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Hösten 2012 införs Fritt val inom hemtjänsten i Sundsvalls kommun. Fritt val införs med stöd 
av Lagen om valfrihetssystem (LOV). LOV är en lag som reglerar vad som gäller för kommuner 
och landsting när de vill införa kundval inom hälsovård och socialtjänster. För dig som har 
fått hemtjänst beviljad innebär det en möjlighet att själv få välja vem som ska utföra ditt stöd.

Konsekvensbedömningar
Vid Kommunala pensionärsrådets sam-
manträde den 8 december 2011 bjöds alla pen-
sionärsföreningar in för att tillsammans med oss 
göra konsekvensbedömningar av valfrihetssys-
temet inom hemtjänsten. Totalt fanns tre till-
fällen att träffas och det blev en bra uppslutning 
till samtliga möten.

Vi vill passa på att rikta ett stort tack till alla 
föreningar för visat engagemang och för kloka 
tankar. Under vecka 2 påbörjas arbetet med 
att sammanställa alla tankar och åsikter och vi 
återkommer så snart vi har hunnit bearbeta ma-
terialet och fått fram ett resultat. Många politis-
ka beslut väntas i januari 2012 I slutet av januari 
väntas politiken fatta beslut kring hur modellen 
för fritt val inom hemtjänsten i Sundsvall ska 
se ut. Under hösten har socialtjänsten arbetat 
fram förslag på hur vi anser vår modell ska se ut 
och det är utifrån våra förslag politiken fattar 
sina beslut. Våra utgångspunkter i arbetet har 
varit de politiska målen och syftet med att in-
föra Fritt val; kvalitet för den som får hjälp och 
mångfald av utförare.

Delaktighet och öppenhet
Årets första nyhetsbrev kommer att handla om 
de frågor som politiken ska fatta beslut kring. 
Vi vill genom det här nyhetsbrevet ge er en in-
blick i vad de politiska besluten innebär i prak-
tiken och vilka förslag till beslut socialtjänsten 
har lämnat.

Observera att förslagen alltså inte är beslutade 
än, vilket innebär att de kan ändras om politik-
en vill annorlunda. I nästa nyhetsbrev redovisar 
vi vilka politiska beslut som togs. Allt för att du 
ska känna dig trygg med att du får all informa-
tion som du behöver.

1. Tjänsteindelning
Vi föreslår att utförarna kan välja att bli god-
kända för två olika tjänstetyper; en för endast 
servicetjänster och en för omvårdnad och ser-
vice tillsammans. Det skulle innebära att några 
utförare bara blir godkända för en typ av insats 
(service), medan andra utförare kan erbjuda 
alla insatser. Utför man omvårdnadsinsatser 
ställs högre krav på kompetens och kunskap än 
för de som endast erbjuder serviceinsatser.

2. Geografisk indelning av kommunen
Sundsvall är en kommun med en stor geografi. 
Vårt förslag är att vi ska låta utförarna bestämma 
var i kommunen de vill etablera sig. Geografisk 
indelning underlättar för etablering av mindre 
företag och skapar närhet mellan utförare och 
kund. Vi förslår att kommunen delas in i åtta 
godkännandeområden, vilka de är ser du på den 
bifogade kartan. Ersättningsmodellen byggs 
upp med tre olika ersättningsnivåer; stad, tätort 
och landsbygd. Högst ersättning ska utgå till de 
utförare som etablerar sig på landsbygden.

3. Ickevals-alternativ
Den som själv inte gör ett aktivt val kallas för 
ickevalskund. Hur kommunen hanterar de som 
inte väljer kan se olika ut från kommun till kom-
mun. Vi föreslår att alla våra befintliga kunder 
inom hemtjänsten ges möjlighet att göra ett 
omval när vi går in i Fritt val hösten 2012. De 
befintliga kunder som inte gör ett aktivt val får 
fortsätta ha kommunen som sin utförare. Med 
andra ord blir det bara de som vill som byter 
utförare. Däremot föreslår vi att de nya kunder 
som inte gör ett aktivt val ska fördelas mellan de 
godkända utförarna enligt en fastställd turordn-
ing och utifrån insats och geografi. 

Samtliga utförare har godkänts och förväntas 
hålla en god standard och utföra tjänster av god 
kvalitet. En utförare som efter kvalitetsupp-
följning inte uppnår uppställda krav mister sitt 
uppdrag åt Sundsvalls kommun.
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4. Interna stödfunktioner
Frågan om hur kommunens egen hemtjänst 
ska få köpa tjänster av andra än kommunens 
interna stödfunktioner föreslår vi ska utre-
das vidare inom ramen för det kommunöver- 
gripande projektet ”valfrihet och mångfald”.

5. Trygghetslarm
Installationer, tester och respons på inkomna 
trygghetslarm är en omfattande verksamhet 
och som inte naturligt hör till hemtjänstens 
utförande.Vi förslår därför att trygghetslarmet 
inte bör ingå i de tjänster som omfattas av Fritt 
val, utan bör istället utredas separat.

6. Nattpatrull
Att bedriva nattpatrull är ett mycket om-
fattande åtagande. Att kräva det av små ny-star-
tade företag är mycket svårt. Förslaget innebär 
att nattpatrull inte ingår i Fritt val. Istället bör 
verksamheten tills vidare placeras i kommun-
ens egen regiverksamhet.

7. Distribution av färdiglagad mat
Distribution av färdiglagad mat utreds för när-
varande i ett separat uppdrag inom socialtjän-
sten. Vi anser att det därför inte bör ingå i Fritt 
val.

8. Kundvalsmodell i servicehus
Fritt val i servicehusen är en komplex frågeställ-
ning. I ljuset av att hela frågan om servicehus-
ens framtid är under bearbetning föreslås att 
servicehusen tills vidare undantas från Fritt val.

9. Ersättning för utförd tjänst
Vi föreslår att ekonomisk ersättning till utförar-
na utgår utifrån utförd tid hos kunden. Det vill 
säga att utförarna endast får betalt för den hjälp 
de har gett

10. Förändringar i biståndbesluten  
     – hjälp i hemmet ordinarie boende
För att öka kundens inflytande över de tjänster 
man har rätt till föreslår vi att förändringar görs 
i rutinerna för biståndsbedömningen. 

Utgångspunkter för vår föreslagna modell:
•	 kunden ska veta och förstå vad han eller 

hon beviljats/avslagits
•	 kunden ska ges möjlighet att kunna påverka 

när och hur insatserna ska utföras
•	 biståndet ska utformas individuellt
•	 insatserna ska vara utvärderingsbara för att 

kunna kvalitetssäkras

Information om tid för beviljat bistånd
Vi föreslår att kunden ska få information om 
beräknad månadstid för sina beviljade insatser. 
Vi anser att det blir en rad fördelar med att 
kunden och utföraren får en ramtid att förhålla 
sig till. Det vi ser är bland annat att:
•	 Kunden får ett ökat inflytande
•	 Kunden får möjlighet att inom ramen för 

sitt biståndsbeslut kunna täcka ett varierat 
behov

•	 Kommunen får en god kostnadskontroll, 
vilket innebär att vi kan se till att våra skat-
temedel går till rätt ändamål



Nyhetsbrev från Sundsvalls kommun
nummer 2 • januari 2012

 
 

Postadress: 851 85 Sundsvall  
Besöksadress: Norrmalmsg.atan 4  
www.sundsvall.se  

Förslag på geografisk 
indelning för etablering

1) Sundsvalls tätortsområde
2) Alnö kommundel
3) Sättna kommundel
4) Njurunda tätort
5) Njurunda glesbygd
6) Matfors kommundel
7) Stöde kommundel
8) Indal - Liden kommundel


