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Lagen om valfrihet - daglig 

verksamhet 

Jönköpings kommun tillämpar lagen om valfrihet (LOV) för daglig verksamhet och  

hemtjänst. Det innebär att kommunen har konkurrensutsatt dessa verksamheter och 

den enskilde kan välja vilken utförare den vill ha. Att Jönköping har valt att 

tillämpa LOV är ett politiskt beslut.  

Syftet med LOV är att främja den enskildes delaktighet och självbestämmande 

genom att själv kunna välja mellan olika utförare. Syftet är också att göra det 

möjligt för företag att utföra en del av kommunens uppdrag.  

För att bli utförare krävs det tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg (IVO).  

För dig som möter personer med daglig verksamhet 

Det är viktigt att du som möter personer med daglig verksamhet känner till vad 

lagen om valfrihet innebär och vad den betyder för dig i mötet med den enskilde.  

Vad innebär det fria valet för den enskilde? 

Att valet är fritt innebär att den som har daglig verksamhet själv kan välja mellan 

olika verksamheter, både kommunala och privata. Valfriheten innebär också att 

personen har möjlighet att byta verksamhet. Det finns ingen begränsning för hur 

många gånger en person får byta.  

Den enskilde får hjälp och vägledning av kommunens vägledare för att hitta en 

verksamhet som passar behov och intresse. Finns det inte lediga platser i den 

verksamhet som den enskilde önskar, går det bra att ställa sig i kö. Den enskilde 

kan då pröva en annan verksamhet under tiden, alternativt vänta tills det finns en 

ledig plats. 

Det fria valet innebär en större valfrihet och egenmakt men också ett större ansvar 

att den enskilde väljer verksamhet där nivån på krav och stöd är rimlig för den 

enskilde. 

Vilka krav finns på utföraren? 

Både kommunala och privata utförare måste följa samma krav och villkor, som är 

beslutade av socialnämnden. Kraven syftar bland annat till att tillvarata den 

enskildes rättigheter samt säkerställa goda arbetsvillkor för såväl deltagare som 

anställda. 

Vad ska du tänka på? 

Det är viktigt att du som möter den enskilde, både i din professionella roll, som 

ställföreträdare eller som nära anhörig, känner till vad det fria valet innebär.  Den 

enskilde har rätt att själv bestämma över sitt val, pröva en verksamhet och 

eventuellt byta, utan att behöva motivera det för någon. Du får därför inte påverka 



 

  

den enskilde, oavsett vad du tror är bäst. Att valet är fritt betyder att det ska vara 

fritt från påverkan men i samråd med vägledare.  

Har du frågor eller vill veta mer om fritt val-systemet  och daglig verksamhet är du 

välkommen att kontakta utvecklingsledare på Jönköpings kommun Ulrika Karlsson 

på e-post ulrika.karlsson4@jonkoping.se eller på telefon 036-10 25 95. 
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