
Synpunkter och klagomål 
Om du har synpunkter eller klagomål vänder du dig i första hand till utföraren.  

Du kan även vända dig till kommunens kontaktpersoner för LOV: 

Christel Axelsson och Josefin Stübner. 

Telefon: 0430-150 00 

E-post: lov@laholm.se eller socialnamnden@laholm.se 

 

 

Socialförvaltningen Laholms kommun 
Humlegången 6, 312 80 Laholm 
Telefon: 0430-150 00, www.laholm.se 

  

 Valfrihet 
  i hemtjänsten 

LOV (Lagen om valfrihetssystem) i hemtjänsten innebär  

att du som har ett beslut från en biståndshandläggare  

om hemtjänst har möjlighet att välja vem som ska utföra  

insatserna — kommunens hemtjänst eller en privat ut- 

förare som har godkänts av kommunen. 

Socialförvaltningen Laholms kommun 

  



Att välja  
utförare 

Din biståndshandläggare kan alltid ge dig aktuell 
information om vilka valmöjligheter som finns i det 
område som du bor i.  
 
Det är också biståndshandläggaren som sedan tar 
kontakt med utföraren när du gjort ditt val. 
 
Observera att det är du själv som väljer vem som 
ska utföra din hemtjänst. Du kan ta hjälp av  anhö-
rig/närstående/god man gällande ditt val. 
 
Du kan avstå från att välja. Du som avstår från att 
välja får tilldelat dig en utförare utifrån en upprät-
tad turordningslista där samtliga godkända utförare, 
inklusive den kommunala hemtjänsten, finns med.  
 
 

Här gäller det egna valet 
Service- och omsorgsinsatser inkluderat delege-
rade/instruerade hälso- och sjukvårdsinsatser dag- 
och kvällstid mellan klockan 07.00-23.00 
 
 
 
 
 
 

 

 
Att byta utförare 
Du har alltid möjlighet att byta utförare. 
Det finns ingen begränsning i antalet 
gånger du kan byta utförare.  
 
Alla omval sker via din biståndshandläg-
gare. Administrationen vid byte av        
utförare tar 14 dagar. 

 
 
Var vänder jag mig med frågor? 
Biståndshandläggaren kan alltid svara på 
frågor om vilka valmöjligheter som finns.  
 
Du når biståndshandläggare via          
kommunens växel: 0430-150 00. 
 
Du kan också vända dig till kommunens 
kontaktperson för LOV: 
Christel Axelsson eller Josefin Stübner 
Tel nr: 0430-150 00 
E-mail: lov@laholm.se eller  
socialnamnden@laholm.se 
 

 
 

 
 

 
 
 

Här gäller inte det egna valet 
Kommunen ansvarar alltid för: 
• Hemsjukvård 
• Nattinsatser mellan 
• klockan 23.00-07.00 
• Trygghetslarm dygnet runt 
• Kontaktperson 
• Anhöriganställning 
• Matdistribution 

 
 
Avgift 
Din hemtjänstavgift är den samma 
oavsett om du väljer kommunens 
hemtjänst eller någon annan          
utförare. Det är kommunen som 
skickar fakturan på avgiften oavsett 
vem som utför tjänsten.  
 
För frågor om avgiften når du       
avgiftshandläggare via kommunens 
växel: 0430-150 00. 
 
 

Tilläggstjänster 
Privata utförare kan erbjuda         
tilläggstjänster, det vill säga tjänster 
utöver biståndsbeviljade insatser.  
 
Om du vill köpa tilläggstjänster av 
den privata utföraren beställer och 
betalar du dessa tjänster direkt till 
företaget enligt deras prislista.  
 
Kommunen får enligt nuvarande 
lagstiftning inte erbjuda                
tilläggstjänster. 
 
 
 
 
 
 


