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Kommunfullmäktige i Göteborg har beslutat att införa
valfrihet inom daglig verksamhet. Det innebär att du
som har beslut enligt LSS kan välja antingen Göteborgs
Stad som utförare eller någon av de privata aktörer som
staden godkänt och tecknat avtal med.
Vilka utförare kan jag välja?

Hur väljer jag?

Information om valbara utförare
hittar du i tjänsten Jämför service på
goteborg.se/valjadagligverksamhet.
Du kan också få hjälp av din socialsekreterare kring vilka utförare
du kan välja mellan utifrån just dina
behov. Hur många utförare och vilka
kan skilja sig mellan olika områden
och variera över tid.

Du väljer utförare tillsammans med
din socialsekreterare som vägleder
dig och ger dig stöd i ditt val utifrån
dina behov.

Vad omfattas av
valfriheten?
Valfriheten omfattar endast daglig
verksamhet enligt LSS. Du och din
socialsekreterare kommer tillsammans överens om hur många timmar
du ska delta i den dagliga verksamheten. Göteborgs Stad ställer krav
på samtliga utförare att erbjuda
verksamhet mellan 07.00–17.00 för
att du vid behov ska ha möjlighet
till daglig verksamhet på heltid
(40 timmar per vecka).

Måste jag välja?
Nej, det är frivilligt att välja. Gör du
inget val erbjuds du den verksamhet
som ligger närmast din bostad och
har en lämplig inriktning.

Vad händer när jag har valt?
När du har valt utförare kommer
den att kontakta dig. Utifrån beslutet från din socialsekreterare lägger
ni tillsammans upp en plan för när
du kan börja och hur du vill ha din
dagliga verksamhet.

Kan jag ändra mitt val?
Du kan byta utförare utan att ange
orsak. Kontakta din socialsekreterare
för att få hjälp med omval. Normalt
tar det två månader att byta utförare, förutsatt att det finns en ledig
plats. Det kan gå snabbare om din
nuvarande utförare och den nya är
överens. Om det inte finns någon
ledig plats hos den utförare du vill
välja kan du ställa dig i kö.
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