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Våra löften till Skaraborna





Vad är omsorgsförvaltningen?
 
I Skara kommun består omsorgsförvaltningen av två avdelningar: 
Avdelningen för myndighet, stöd och behandling och avdelningen för vård 
och omsorg. Avdelningarna erbjuder olika tjänster beroende på målgrupp 
och de finns för att tillgodose dina behov. 

Avdelningen för myndighet, stöd och behandling
Finns för att ge dig som behöver en ekonomisk och social trygghet. 
Här handläggs bland annat ansökningar om försörjningsstöd (socialbidrag), 
frågor som rör barn och familjer och alkohol- och drogrådgivning. 

Avdelningen finns även för dig med funktionsnedsättning och för dig som 
anhörig till en person med funktionsnedsättning. Avdelningen  arbetar för 
att du ska få det stöd och den hjälp du är i behov av för att kunna leva och 
bo som andra i samhället. Du kan ansöka om bland annat LSS- boende,
daglig verksamhet och personlig assistans. 

Avdelningen för vård och omsorg
Finns för att du som äldre ska kunna leva ett tryggt och meningsfullt liv. 
Personalen inom äldreomsorgen arbetar för att skapa förutsättningar så att 
du som äldre ska kunna bo kvar hemma och för att ge dig den hjälp och 
stöd du behöver för att klara av det. För att personalen ska kunna utföra 
en insats med kvalitet och säkerhet kan ditt hem behöva arbetsmiljö 
anpassas. Inom avdelningen för vård och omsorg  kan du ansöka om bland 
annat särskilt boende, hemtjänst och trygghetslarm. 



Våra löften till Skaraborna!

För att du som Skarabo ska veta vad du kan förvänta dig av kommunen har 
vi kvalitetsgarantier för en rad tjänster. En kvalitetsgaranti är såväl ett löfte 
som en upplysning om vad du kan förvänta dig av oss. Kvaliteten på våra 
tjänster ska vara god och på lika villkor för alla.
Exempelvis har du rätt att få den information du behöver i samband med 
en ansökan gällande funktionsstöd. Vi garanterar också att du blir bemött 
på ett vänligt och respektfullt sätt.

Här kan du läsa om våra kvalitetsgarantier.
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Vi lovar dig 



Hålla tider
Det är viktigt att hålla de tider man kommit överens om. Men det kan dyka 
upp saker som leder till att man måste planera om. Då är det viktigt att vi 
hör av oss till dig och bokar om mötet till en annan tid eller en till en annan 
dag. Och det är lika viktigt att du hör av dig till oss om du får förhinder.

Vi garanterar
Vi garanterar att hålla de tider som vi har kommit överens om. Vi hör av oss 
till dig om vi får förhinder och vi förväntar oss att du gör detsamma. 

Vänligt och respektfullt bemötande
För oss är det viktigt att ha en god relation med dig. En god relation bygger 
på att man respekterar varandra och varandras åsikter, tankar och värdering-
ar. En god relation bygger även på att man bemöter varandra på ett vänligt 
och respektfullt sätt. 

Vi garanterar
Vi garanterar att du bemöts vänligt, korrekt och respektfullt. Och vi förvän-
tar oss att du bemöter oss på ett liknande sätt. 

Muntlig eller skriftlig information
Hos omsorgsförvaltningen ansöker man om bland annat hemtjänst, boen-
de, funktionsstöd eller försörjningsstöd. Om det är första gången du lämnar 
in en ansökan hos oss kan det hända att du har många frågor och fundering-
ar. För att du ska känna dig trygg vid ansökningstillfället är det viktigt att vi 
inte lämnar dem obesvarade.  

Vi garanterar
Vi garanterar att du får den information som du behöver i samband med 
din ansökan. 

Vi lovar dig



Kontakta oss:

Skara kommun
Omsorgsförvaltningen
Telefon: 0511-325 30
E-post: omsorgen @skara.se
Brev: Omsorgsförvaltningen 532 88 Skara

Du kan läsa mer om våra kvalitetsgarantier på www.skara.se och 
där hittar du även den blankett som du fyller i när du lämnar en 
synpunkt. 

Om du upplever att vi inte 
håller det vi lovar 

Hör av dig till oss om vi inte kan leva upp 
till det vi har lovat dig. Den chef  som är 
ansvarig för den avdelning som du tyckt 
till om hör av sig till dig inom sju dagar. 
Synpunkter är värdefulla i vårt arbete att 
förbättra och utveckla verksamheten. 





Dina synpunkter 
är viktiga!

Skara kommun

Omsorgsförvaltningen

Telefon: 0511-325 30

E-post: omsorgen@skara.se

Brev: Omsorgsförvaltningen 532 88 Skara


