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Kontaktuppgifter: 
 

 
växel 073- 44 56 806 
 
 
Verksamhetschef Azadeh Atabak 
Telefon: +46 76-943 47 59 
Epost: azadeh.atabak@friavalet.se. 
 
 
 
www.friavalet.se 

 
Om du inte är nöjd 
 
Tala i första hand med personalen 
som kommer till dig eller kontakta 
verksamhetschef, se kontaktuppgifter 
nedan. 
 

Det finns en blankett för synpunkter 
som du kan fylla i. Du hittar 
blanketten på hemsidan. 
 

Du kan också vända dig till Region 
Skånes Patientnämnd. 
 

 
Om oss: 
 

Fria Valet grundades 2015 och 
har idag verksamhet i fyra olika 
orter i Sverige. Genom ett 
individuellt anpassat koncept för 
individen, har vi växt till en bred 
verksamhet och fått en utökad 
kundbas. Fria Valet står för ett 
individuellt, tryggt och långsiktigt 
samarbete. I samråd med dig, 
som uppdragsgivare, rekryterar vi 
assistenter. Vi tar hänsyn till din 
omgivning och bygger upp en 

     
      

    
     

      
    

 

Företagsnamn 
Fria Valet vård och omsorg AB 

Vi utför följande tjänster: 
 Vi anordnar personlig 
assistans i hela landet för 
båda barn och vuxna 

Vår målsättning 

Vår målsättning är att 
hjälpa assistansberättigade 
att leva sitt liv som alla 
andra – På sina villkor.                              
 

Vår kompetens  
Med kunskap och engagemang arbetar vi för din 
integritet och självbestämmande. 
Vi erbjuder ett tryggt alternativ och kvalificerad 
service. Från erfarenhet vet vi att det krävs ett genuint 
och förtroendefullt samarbete som bygger på god 
kommunikation, ömsesidig tillit och tydlighet för att 
det långsiktigt ska bli meningsfullt. Fria Valet tror på 
mångfald och har en bred språkkultur inom 
organisationen. 
 

Geografiska områden 
Vi arbetar i hela landet 

Övrigt  
 
Fria Valets vision vilar hos våra värderingar som ligger till 
grund för verksamheten. Våra ledord 
är: Delaktighet, Omtanke, tillgänglighet och kvalitet. De 
fyra ledorden genomsyrar verksamheten. 
 
  Hos Fria Valet Vård och Omsorg är du kärnan i 
verksamheten.  Vi strävar för att   tillgodose dina behov så 
att du har en meningsfull tillvaro. 
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