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Kvalitetsdeklaration för hjälp i hemmet i Haparanda Kommun 
 

Socialtjänstens verksamhet formuleras i lagstiftningen (SoL, LSS/ LASS, HSL 
m.fl.), och skall vara av god kvalitet och arbeta mot de mål som socialnämnden 
upprättar för varje verksamhetsår.  
 

- Du ska så långt möjligt kunna bo kvar i din invanda hemmiljö 
- Du ska som kund vara nöjd med kvaliteten av din hemtjänst 
- Du ska känna dig delaktig och kunna påverka utformningen av dina 

insatser 
- Du ska som kund känna dig väl bemött och respekterad av personalen 

 
 
Socialnämndens övergripande mål 
Socialtjänsten skall uppfattas som öppen och tillgänglig, vara av god kvalitet 
som innebär respektfullt och medmänskligt bemötande, tydlighet, kontinuitet, 
rättssäkerhet och inflytande. 
 

Lagen om valfrihet 
Äldreomsorgen i Haparanda erbjuder valfrihet genom att ge dig möjlighet att 
välja utförare. Från och med september 2010 tillämpar Haparanda kommun 
Lagen om valfrihetssystem (LOV) inom hemtjänsten. LOV innebär att den 
enskilde ges möjlighet att välja leverantör inom hemtjänsten, bland de 
leverantörer som godkänts och som kommunen tecknat kontrakt med. Detta 
handlar om bedrivande av hemtjänst i form av omsorgs- och serviceinsatser för 
personer med biståndsbeslut om hemtjänst enligt socialtjänstlagen 
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Efter ansökan och beslut om insatsen hjälp i hemmet gäller följande löften: 
 
BESLUT/VERKSTÄLLIGHET 
Vi lovar att när du ansökt om hjälp i hemmet får Du vårt beslut inom 3 veckor. 
 
Vi lovar att om Du inte fått besked inom angiven tid ska vi informera Dig om 
orsaken till dröjsmålet och om när Du kan förväntas få ett besked. 
 
Vi lovar att vi följa upp att Dina insatser har utformats på rätt sätt.  
 
Du lovar att bidra med de uppgifter som behövs för planering och 
dokumentation. 
 
Vi lovar att hålla överenskomna tider med marginal på högst +/- 30 minuter, 
eller annars meddelar förändringar. 
 
Du lovar att meddela om Du inte är hemma, eller har annat förhinder. 
 
Du lovar att lämpliga anpassningar i hemmet görs för att det ska vara möjligt 
för personalen att ge Dig den hjälp/insatser som Du beviljats.  (t.ex. 
ommöblering, tillgång till hjälpmedel som ordineras etc.) 
 
GENOMFÖRANDEPLAN 
Vi lovar att vi tillsammans med Dig och Dina närstående, om du så önskar, ska 
upprätta en genomförande plan inom 3 veckor efter det att Du började få hjälp 
i hemmet. 
 
I planen skall framgå: 

 Vad insatsen omfattar 

 Vilka mål/delmål som gäller 

 När och hur insatsen skall utföras 

 På vilket sätt Du har haft inflytande 

 Vilka övriga personer som deltagit 

 När och hur planen fastställts och När och Hur den skall följas upp.  


