
 2016-06-27 
 SID 1/2 
  

 

 

SOCIALFÖRVALTNINGEN  

186 86 VALLENTUNA 
BESÖK: TORGGATAN 11, 1 TR 
TFN: 08-587 850 00 VXL 

SF@VALLENTUNA.SE 
WWW.VALLENTUNA.SE 

 
 
 

 

 

Kundval i daglig 
verksamhet, LSS 
Vallentuna kommun har infört kundval inom daglig 
verksamhet. Syftet med kundvalet är att öka din 
möjlighet att själv kunna välja den verksamhet som 
passar dig bäst. 

Vad är kundval? 
Kundval styrs av lagen om valfrihetssystem (LOV). 

Kundval betyder att du som har rätt till daglig verksamhet 
enligt LSS själv kan välja verksamhet.  

Du kan välja mellan de privata verksamheter som kommunen 
godkänt och kommunens egna verksamheter.  

Alla dagliga verksamheter måste klara de krav som 
kommunen har bestämt. På så sätt kan du få bra stöd och 
hjälp oavsett vilken verksamhet du väljer. 

Hur gör jag för att välja? 
Om du redan har en daglig verksamhet och vill vara kvar där 
behöver du inte göra någonting. 

Om du vill välja en ny verksamhet kan du besöka de dagliga 
verksamheter du är intresserad av innan du bestämmer dig.  

Om du vill ha hjälp med att välja kan du prata med din LSS-
handläggare. 

När du har bestämt dig berättar du för din LSS-handläggare 
vilken verksamhet du valt. Om det inte finns någon ledig plats 
kan du sätta upp ditt namn på en väntelista. Du kan också 
välja en annan daglig verksamhet.    
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Vilka verksamheter finns det? 

Det finns dagliga verksamheter med olika inriktning. Du kan 
till exempel få stöd med att praktisera på en arbetsplats. Det 
finns också verksamheter som erbjuder konstnärliga 
aktiviteter, fysiska aktiviteter, sinnesupplevelser med mera.  

På kommunens webb-sida kan du läsa om och jämföra de 
verksamheter som du kan välja mellan 
http://www.vallentuna.se/sv/Omsorg-och-
hjalp/Handikapp-funktionsnedsattning/Kundval-inom-
daglig-verksamhet-enligt-LSS 

 
Får jag byta? 
Om du vill byta till en annan daglig verksamhet kan du göra 
det när som helst genom att prata med din LSS-handläggare. 
Du behöver inte berätta varför du vill byta. 
 
Hur gör jag om jag har synpunkter eller 
klagomål? 
Om du inte är nöjd med din dagliga verksamhet är det bra om 
du berättar det för någon av personalen eller för chefen. På så 
sätt har verksamheten en chans att bli bättre. 

Du kan också fylla i en synpunkts- och klagomålsblankett. 
Blanketten kan du få av den dagliga verksamheten eller av 
kommunen. Nedan ser du hur du kan kontakta kommunens 
socialförvaltning.  
 
Hur kan jag få mer information? 
Om du vill ha hjälp med att välja eller vill veta mer kan du 
kontakta din LSS-handläggare.  

Du kan också kontakta vår LSS-samordnare Annika Lindstedt, 
telefon: 08- 587 856 79, annika.lindstedt@vallentuna.se. 

Det finns mer information på kommunens webb-sida 
http://www.vallentuna.se/sv/Omsorg-och-
hjalp/Handikapp-funktionsnedsattning/Kundval-inom-
daglig-verksamhet-enligt-LSS 
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