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Frågor och svar om valfrihetssystem och brukarval i Simrishamns kommun 
 

1. Vad är ett valfrihetssystem? 

2. Vad gör jag om jag inte är nöjd? 

3. Vad händer om jag inte kan eller vill välja? 

4. Kan jag behålla den utförare som jag har idag utan att göra något aktivt val? 

5. Vad kan jag få hjälp med? 

6. Kan de privata utförarna hjälpa mig med andra saker som inte de kommunala kan? 

7. Vad kostar hjälpen? 

8. Vem hjälper mig på natten? 

9. Vem är det som kommer när jag trycker på trygghetslarmet? 

10. Kan jag välja mer än en utförare?  

11. Vem ska jag kontakta om jag har fler frågor om mitt val? 

 

1. Vad är ett valfrihetssystem? 

Lagen om valfrihetssystem ger dig möjlighet att välja om det är kommunen eller ett privat 

företag som ska utföra den hjälp som du beviljats (t.ex. hjälp med bäddning av din säng). 

Detta ska ge dig valfrihet, delaktighet och inflytande.  

 

Syftet med lagen är också att det ska stimulera till ökad mångfald, småföretagande och skapa 

en mer attraktiv arbetsmarknad för personal.  
 

2. Vad gör jag om jag inte är nöjd? 

Det är du själv som bestämmer om du önskar byta utförare. Du meddelar någon 

omsorgshandläggare som i sin tur ordnar med bytet. Bytet ska ske inom 15 helgfria vardagar. 

Har du synpunkter eller klagomål på din utförare men ändå vill att de ska fortsätta att hjälpa 

dig, kan du ta kontakt med ansvarig verksamhetschef för din utförare eller ta kontakt med 

omsorgshandläggaren som kan hjälpa dig vidare. Du kan också lämna synpunkter och 

klagomål på kommunens hemsida www.simrishamn.se.  
 

3. Vad händer om jag inte kan eller vill välja? 

Om du inte själv kan välja utförare kan din företrädare välja till dig. Anhöriga har i sig ingen 

legal rätt att välja till dig men kan göra det om du ger ditt samtycke till det. Om det inte finns 

någon som kan eller vill välja får du den utförare som senast hade bäst resultat i den löpande 

kvalitetsundersökningen som omsorgshandläggarna gör.  
 

4. Kan jag behålla den utförare som jag har idag utan att göra något val? 

Om du är nöjd med den utförare som du har idag behöver du inte göra något val. Men skulle 

du ändra dig, kan du när som helst ta kontakt med omsorgshandläggarna. 
 

5. Kan de privata utförarna hjälpa mig med andra saker som inte de kommunala kan? 
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I första hand ska du få hjälp med det som står i ditt beslut som du fått av 

omsorgshandläggaren.  

 

De privata utförarna kan också utföra så kallade tilläggstjänster som de kan ta extra betalt för. 

Betalning sker då direkt till utföraren. All hjälp som står i ditt biståndsbeslut och som skickats 

hem av omsorgshandläggaren ska dock utföras utan att utföraren får ta ut extra avgift. Den 

hjälpen betalar du till kommunen. Kommunen betalar i sin tur utföraren. 
 

6. Vad kostar hjälpen? 

Oavsett om du väljer kommunen eller en privat utförare kommer det att kosta lika mycket för 

dig. För att veta vad din kostnad blir kan du ta kontakt med kommunens avgiftshandläggare 

på telefonnummer 0414-81 90 00. 
 

7. Vem hjälper mig på natten? 

Mellan 22.00 och 07.30 är det kommunens nattpatrull som hjälper dig. 
 

8. Vem är det som kommer när jag trycker på trygghetslarmet? 

Även trygghetslarm ingår i valfrihetssystemet. Utföraren kan dock välja att inte utföra denna 

tjänst. När du gör ditt val är det därför bra om du ser över vilken hjälp som den aktuella 

utföraren kan hjälpa till med. På natten är det alltid kommunens nattpatrull som hjälper dig.  
  

9. Kan jag välja mer än en utförare? Till exempel en som städar och en annan som hjälper 

mig att duscha? 

Ja, du kan välja en utförare som till exempel hjälper dig med omsorg (T.ex. hygien, klädsel, 

dusch) och en annan som hjälper dig med serviceinsatser (T.ex. städ, tvätt och inköp). Du kan 

även välja att ha hjälp från en och samma utförare med allt under förutsättningar att denna 

utförare har valt att utföra all hjälp.  

 

10. Vem ska jag kontakta om jag har fler frågor om mitt val? 

Blankett för val och byte finns på kommunens hemsida www.simrishamn.se. 

Du kan också ringa någon omsorgshandläggare i kommunen. Sök någon av dessa via kontakt 

Simrishamn 0414-81 90 00. 

http://www.simrishamn.se/

