättning, Gemenskapsboende: 
	Personer med utvecklingsstörning, Gemenskapsboende: 
	Andra än äldre med demenssjukdom, Gemenskapsboende: 
	Äldre, Gemenskapsboende: 
	Personer med utvecklingsstörning, Service som stöder rörligheten (inkl: 
	 ledsagarservice): 

	Andra än äldre med demenssjukdom, Service som stöder rörligheten (inkl: 
	 ledsagarservice): 

	Rehabiliteringsklienter med psykisk ohälsa, Service som stöder rörligheten (inkl: 
	 ledsagarservice): 

	Andra personer med funktionsnedsättning, Service som stöder rörligheten (inkl: 
	 ledsagarservice): 

	Barnfamiljer, Övervakning av umgänge mellan barn och förälder: 
	Barn/unga, Mentalvårdsarbete inom socialvården: 
	Barn/unga, Skolkuratorverksamhet: 
	Barn/unga, Familjearbete: 
	Barn/unga, Eftervård inom barnskyddet: 
	Äldre, Socialarbetartjänster: 
	Äldre, Social handledning: 
	Äldre, Social rehabilitering: 
	Äldre, Mentalvårdsarbete inom socialvården: 
	Barnfamiljer, Social handledning: 
	Barnfamiljer, Rådgivning i uppfostrings- och familjefrågor: 
	Barnfamiljer, Socialarbetartjänster: 
	Barnfamiljer, Mentalvårdsarbete inom socialvården: 
	Barnfamiljer, Social rehabilitering: 
	Barnfamiljer, Öppen familjerehabilitering: 
	Barnfamiljer, Familjearbete: 
	Andra än äldre med demenssjukdom, Social handledning: 
	Andra än äldre med demenssjukdom, Socialarbetartjänster: 
	Andra än äldre med demenssjukdom, Social rehabilitering: 
	Personer med utvecklingsstörning, Socialarbetartjänster: 
	Personer med utvecklingsstörning, Social handledning: 
	Personer med utvecklingsstörning, Social rehabilitering: 
	Personer med utvecklingsstörning, Mentalvårdsarbete inom socialvården: 
	Personer med utvecklingsstörning, Familjearbete: 
	Andra personer med funktionsnedsättning, Socialarbetartjänster: 
	Personer med utvecklingsstörning, Öppen familjerehabilitering: 
	Andra personer med funktionsnedsättning, Social rehabilitering: 
	Andra personer med funktionsnedsättning, Social handledning: 
	Rehabiliteringsklienter med psykisk ohälsa, Socialarbetartjänster: 
	Rehabiliteringsklienter med psykisk ohälsa, Social rehabilitering: 
	Rehabiliteringsklienter inom missbrukarvården, Öppenvårdsrehabilitering för missbrukare: 
	Rehabiliteringsklienter med psykisk ohälsa, Mentalvårdsarbete inom socialvården: 
	Rehabiliteringsklienter med psykisk ohälsa, Social handledning: 
	Andra personer med funktionsnedsättning, Öppen familjerehabilitering: 
	Andra personer med funktionsnedsättning, Mentalvårdsarbete inom socialvården: 
	Andra personer med funktionsnedsättning, Familjearbete: 
	Övriga, Annan socialservice (SvL 28 §): 
	Övriga, Mentalvårdsarbete inom socialvården: 
	Övriga, Annan sakkunnigverksamhet inom socialvården: 
	Rehabiliteringsklienter inom missbrukarvården, Mentalvårdsarbete inom socialvården: 
	Övriga, Öppen familjerehabilitering: 
	Rehabiliteringsklienter inom missbrukarvården, Socialarbetartjänster: 
	Rehabiliteringsklienter inom missbrukarvården, Social handledning: 
	Övriga, Familjearbete: 
	Rehabiliteringsklienter inom missbrukarvården, Social rehabilitering: 
	Barn/unga, Socialarbetartjänster: 
	Andra än äldre med demenssjukdom, Familjearbete: 
	Andra än äldre med demenssjukdom, Mentalvårdsarbete inom socialvården: 
	Barn/unga, Social rehabilitering: 
	Barn/unga, Social handledning: 
	Definition, andra tjänster inom det sociala området: 
	Övriga, Öppenvårdsrehabilitering för missbrukare: 
	Övriga, Socialarbetartjänster: 
	Övriga, Social rehabilitering: 
	Övriga, Social handledning: 
	Rehabiliteringsklienter med psykisk ohälsa, Familjearbete: 
	Tillståndspliktiga tjänster, Egna anställda, Ansvarspersonens arbete och övrigt administrativt arbete i verksamhetsenheten: 
	Tillståndspliktiga tjänster, Köptjänster, Annan högskoleexamen, vilken: 
	Tillståndspliktiga tjänster, Köptjänster, Egen separat personal som reserverats för övrigt arbete och köptjänster: 
	Tillståndspliktiga tjänster, Egna anställda, Personalstyrkan totalt: 
	Tillståndspliktiga tjänster, Köptjänster, Närvårdare: 
	Tillståndspliktiga tjänster, Egna anställda, Vårdbiträden: 
	Tillståndspliktiga tjänster, Köptjänster, Totalt 2: 
	Tillståndspliktiga tjänster, Egna anställda, Annan anställd, vilken: 
	Tillståndspliktiga tjänster, Egna anställda, Arbetstid som anställda i direkt klientarbete använt för övrigt arbete (tjänster för äldre): 
	Tillståndspliktiga tjänster, Egna anställda, Egen separat personal som reserverats för övrigt arbete och köptjänster: 
	Tillståndspliktiga tjänster, Köptjänster, Totalt 3: 
	Tillståndspliktiga tjänster, Köptjänster, Yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården: 
	Tillståndspliktiga tjänster, Köptjänster, Arbetstid som anställda i direkt klientarbete använt för övrigt arbete (tjänster för äldre): 
	Tillståndspliktiga tjänster, Egna anställda, Totalt 1: 
	Tillståndspliktiga tjänster, Egna anställda, Närvårdare: 
	Tillståndspliktiga tjänster, Köptjänster, Annan anställd, vilken: 
	Tillståndspliktiga tjänster, Köptjänster, Totalt 1: 
	Tillståndspliktiga tjänster, Köptjänster, Yrkesutbildade personer inom socialvården: 
	Tillståndspliktiga tjänster, Egna anställda, Annan högskoleexamen, vilken: 
	Tillståndspliktiga tjänster, Köptjänster, Personalstyrkan totalt: 
	Tillståndspliktiga tjänster, Egna anställda, Totalt 3: 
	Tillståndspliktiga tjänster, Egna anställda, Totalt 2: 
	Tillståndspliktiga tjänster, Egna anställda, Yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården: 
	Tillståndspliktiga tjänster, Egna anställda, Yrkesutbildade personer inom socialvården: 
	Tillståndspliktiga tjänster, Köptjänster, Vårdbiträden: 
	Redogörelse för egen personal i övrigt arbete: 
	Uppge arbetsbeteckning och utbildning 2: 
	Redogörelse för arbetstiden i årsverken som personal i direkt klientarbete använder för övrigt arbete: 
	Redogörelse för köptjänster för övrigt arbete: 
	Uppge arbetsbeteckning och utbildning 1: 
	Anmälningspliktiga tjänster, Köptjänst, Annan högskoleexamen, vilken: 
	Anmälningspliktiga tjänster, Egna antsällda, Totalt 2: 
	Anmälningspliktiga tjänster, Egna antsällda, Vårdbiträden: 
	Anmälningspliktiga tjänster, Egna antsällda, Annan högskoleexamen, vilken: 
	Anmälningspliktiga tjänster, Egna antsällda, Egen separat personal som reserverats för övrigt arbete och köptjänster: 
	Anmälningspliktiga tjänster, Köptjänst, Yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården: 
	Uppge arbetsbeteckning och utbildning 3: 
	Anmälningspliktiga tjänster, Köptjänst, Egen separat personal som reserverats för övrigt arbete och köptjänster: 
	Anmälningspliktiga tjänster, Köptjänst, Totalt 1: 
	Anmälningspliktiga tjänster, Köptjänst, Vårdbiträden: 
	Anmälningspliktiga tjänster, Egna antsällda, Ansvarsperson och annat administrativt arbete i verksamhetsenheten: 
	Anmälningspliktiga tjänster, Egna antsällda, Personalstyrkan totalt: 
	Anmälningspliktiga tjänster, Egna antsällda, Närvårdare: 
	Anmälningspliktiga tjänster, Köptjänst, Annan anställd, vilken: 
	Anmälningspliktiga tjänster, Köptjänst, Personalstyrkan totalt: 
	Anmälningspliktiga tjänster, Köptjänst, Totalt 2: 
	Uppge arbetsbeteckning och utbildning 4: 
	Anmälningspliktiga tjänster, Egna antsällda, Yrkesutbildade personer inom socialvården: 
	Anmälningspliktiga tjänster, Köptjänst, Närvårdare: 
	Anmälningspliktiga tjänster, Egna antsällda, Yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården: 
	Anmälningspliktiga tjänster, Köptjänst, Yrkesutbildade personer inom socialvården: 
	Anmälningspliktiga tjänster, Egna antsällda, Totalt 1: 
	Anmälningspliktiga tjänster, Egna antsällda, Annan anställd, vilken: 
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