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Valfrihet i hemtjänsten
Du som beviljats hemtjänst har rätt att välja 
vem som ska utföra stödet. 



Valfrihet i hemtjänsten
Valfrihet i hemtjänsten innebär att invånare i Tierps kommun som 
beviljats hemtjänst har rätt att välja vem av kommunens godkända 
utförare som ska utföra stödet. 

Valfriheten gäller för insatserna inköp av dagligvaror, städning, 
tvätt och enklare klädvård, rengöring av tekniska hjälpmedel, öv-
riga inköp, aktivitet/social samvaro, ledsagning samt för insatsen 
läsa post för gravt synskadade. 
 

Välj utförare i hemtjänsten 
Du som är beviljad hemtjänst kan välja bland flera utförare.  
Information om godkända utförare finns på kommunens webbsida, 
tierp.se. Information lämnas också av din biståndshandläggare då 
du beviljas insats för första gången eller om du framför att du vill 
byta utförare.  

Då du gjort ditt val fyller du i blanketten ”Val av utförare” och 
lämnar ifylld blankett till din biståndshandläggare. Du kan bara 
välja en utförare för beviljade insatser. 

Icke-valsalternativ för dig som inte aktivt väljer
Du behöver inte välja utförare. Om du inte väljer utförare tilldelas 
du utförare utifrån en turordningslista där kommunens egen regi 
samt godkända företag finns med. 
 

Du kan byta utförare
Om du inte är nöjd har du rätt att byta utförare utan att behöva 
uppge orsaken. Rättigheten att byta utförare medför att det är  
viktigt såväl för kommunens egen regi som privata företag att hålla 
en hög kvalitet.



Vilka kan bli utförare?
Valfrihetssystemet innebär att företag, kooperativ eller ideella 
organisationer ges möjlighet att ansöka om att bli godkända som 
utförare av hemtjänst. Alla sökanden som uppfyller kommunens 
kriterier har rätt att bli godkända.
 

Tilläggstjänster
Vissa privata hemtjänstutförare erbjuder tilläggstjänster utöver de 
biståndsbeviljade insatserna. Det kan exempelvis vara trädgårds-
arbete, snöskottning, klädvård, matlagning och storstädning. Dessa 
tjänster ingår inte i ditt biståndsbeslut från kommunen. 

Tilläggstjänster, om de är hushållsnära, omfattas av RUT. RUT 
är en förkortning av Rengöring, Underhåll och Tvätt. Begreppet 
rutavdrag används för att beskriva möjligheten till skatteavdrag för 
husarbete. Avdrag ges enbart för arbetskostnad. Om tjänsten du vill 
köpa omfattas av RUT innebär det att du enbart betalar hälften av 
arbetskostnaden upp till 50 000 kr i skattereduktion per år. Du betalar 
till det företag du köper tjänsten av. 

Det kan ibland vara ekonomiskt fördelaktigt att köpa tjänster av 
företag, där tjänsten omfattats av rutavdrag, istället för att beviljas 
insats av kommunen. 

För ytterligare information om RUT och tilläggstjänster, kontakta 
Skatteverket och det företag du är intresserad att anlita. 



Postadress: Tierps kommun
Individ- och familjeomsorg
815 80 Tierp

Kontaktuppgifter

Besöksadress: 
Torggatan 4, Tierp        
 
Telefon växel: 
0293-21 80 00


