Information om LOV
Valfrihetssystem inom hemtjänsten

Ta steget till eget – Information till dig som utförare

Införandet av LOV innebär att den enskilde själv
väljer utförare som ska utföra serviceinsatser som
kommunen normalt levererar. Åstorp erbjuder val
för Städ, Tvätt och Inköp.
I ett valfrihetssystem kan den enskilde välja eller
byta utförare i enlighet med sina preferenser.
Möjlighet ges till brukaren att byta utförare när som
helst.
Kommunen tillhandahåller system för hantering av
information mellan utförare och kommun.
Det är viktigt att utföraren kan vara långsiktig och
skall därför ha god kunskap och ekonomi samt vara
registrerad som företag.

Ersättning till utföraren utgår med 290 kr/tim.
Kommunen kan inte garantera några uppdrag och
lämnar ingen volymgaranti eftersom kunden själv
väljer utförare.
Som privat utförare kan du även erbjuda
tilläggstjänster som baseras på en
överenskommelse mellan ditt företag och kunden.

Om du har frågor går det bra att kontakta:
Emira Talic
LOV ansvarig
Åstorps Kommun
042-64134
Ytterligare upplysningar kan lämnas av:
Stina Cederhag
Myndighetschef
Åstorp kommun
042-64123

EXEMPEL IFYLLD ANSÖKAN
Information om den sökande
Företagets namn:
STINAS STÄD
Huvudleverantör
Postadress:
Stora Strandgatan 0

Organisationsnummer:
XXXXXX-XXXX
Underleverantör
Postnummer:
Ort:
26500
Åstorp

Telefon:
Fax nr:
E-postadress:
042-00000
042-00000
Stinas.städ@exempell.se
www-adress:
Plus-/bankgironummer:
www.stinasexempel.se
XXX-XXXX
Kontaktpersonens namn:
Telefonnummer:
Stina Exempel
042-10000
Ansökan avser servicetjänster städ, tvätt och inköp i hela kommunen
Kapacitetstak, se punkt 1.3.2 i förfrågningsunderlaget
Ange ev. kapacitetstak:
Ja Timmar/månad…304
Nej
EXEMPEL IFYLLD SNABBFORMULÄR
(Finns i förfrågningsunderlaget)
Skallkrav
Uppfyllt
Utföraren har gjort en
Ja
Nej
ansökan i enlighet med
ansökningsformuläret
Utföraren är fri från
Ja
Nej
skulder för skatter och
sociala avgifter
Registreringsbevis från Ja
Nej
bolagsverket eller
motsvarande

Skallkrav
Uppfyllt
Utföraren innehar F- Ja
Nej
skattebevis
Korrekt ifylld
blankett SKV 4820
bifogad
Utföraren kan
uppvisa nödvändig
ekonomisk ställning
för uppdraget

Ja

Nej

Ja

Nej

Ansökningsformulär och förfrågningsunderlag finns på den
kommunala hemsida:
http://www.astorp.se/toppmeny/leva/aldreomsorg/valfrihetihemtjansten.4.7
c2ad66612eb961390980002396.html

