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Kvalitetsdeklarationen beskriver den
service, hjälp och stöd som Laholms
kommun erbjuder. Med kvalitetsdeklarationen vill vi ge en tydlig bild av
kommunens ambitionsnivå och vad
personal och politiker i kommunen har
att förhålla sig till i sitt arbete.

Kvalitetsdeklaration

Kontaktperson
Vad är en kontaktperson?

Vårt ansvar

En kontaktperson kan hjälpa dig att bryta
isolering, komma ut på aktiviteter, hitta
nya aktiviteter, upprätthålla eller skapa
nya sociala kontakter och visa vad samhället i övrigt har att erbjuda.

Viktiga regler i mötet med dig är medbestämmande, inflytande och hjälp
till att hjälpa dig själv. All personal
har tystnadsplikt och vi vill skydda
ditt privata liv och ditt självbestämmande.

Det kan vara att t.ex:
• Hitta nya fritidsaktiviteter och följa
med på dessa
• Hjälpa dig att upprätthålla och skapa
nya vänskapskontakter
• Ta en promenad tillsammans
• Gå på bio, teater eller utflykter
• Gå och handla tillsammans
• Samtala
• Uppmuntra till egna initiativ
• Ge råd i enklare vardagsfrågor
Den som är kontaktperson har ett uppdrag. Kontaktpersonen utreds och godkänns av kommunen.

När du ansöker om kontaktperson kan
du förvänta dig att:
• Få information om kontaktperson
• Få hjälp med ansökan
• Bli kontaktad när din utredning
påbörjas
• Få ett skriftligt beslut
• Får information om hur du överklagar beslutet om du inte är nöjd
med det och få hjälp med att överklaga
När du fått beslut om kontaktperson
kan du förvänta dig :
• Stort inflytande över valet av kontaktperson
• Tillsammans med dig gör vi en
överenskommelse.

Socialtjänsten
Laholms kommun
0430-150 00
www.laholm.se

Synpunkter, klagomål och
beröm
Synpunkter, klagomål och beröm ger
oss värdefull information för att bli
bättre. Därför vill vi gärna att du
berättar vad du tycker om det vi gör
och det bemötande vi ger. Lämna
dina synpunkter via www.laholm.se
eller Medborgarservice på telefon
0430-150 00.

