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Till Dig som har Hemtjänst
I Sävsjö kommun

Valfrihetssystem i hemtjänsten
Valfrihetssystem enligt LOV
Kommunfullmäktige i Sävsjö kommun har beslutat att införa ett system för
ökad valfrihet inom kommunens hemtjänst. Beslutet grundar sig på Lag av
valfrihetssystem (LOV), vilket är en lagstiftning som kommunen kan välja att
tillämpa eller att inte tillämpa. Valfrihetssystemet kommer att gälla hemtjänstinsatser som utförs dagtid 06.30 -21.30. Kommunens hemtjänst utför
även i fortsättningen alla nattpatrullsinsatser, samt har ansvar för trygghetslarm och måltidsdistribution.
Kommunfullmäktiges beslut innebär att det från den 1 november 2010 är
möjligt för företag som vill bedriva hemtjänstverksamhet i kommunen att hos
socialnämnden begära att bli godkända som utförare av hemtjänst.
För att företag bli godkända utförare krävs att man uppfyller ett antal kvalitetskriterier som kommunen fastställt (t.ex. vad gäller personalens kompetens). Företagen kan välja att verka inom hela eller delar av Sävsjö kommun,
och man kommer att få ersättning för utförda hemtjänstinsatser. Ett ersättningssystem införs, som innebär att utförarföretagen ersätts på samma sätt
som den kommunala hemtjänsten.
Biståndsbedömning
För att man skall få hjälp med hemtjänstinsatser krävs en ansökan om bistånd. Därefter gör socialförvaltningens biståndshandläggare en utredning
och fattar ett beslut om bistånd. Hjälp kan utgå till både omvårdnad och service. Under 2010 har socialförvaltningen sett över sin biståndshandläggarorganisation, och denna finns från 1 november 2010 organiserad inom förvaltningens administrativa avdelning.
När kan jag välja?
Det finns ännu inte något privat hemtjänstföretag som verkar inom Sävsjö
kommun, och från kommunens sida vet vi ännu inte hur länge det dröjer innan valfrihetssystemet fungerar i praktiken. Så fort det finns ett godkänt företag inom det geografiska område där Du bor, så kommer socialförvaltningen
omgående att informera Dig.
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Om jag inte vill välja?
Valfrihetssystemet ger Dig en möjlighet att välja, men alla som idag har hemtjänst via kommunens verksamhet behåller kommunen som utförare om man
inte vill välja. Nytillkommande brukare som inte vill välja själva, tilldelas utförare enligt en turordningslista bland de företag som finns godkända i det område där man bor.
Kan jag välja om?
Valfrihetssystemet är till för att hemtjänstens brukare skall få ökat inflytande
över vem som utför hemtjänstinsatserna. Om Du inte är nöjd med utföraren
går det självfallet att byta utförare, under förutsättning att det finns utrymme
hos de företag som verkar i Ditt område. Om man vill byta utförare skall bytet
kunna ske inom c:a en vecka.
Hemtjänstavgift?
Kommunen tar ut avgift för hemtjänst enligt den vanliga hemtjänsttaxan oavsett om hemtjänsten utförts av kommunens hemtjänstorganisation eller av en
privat utförare. Kommunens hemtjänsttaxa följer reglerna om maxtaxa, vilket
år 2010 innebär att högsta hemtjänstavgift är 1696 kr.
Kommunens hemtjänstorganisation
Inför starten av valfrihetssystemet har kommunens hemtjänstorganisation
setts över. Verksamheten kommer att vara indelad i två hemtjänstgrupper.
Hemtjänstgrupp Söder utgår från Rörviks tätort och arbetar även i Stockaryd
och Vrigstad samt de sydöstra delarna av kommunen. Hemtjänstgrupp Norr
utgår från Sävsjö tätort och arbetar i de nordöstra delarna av kommunen. För
de brukare som haft hemtjänstinsatser från Ringgården, Södergården och
Göransgården kommer insatserna framöver att utföras av närmaste hemtjänstgrupp. Förändringen kommer att äga rum successivt under tiden 201011-01 till 2011-02-01.
Mer information
Ytterligare information om hemtjänstens valfrihetssystem kommer att finnas
på Sävsjö kommuns hemsida. Vi kommer även att sända ut brev med information när det finns godkända nya hemtjänstföretag.
Har Du frågor är du välkommen att ringa till oss via socialförvaltningens reception telefon 0382/154 60. Om vi inte kan ta emot Ditt samtal då ber vi att
få ringa upp senare.
Med vänlig hälsning!
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