Servicedeklaration
Biståndsbeslutade insatser i hemmet
”I vår kommun är det dynamik, hållbar utveckling och delaktighet som ger oss trygghet, framtidstro
och livskvalitet”.

Vad är en servicedeklaration?
En servicedeklaration beskriver vad du kan förvänta dig när du nyttjar kommunens tjänster.

Vad är kommunens ansvar?
Om du är äldre – och eller har en funktionsnedsättning kan du beviljas stöd med olika insatser i hemmet. Insatserna ska stärka dina möjligheter att leva ett självständigt liv och utgår alltid från ditt individuella behov av stöd och hjälp. För att få insatser i hemmet behövs ett beslut från kommunens biståndshandläggare. Rätten till insatser regleras i socialtjänstlagen. Biståndsbeslutade insatser i hemmet kan t
ex vara servicetjänster (städ, tvätt och inköp), personlig omvårdnad, matservice, ledsagarservice, trygghetslarm och boendestöd. På vår hemsida www.are.se under omsorg & stöd finns mer information.
Vad kan du förvänta dig av oss?

•
•

All personal ska bemöta dig på ett trevligt och respektfullt sätt.
Du kommer att få dina insatser påbörjade inom fem arbetsdagar från det att du fått ditt beslut om
insatser.

•
•

Du ska erbjudas en kontaktman från hemvården inom en vecka efter att insatsen har påbörjats.
Din kontaktman kommer inom två veckor tillsammans med dig att utifrån ditt individuella biståndsbeslut, upprätta en genomförandeplan för hur dina insatser ska genomföras,

•
•
•

All personal som arbetar hos dig kommer att utföra dina insatser enligt din genomförandeplan.
Du ska få tydlig information om vart du kan nå din kontaktman och verksamhetsansvarig enhetschef.
Synpunkter, frågor och önskemål från dig kommer att hanteras av oss på ett professionellt sätt.

Vad förväntar vi oss av dig?

•
•

Att du eller din företrädare är delaktig vid upprättandet av din genomförandeplan.
Att du i första hand vänder dig till din kontaktman när du har frågor, synpunkter och önskemål.

Dnr SOC.2012.67

Har du synpunkter eller frågor?
Kontakta Åre kommuns kundtjänst telefon: 0647–161 00 eller maila kundtjanst@are.se.

