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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.

Årets andra nyhetsbrev
Årets andra månad är här och Sundsvall är täckt 
av ett vitt, vackert täcke. I nyhetsbrevet för janu-
ari berättade vi om vilka frågor och förslag som 
politiken förväntades fatta beslut kring. Besluten 
är nu fattade och som utlovat får ni i det här bre-
vet reda på vad politiken beslutade. Vi kommer 
också att berätta mer om hur hela Sundsvalls 
kommun på ett aktivt sätt arbetar med konkur-
rensprövning som ett medel för en ökad kvalitet 
och effektivitet.

En ny tid för Sundsvalls kommun
Genom att tillämpa valfrihet och mångfald 
leder utvecklingen från ett läge där Sundsvalls 
kommun är ensam leverantör av välfärdstjän-
ster till ett läge där kommunen är en av flera 
leverantörer och sundsvallsborna får en större 
frihet att välja vilken producent de vill använ-
da. Utvecklingen förändrar spelplanen för såväl 
medborgare och företag som politiker och tjän-
stemän. Skolan är ett exempel på att det redan 
görs idag och hemtjänsten står på tur 2012. 

Informationsträffar om Fritt val
För alla föreningar och intressenter finns möjli-
gheten att boka in en träff med representanter 
för kommunen för information och samtal kring 
Fritt val.  Hör av er till Jenny Lilius för att boka 
in en tid som passar er.
 
Politiska beslut modell för Fritt val
I januari fattade kommunstyrelsen beslut om  ut-
formingen av Fritt val inom hemtjänsten. 

Följande politiska beslut togs: 

1. Tjänsteindelning: både service och omvård-
nad ska ingå i valfrihetssystemet. 

2. Geografisk indelning: kommunen delas in i 
åtta områden vilka utförarna kan ansöka om 
att vara verksamma i. De kan välja att vara 
verksamma i  ett, flera eller hela kommunen.

3. Ersättningsmodell: utförarna får ersättning 
för utförd tid inom ramen för bistånds-
beslutet. Kopplat till geografi utgår tre olika 
ersättningsnivåer; stad, tätort och landsbygd. 

4. Valfrihetssystemets omfattning: Följande 
tjänster kommer inte att omfattas av Fritt 
val: matdistribution, servicehus, nattpatrull 
och trygghetslarm.

5. Förändrade biståndsbeslut för hemtjänst: 
För att öka kundens inflytande över de tjän-
ster man har rätt till, görs förändringar i 
rutinerna för biståndsbedömningen. Bland 
annat kommer kunden få information om 
beräknad månadstid för sina beviljade insat-
ser.  

6. Icke-vals alternativ: Alla som har hemtjänst 
idag kommer att bli erbjudna möjligheten 
att göra ett val när vi går in i Fritt val hösten 
2012. För den som redan har hemtjänst och  
som inte gör ett aktivt val händer ingenting, 
utan man behåller kommunen som sin ut-
förare. Däremot kommer nya kunder som 
inte gör ett aktivt val att fördelas mellan de 
godkända utförarna enligt en fastställd tu-
rordning och utifrån insats och geografi. 


