Eget val inom hemtjänsten
Information till dig som vill välja utförare av hemtjänst

Vem har möjlighet att
välja utförare?
Du som är beviljad hemtjänst omfattas av
det egna valet av utförare.

Vad innebär att välja
utförare av hemtjänst?
Val inom hemtjänsten innebär att du som
beviljats hemtjänst har möjlighet att välja
vem som ska utföra din hjälp. Du kan välja
mellan kommunen och företag (fortsätt
ningsvis kallad utförare) som kommunen
har godkänt och som valt att arbeta i det
område där du bor. Du kan inte välja en
speciell person.
Utförarna har valt att utföra antingen
serviceinsatser eller både serviceinsatser
och personlig omvårdnad. Din möjlighet att
välja en viss utförare påverkas både av var
du bor och vilka insatser som du är beviljad.

Utförare som tecknat avtal för service
insatser såsom städning, tvätt och inköp
utför dessa insatser vardagar mellan 
klockan 07.00 – 18.00.
Utförare som tecknat avtal för serviceinsatser och personlig omvårdnad utför
dessa insatser alla veckodagar mellan
klockan 07.00 – 22.00. Dessa utförare kan
också utföra hälso- och sjukvårdsinsatser
som kommunens legitimerade personal
delegerat till omvårdnaspersonalen.
Kommunens hemvård utför alla insatser
hela dygnet, alla veckodagar.
I de fall där personlig omvårdnad ingår i ut
förarens ansvar besvarar de även trygghets
larmen mellan klockan 07.00 – 22.00. Övrig
tid, oavsett utförare ansvarar kommunen
för trygghetslarmen.

Vilka utförare kan jag välja?
Alla de utförare som du kan välja bland har
blivit godkända av Socialnämnden i kom
munen. För att bli godkänd måste utföraren
leva upp till de kvalitetskrav som socialnäm
den satt upp.
Socialnämden har insyn i utförarnas
verksamhet, detta för att garantera en 
god kvalitet.
All personal har tystnadsplikt, bär namn
bricka och ska kunna legitimera sig.
I samband med utförande av tilläggstjänster
finns inte krav på tystnadsplikt.
Utföraren kan profilera sig på olika sätt till
exempel genom specialkompetens inom ett
eller flera områden som språk och kultur osv.

Vill du veta vilka utförare som finns att
välja bland i ditt område och göra ditt val
kontakta kommunens biståndsbedömare
genom kommunens växel telefon 
0501 - 75 50 00 eller gå in på kommunens
webbplats www.mariestad.se under Stöd
och omsorg.

Måste jag välja?

Kan jag göra om mitt val?

Du kan avstå från att välja utförare och i
så fall kommer kommunens omvårdnads
personal att utföra de beviljade insatserna
hos dig.

Om du vill byta utförare, kontaktar du
kommunens biståndsbedömare för att
göra ett omval. Du behöver inte ge någon
motivering och bytet sker inom 14 dagar.

Om du har frågor kring det egna valet
av hemtjänst, kontakt då kommunens
biståndsbedömare genom
kommunens växel.

Tfn. 0501-75 50 00

Vad kostar hemtjänsten?

Kan jag köpa tilläggstjänster?

Hemtjänstavgiften, som bygger på max
taxan, förändras inte genom det egna valet.
Den är densamma oavsett om du väljer en
kommunal eller alternativ utförare. Du får
bara en räkning och den kommer från
kommunen.

De alternativa utförarna kan erbjuda tilläggs
tjänster, det vill säga tjänster utöver de
biståndsbeviljade insatserna. Om du vill köpa
tilläggstjänster beställer och betalar du dessa
direkt till utföraren enligt deras prislista.
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Kvalitetssäkring
För att säkerställa att du får dina beviljade
insatser, används uppföljningssystemet
Intraphone. Detta system används
oberoende av om du väljer kommunen
eller alternativa utförarna.
Det går till så att personalen som kommer
hem till dig, via din telefon registrerar när
de kommer och går samt knappar in vilken
hjälp du fått. Detta kostar ingenting extra
på din telefonräkning.
Som ytterligare kvalitetssäkring gör
kommunen årligen uppföljningar. Det kan
bland annat innebära att du kan få en
förfrågan om att fylla i ett frågeformulär.
Detta för att kommun ska kunna säkra att
du får en god och säker vård och omsorg.

Vill du veta mer
om det egna valet?
Har du frågor om äldreomsorgen och det
egna valet kan du vända dig till kommu
nens biståndsbedömare som du når via
kommunens växel 0501-75 50 00, under
kontorstid.
Det finns mer information om det egna
valet på kommunens hemsida. Här kan
du läsa mer om de utförare och tjänster
som finns tillgängliga i just ditt hemvårds
område. Här hittar du också kontakt
uppgifter till utförarna.

Besök www.mariestad.se
under Stöd och omsorg

Bakgrund
Politikerna i Kommunfullmäktige
i Mariestads kommun beslutade
i januari 2010 att införa eget val
av utförare inom äldreomsorgen.
Syftet är att öka ditt inflytande
över de hemvårdsinsatser du får
utförda, öka konkurrensen
mellan utförare och därigenom
höja kvaliteten på servicen.
Till grund för beslutet ligger
Lagen om valfrihet (LOV).

