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Omsorgsförvaltningens tjänstegarantier  
Tjänstegarantier är en del av omsorgsförvaltningens kvalitetsarbete. En tjänstegaranti talar om vad du 

har rätt att förvänta dig av oss i olika frågor. Vi arbetar ständigt med förbättringar och tar tacksamt 

emot dina synpunkter.  

 
Omsorgsförvaltningen garanterar att: 
 
Kontakt  

 Vid muntlig eller skriftlig fråga, ska du snarast eller senast inom två arbetsdagar fått kontakt 

med eller svar från ansvarig personal.  

Tjänstelegitimation 

 All personal har tjänstelegitimation som visar att de arbetar på omsorgsförvaltningen.  

Biståndshandläggning 

 När du ansöker eller anmäler behov av stöd, inleds handläggningen inom två arbetsdagar.  

Planering och utförande av biståndsbedömda insatser  

 Du får en egen kontaktman så snart som möjligt, men senast inom 14 dagar. Du har möjlighet 

att byta till en annan kontaktman om du anser att det inte fungerar.  

 

 Kontaktmannen skriver tillsammans med dig en plan för dina insatser, som kallas 

genomförandeplan. Planen påbörjas senast 14 dagar efter att dina insatser startat. 

 

 Genomförandeplanen följs upp tillsammans med dig minst var sjätte månad eller vid behov.  

 

Synpunkter 
Du kan framföra dina synpunkter till oss på något av följande sätt: 

 Brev 

Du kan skriva ett brev eller använda formuläret ”Tyck till – Synpunkter på Nybro kommuns 

verksamhet”. Det går bra att skicka via post eller lämna det på medborgarkontoret.  

 

 E-post 
Synpunkter kan skickas till personal via e-post eller till omsorgsförvaltningens  

gemensamma e-post omsorg@nybro.se  

 

 Telefon 
Synpunkter kan lämnas via telefon. Om du är osäker på telefonnumret, kontakta kommunens 

växel på telefon 0481-450 00 som kan koppla vidare ditt samtal. 
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 Personal 
Du kan lämna synpunkter direkt till omsorgsförvaltningens personal.  

 

 Webb 

Du kan fylla i dina synpunkter i webbformuläret på vår hemsida  

https://nybro.se/politik-kommun/lamna-en-synpunkt/ 

 

Om vi inte håller vad vi lovar: 

Om du upplever att någon av garantierna inte uppfylls kan du anmäla det.  

Du gör anmälan till omsorgsförvaltningens registrator på omsorg@nybro.se eller telefonnummer 

0481-457 02. Tillsammans med dig tas förslag fram på hur vi kan förbättra oss. Registrator tar upp 

förslagen med den chef eller arbetsgrupp som förslagen gäller. Efter en månad följer registratorn upp 

med dig hur det har gått. 
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