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Blanketten skickas till din 
biståndshandläggare eller socialsekreterare som 
registrerar ditt val av utförare.

Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen värnar om din personliga integritet och strävar efter att
skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Vi hanterar dina personuppgifter enligt gällande lagstiftning
(dataskyddsförordningen). För mer information se goteborg.se/personuppgifter 

Val av utförare av hemtjänst

      Nyval, det är första 
      gången jag väljer

      Omval, jag vill 
      byta utförare

Personuppgifter
Namn Personnummer

Adress Telefon

Postnummer och ort Mobiltelefon

Val av utförare
Jag väljer följande utförare: 

Vid byte av utförare
Handläggaren meddelar den utförare du valt ovan, som i sin tur tar kontakt med dig. 
Din nya utförare startar hos dig efter tio kalenderdagar.

Underskrift 
För att val av utförare ska kunna behandlas måste den undertecknas av den sökande 
eller av en person som är behörig att företräda honom/henne.

Underskrift Datum

God man, förvaltare eller ombud som har fullmakt* att föra sökandes talan
Namn på företrädare Ort och datum

Adress Telefon

Postnummer och ort Mobiltelefon

        Ombud

        Förvaltare

God man med följande uppdrag:            Bevaka rätt          Förvalta egendom Sörja för person

* Fullmakt ska kunna styrkas.
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Du som har ett biståndsbeslut om hemtjänst har rätt att välja utförare av din hemtjänst.  
Du har också rätt att byta utförare utan att ange något skäl. Din biståndshandläggare eller  
socialsekreterare kan ge dig information om vilka utförare som finns i ditt bostadsområde.  
Du kan också vända dig till kontaktcenter telefon 031-365 00 00. 
Vilka utförare som finns kan du även läsa om på www.goteborg.se/valjahemtjanst.
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