DITT
VAL
av servicetjänster

DET ÄR DU SOM VÄLJER
Ditt val innebär att det är du själv som väljer vem som ska utföra de servicetjänster du har
beviljats av kommunen.
Servicetjänster är de biståndsbeslutade tjänster du beviljats och som består av städ, tvätt
och inköp.
Du kan välja att servicetjänsterna utförs av Åre kommun eller någon av de privata företag
som har godkänts av kommunen.
Om du inte vill eller kan välja
Du som redan har servicetjänster från Åre kommuns hemvård och inte vill göra ett annat
val behöver inte välja.
Det innebär då att hemvården i Åre kommun fortsätter utföra dina servicetjänster.
Du som beviljats servicetjänster för första gången får välja utförare när du fått ditt
biståndsbeslut.
Hur går det till att välja?
När du bestämt dig för vem som ska utföra dina servicetjänster ska du kontakta
biståndshandläggaren.
Kontakt
Ring kundtjänst på telefon 0647-161 00 och be att få tala med biståndshandläggaren för
det område där du bor.
På kommunens hemsida www.are.se/kontakt/hemvard-boenden hittar du direktnummer
till kommunens biståndshandläggare.
Vad kostar det?
Du betalar samma avgift för de servicetjänster du får oavsett vilken utförare du väljer.
Avgiften styrs av hur många servicetimmar du använt per månad och av vilken
betalningsförmåga du har.

Hur kommer servicetjänsterna att utföras?

•

Ditt beslut om bistånd för servicetjänster ligger till grund för utförandet oavsett vilken
utförare du väljer.

•

Du kan själv bestämma vad du vill ha hjälp med inom ramen av åtta timmars
servicetjänster per månad.

•

Du och din utförare dokumenterar hur du vill ha dina servicetjänster utförda i din
genomförandeplan.

Privata företag kan också erbjuda dig tilläggstjänster. Exempel på tilläggstjänster kan vara
snöskottning och gräsklippning.
Tilläggstjänster köper du själv av utföraren, utifrån utförarens taxa för tilläggstjänster.
Vad händer om du inte är nöjd med ditt val?
Du kan byta utförare när du vill.
Om du vill byta utförare kontaktar du biståndshandläggaren.
Vart vänder du dig om du har frågor?
Om du vill veta mer än du får svar på i denna broschyr kan du vända dig till den
personal som utför dina servicetjänster eller kontakta biståndshandläggaren.
Varför inför Åre kommun valfrihet i hemvården?
Syftet med att införa valfrihet i hemvården är att öka inflytandet för dig som brukare och
ge dig valmöjlighet över utförandet av dina servicetjänster. Vi tror att fler utförare kan
bidra till hög kvalitet inom hemvården.
Beslut om att införa valfrihet av servicetjänster i Åre kommun, beslutades i
kommunfullmäktige den 5 november 2009.
Lagen om valfrihet (LOV) ligger till grund för beslutet om valfrihet.

HUR GÅR DET TILL ATT BYTA
UTFÖRARE?
Vill du byta utförare så kontaktar du biståndshandläggaren.
Ring kundtjänst på telefon 0647-161 00 och be att få tala med biståndshandläggaren
för det område där du bor.
På kommunens hemsida www.are.se/kontakt/hemvard-boenden hittar du
direktnummer till kommunens biståndshandläggare.

Socialkontoret hemvården
Box 201 | 837 22 JÄRPEN | 0647-161 00 | www.are.se

