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Tabell 1: Kundval och valfrihetssystem – utveckling i Täby kommun 1992-2019. 

1992 Utredning om kundval och fri etablering 

1993 Kommunfullmäktige beslutar under våren om införande av kundval med 

fri etablering.   

1993 1 september införs kundval1 med auktorisation inom hemtjänsten 

1994 Kundval inom barn- och grundskolenämndens område 

(barnomsorgspeng och skolpeng).  

1996 Kundval inom familjerådgivning. 

2001 Kundval inom särskilda boendeformer, modell gemensam med 

Danderyds kommun införs från och med 1 juli.   

2004 Kundval inom särskolan. 

2006 Kundval inom familjerådgivning införs under hösten.  

2008 Kommunfullmäktige beslutar2 i samband med VP 2009 att LOV ska 

tillämpas vid upphandling av tjänster där kundval och fri etablering 

tillämpas eller kommer att tillämpas. 

2009 Ny lag om valfrihetssystem (LOV) införs. Kundvalsmodellen inom särskilt 

boende (gemensam med Danderyd) upphör.  

2009-2010 Gemensamt projekt med Danderyd för införandet/övergången till LOV.  

2009-2011 Valfrihetssystem enligt LOV införs för tjänstekategorierna dagverksamhet 

äldre (SoL3), särskilt boende äldre (SoL), hemtjänst (SoL), 

familjerådgivning (SoL), boendestöd (SoL), daglig verksamhet (LSS4), 

                                                        
1 Begreppet ”kund” är i det här sammanhanget synonymt med ”brukare”, d v s den som genom 
biståndsbeslut får insatser av socialtjänsten.  
2 Dnr. KF 128/2008-04 
3 SoL = Socialtjänstlagen (2001:453). 
4 LSS =Llag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.  



 

 

korttidsvistelse (LSS), korttidstillsyn (LSS), boende för barn (LSS) och 

ledsagning/avlösning (SoL, LSS).  

2012 Hemtjänst i kommunal regi avvecklas vid halvårsskiftet.  

2016 Planeringsaveldningen genomför på uppdrag av socialchefen en översyn 

av organiseringen av valfrihetsprocessen.  

2017 Enheten för avtalsförvaltning inrättas inom planeringsavdelningens 

utredningsenhet med uppdrag att hantera LOV-processen (godkänna och 

följa upp leverantör, avtal o s v).  

2018 Nya förfrågningsunderlag med tillsvidareavtal införs.  

2019 Socialnämnden ansvarar för tio valfrihetssystem med cirka 200 valbara 

enheter/leverantör. Cirka 80 procent av leverantörerna/enheterna är i 

privat regi. 

 

Tabell 2: Ersättningsnivåer kundval 2001 

 Ersättning somatiskt boende 

2001  

Ersättning demensboende 

2001 

 Lägsta Högsta Lägsta Högsta 

Kr. per dygn och 

brukare 

1 200 1 335 1 275 1 440 

Tillägg lokaler, kr 

per dygn och 

brukare 

Individuell 

bedömning 

utifrån faktisk 

hyresnivå 

Individuell 

bedömning 

utifrån faktisk 

hyresnivå 

Individuell 

bedömning 

utifrån faktisk 

hyresnivå 

Individuell 

bedömning 

utifrån faktisk 

hyresnivå 

Tillägg 

inventarier, kr per 

dygn 

18 18 18 18 

Summa per 

dygn(exkl. 

lokalersättning) 

och brukare 

1 218 1 353 1 293 1 518 
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Tabell X: Boenden i valfrihetsystemet per kommun  

Kommun Antal boenden Kommun-/stadsdelar 

Täby 10 Centrum, Täby kyrkby, Näsby Park, 

Roslags Näsby, Gribbylund. 

Vallentuna  2 Centrum, Brottby. 

Stockholm 13 Norrmalm, Skarpnäck, Södermalm, 

Skärholmen, Älvsjö, Årsta, Kista, 

Hägersten, Spånga, Kungsholmen, 

Farsta. 

Lidingö  1 Grönsta. 

Huddinge 2 Vårby, Flemingsberg. 

Järfälla 1 Viksjö. 

Österåker 3 Åkersberga. 

Upplands Väsby  1 Fresta. 

Danderyd 1 Djursholm. 

Norrtälje  3 Norrtälje, Rimbo. 

Solna  1 Frösunda. 

Sollentuna  1 Norrviken. 

Botkyrka  1 Uttran. 

 


