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LOV— Att välja sin omsorg

En ny lag har trätt i kraft som gör det möjligt för kommuner och landsting att låta
dig välja olika utförare av en rad tjänster inom bl a äldreomsorgen. Syftet med lagen
är att öka inflytandet och valfriheten för dig.

Storumans kommun utreder nu förutsättningarna för att ev införa ett sådant
valfrihetssystem inom hemtjänsten.
Valfrihetssystemet är ingen privatisering i den mening att hela verksamheter
överlåts till privata utförare. Kommunen är även fortsättningsvis ansvarig för äldre–
och handikappomsorgen samt behandlar ansökningar om hjälp enligt
socialtjänstlagen. Kommunen kommer även fortsättningsvis att vara en av de
valbara utförarna av hemtjänstinsatser.
Kommunen godkänner vilka som ska få leverera de tjänster som beslutas om inom
valfrihetssystemet. Likaså är det kommunens ansvar att göra uppföljningar så att
allt fungerar enligt fastställda kvalitetskrav.
Vad betyder det för dig?
Det innebär att flera utförare konkurrerar om att få utföra de tjänster som du är
berättigad till - DU VÄLJER
Eftersom samtliga utförare av tjänster (kommunen och övriga) erhåller samma
ersättning så uppstår en situation där konkurrens sker genom kvalitet i utförandet DU AVGÖR.
I valfrihetssystemet ingår möjlighet att få byta utförare ifall Du önskar. Du behöver
inte motivera varför.
Din avgift kommer att vara samma oavsett vilken utförare du väljer.

Vad betyder det för utföraren?
Valfrihetssystemet innebär nya affärsmöjligheter för den som erbjuder tjänster inom
service, vård och omsorg. Det är öppet för utförare av skilda slag, små och stora
företag samt kooperativ och ideella organisationer som exempelvis föreningar eller
samfund.
Alla som vill bli utförare har rätt att ansöka men kommunen bestämmer vilka som
godkänns utifrån på förhand fastställda krav.
En utförare kan vara verksam i flera kommuner.
Det är kommunen som fastställer pris och bestämmer vilken ersättning som ska
utgå till utförarna.

Lag (2008:962) om valfrihetssystem
FAKTA I KORTHET
 Lagen gäller från och med 1 januari 2009
 Kommunen beviljar bistånd, godkänner utförare samt följer upp och
utvärderar
 Den enskilde har rätt att välja utförare.
 Utförarna konkurrerar med kvalitet och/eller profilering. Priset är enhetligt.
 Utförare kan vara kommunen, företag, kooperativ eller ideella
organisationer med verksamhet inom service, vård eller omsorg.
 Privata utförare har möjlighet att erbjuda tilläggstjänster om exempelvis
trädgårdsskötsel, snöskottning, fönsterputsning och liknande.
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