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LOV (Lagen om valfrihetssystem) 
innebär ökad valfrihet inom den 
kommunala verksamheten. Friare 
val för den enskilde kunden och 
samtidigt fler möjligheter för privata 
aktörer att erbjuda sina tjänster.

Just nu sitter en projektgrupp som har upp-
draget att utreda om Sunneborna vill ha val-
frihetssystem inom hemtjänst, särskilt boende 
och daglig verksamhet i äldre- och handikap-
pomsorgen. 

Projektledare Anni-
ka Hilmersson, leder 
arbetet som bekostas 
av Socialstyrelsen:

– Vi ska även titta 
på om det finns privata 
aktörer som kan utföra 
dessa tjänster i Sunne. 
Lagen är frivillig, vi 
lägger fram ett underlag för politikerna att ta 
ställning till i december.
LOV kan i så fall införas i Sunne kommun 
tidigast januari 2010.

Småskaligt utbud
Under året har projektgruppen besökt ett 
antal kommuner som redan infört systemet, 
bland annat Jönköping och Umeå.

Sunne undersöker om valfrihetssystem ska införas

Får vi LOV?

Maria Eriksson, 
som driver företaget 
Solrosen Hemtjänst, 
ser gärna att Sunne 
kommun inför LOV 
- Lagen om valfrihets-
system. Det skulle ge 
möjligheter att ut-
veckla hennes företag 
samtidigt som kun-
derna ges ökad val-
frihet. På bilden med 
dottern Emma i knäet.

”Lagen om valfrihetssystem 
är ett jättebra förslag som 
ger möjlighet att utveckla 
min verksamhet. Det här 
har jag väntat på.”

– I Umeå finns många små privata aktörer 
som erbjuder sina tjänster inom handikapp- 
och äldreomsorgen. Ett fungerande småska-
ligt utbud kan ge förbättrad personrelaterade 
tjänster för vårdtagarna.
LOV innebär inte en förändrad kostnadsbild 
för kunden. Utifrån en kravspecificerad lista 
får alla utförare en fast taxa för de olika tjäns-
terna att rätta sig efter. 

Möjlighet att byta vid missnöje
Många, även inom kommunen, ser positivt 

på den nya valfrihets-
lagen som just inne-
bär en valfrihet för 
den enskilde att välja 
vem som ska utföra 
en tjänst och byta om 
hon inte är nöjd. Den 
möjligheten finns inte 
idag.

Om LOV införs 
2010 finns möjligheten, om Sunne kommun-
ledning så väljer, att kunderna kan dela upp 
sysslorna och välja olika aktörer inom exem-
pelvis städning och omvårdnad.

Förhoppningar bland privata aktörer
Ökad valfrihet för kunderna alltså, men även 
ökade möjligheter för privata aktörer på 
marknaden.

Maria Eriksson driver Solrosen Hemhjälp - 
ett privat hemtjänstföretag i Sunne som inrik-
tat sig på att hjälpa äldre med små och stora 
sysslor i hemmet. Det kan till exempel röra 
sig om städning, tvätt, hjälp med telefonkon-
takter eller rastning av hunden.

- Vi är ett personligt företag som är helt in-
riktade på kundens önskemål och behov. La-
gen om valfrihetssystem är ett jättebra förslag 
som ger möjlighet att utveckla min verksam-
het. Det här har jag väntat på. 

Längtade efter mer ansvar och frihet
Maria tackar Sunne kommun för att entrepre-
nörskap och egenföretagande uppmuntras.

– Jag och Britt-Marie som startade Solro-
sen fick mycket bra hjälp från början, såväl 
från kommunen som arbetsförmedlingen. Jag 
kunde ta tjänstledigt och ändå få starta-eget 
-bidrag, säger Maria med tidigare erfarenhet 
från hemtjänsten och den psykiatriska vår-
den.

Nu står företaget på egna ben och ger ar-
betstillfällen till fler personer. 

– Jag ser mig som ett komplement till Sun-
ne kommuns verksamhet, inte en konkurrent. 
Kan vi hjälpas åt tror jag vi kan erbjuda Sun-
neborna en högre kvalitet på tjänsterna.

Internationellt utbyte om demens
Det tredje internationella mötet om demens 
- ”Day and Residential Care for Disorienta-
ted Persons in the European Union” – var i 
Sunne i september. Hela projektet går ut på 
att byta kunskaper om hur personer med 
demenssjukdom bäst tas om hand.

Ungern, Polen, Rumänien och Frankrike 
deltar i projektet tillsammans med Sunne 
och Länsstyrelsen i Värmland. 
I projektet tittar länderna på metoder för 
bättre bemötande av de äldre desorientera-
de personerna i vården. Studiebesök görs 
på hem för äldre i de olika länderna, där 
alla möten ger nya insikter om likheter och 
olikheter. 

– Vi har lärt känna varandra och har ett 
stort utbyte av att träffas och samarbeta. 
En fransk sjuksköterska ska vara med oss 
på jobbet och bo hemma hos mig i Sunne 
i 1,5 vecka. Det är verkligen berikande. Vi 
ser saker från olika infallsvinklar och det 
är intressant och utvecklande, säger An-
drea Gummesson, demenssjuksköterska i 
Sunne kommun. 

I Sunne fick de internationella gästerna 
bland annat se Brogårdens verksamheter 
för personer med demenssjukdom, det vill 
säga boende och dagverksamhet på Sol-
gården. De besökte också verksamheten 
på gruppboendet Hagen och hemtjänsten i 
Lysvik. En guidad tur på Mårbacka hanns 
med liksom ett besök hos landshövding 
Eva Eriksson.   

God ekonomisk
hushållning i Sunne
Delårsbokslutet för Sunne kommun visar 
ett positivt resultat på ca 7 miljoner kronor 
den sista juli 2009. Det är en försämring 
med ca 7 miljoner kronor i förhållande till 
samma periods resultat år 2008. Huvudor-
saken till försämringen är att skatteintäk-
ter och statsbidrag minskar, medan verk-
samhetens nettokostnader ökar. 

– Det märks tydligt att den ekonomiska 
situationen blivit mer bekymmersam och 
att den svaga konjunkturutvecklingen nu 
också påverkar Sunne kommuns räkenska-
per, säger ekonomichef Olle Edgren.

Prognosen för helåret 2009 pekar mot 
ett negativt resultat på 24 miljoner kro-
nor, varav 22 miljoner kronor är en kon-
sekvens av pensionsskuldökningen. Det är 
en engångseffekt kopplad till det beslutade 
omställningsprogrammet. Det betyder att 
resultatet från den ”vanliga, löpande verk-
samheten” kan begränsas till minus 2 mil-
joner kronor.

Verksamheten i nämnderna visar totalt 
sett en mycket god budgetföljsamhet. Det 
är en viktig del för att uppnå god ekono-
misk hushållning.

Den öppna arbetslösheten i Sunne var i 
juli 2009 3,5 procent. I början av året var 
siffran 4,0 procent. Sunne hade i juli 2009 
den lägsta öppna arbetslösheten i länet. 

Jämfört med första halvåret 2008 har 
även sjukfrånvaron bland de kommunan-
ställda minskat från 4,42 procent till 3,7 
procent. 

Sök bygglov i god tid

Planerar du att bygga till våren eller som-
maren – sök bygglov redan nu!

Handläggningstiderna blir ofta längre 
under våren/sommaren och du riskerar att 
få byggstarten försenad om du väntar för 
länge med att lämna in din bygglovs-an-
sökan.

Du träffar Sunne kommuns handläggare 
för bygglov, Tomas Nilsson, på Plan- och 
bygglovenhetens kontor, Kvarngatan 6, i 
Sunne eller på telefon 162 99 under tele-
fontid kl 13-16.


