
Gruppbostäder  
Verksamheternas uppdrag 
Kommunens gruppbostäder omfattar individ-
anpassat stöd för vuxna enligt - lagen om stöd 
och service till vissa funktionshindrade. Bo-
ende i gruppbostad har egen lägenhet samt 
tillgång till gemensamhetsutrymmen.  
  
Boendestöd 
Det individanpassade stödet skall tillgodose 
dina psykiska, fysiska och sociala behov. Det 
kan innebära att bryta isolering, stöd i person-
lig omvårdnad, att göra ärenden och att delta i 
fritidsaktiviteter.  
 
Vårt mål är att du som bor i Håbo kommun 
skall kunna leva ett så självständigt, oberoen-
de och aktivt liv som möjligt. För din trygghet 
finns det personalstöd dygnet runt.  
 
Personal 
Personalen har engagemang och kompetens 
för att kunna erbjuda en verksamhet av god 
kvalitet präglad av socialförvaltningens vär-
degrund.  

Kvalitetsdeklaration 
Delaktighet, inflytande och medbestäm-
mande 
 Så snart beslut finns, kontaktar vi dig för 

överenskommelse om start av insatsen. 
 Vi åtar oss att i samråd med dig planera hur 

det fysiska, psykiska och sociala stödet skall 
utformas, dokumenteras och följas upp.  

 Vi åtar oss att alltid erbjuda en stödperson 
bland personalen. 

 Vi åtar oss att se till att det finns kompetent 
personal att tillgå dygnet runt. 

 
Trygghet, aktivitet och stimulans 
 Vi åtar oss att du och dina närstående blir 

vänligt och professionellt bemötta.  
 Vi åtar oss att vid behov planera fritiden med 

dig.  
 Vi åtar oss att vid behov ge dig stöd i att upp-

rätthålla/upprätta sociala kontakter. 
 Allt vårt arbete sker under sekretess. Behöver 

någon information lämnas vidare, krävs sam-
tycke av dig.  

Kontaktinformation 
 
Bitr. enhetschef: Mia Rengius 
0171-538 99  
mia.rengius@habo.se 
 
Enhetschef: Pia Johansson 
0171-529 81 
pia.johansson@habo.se 
 
www.habo.se/funktionsnedsattning 
 
Vill Du ansöka om en insats kan Du kontakta bi-
ståndsbedömare 
 
Telefon: 0171-525 00 
Telefontid må-fre 08:30-9:30. 
www.habo.se/bistandsbedomare 
 
 

mailto:mia.rengius@habo.se
mailto:pia.johansson@habo.se


Hjälp oss att bli bättre! 
 
Meddela oss dina synpunkter på hur vi 
utför vårt uppdrag. Det gör du genom 
att: 
 
Gå in på vår webbplats: 
www.habo.se/synpunkter 
 
Skicka SMS: skriv Håbo mellanslag 
och ditt meddelande till 71350. 
 
Skicka E-post till: 
synpunkter@habo.se 
 
Skicka ett brev till: 
Synpunkter 
Håbo Kommun 
746 80 Bålsta 
 
Ring oss: 
På telefon 0171-525 00 
 
 
Personuppgifter som sänds till kommunen 
behandlas enligt personuppgiftslagen, PUL. 
Du medger att informationen du lämnar får 
lagras och bearbetas i register hos förvalt-
ning/nämnd. Du har rätt begära utdrag och 
rättelser. 

Socialförvaltningen i 
Håbo kommun 

 

Värdegrund 
Alla som kommer i kontakt med 

sociala verksamheter i Håbo kommun 
har rätt till ett professionellt bemötande 
präglat av vänlighet, finkänslighet, öd-

mjukhet, respekt och omtanke. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Håbo kommun,  
Socialförvaltningen 
746 80 BÅLSTA 
Telefon: 0171 - 525 00 vxl 
Telefax: 0171 - 563 33 
Hemsida: www.habo.se 

 
 
 
 

LSS och socialpsykiatrienheten 
 

LSS-bostäder 

      
 
 
 

Kvalitetsdeklaration 
– ett sätt att tydliggöra innehållet i den 

kommunala servicen. 
 
 

http://www.habo.se/synpunkter
mailto:synpunkter@habo.se
http://www.habo.se/

	Gruppbostäder 
	Verksamheternas uppdrag
	Boendestöd
	Personal

	Kvalitetsdeklaration
	Delaktighet, inflytande och medbestämmande
	Trygghet, aktivitet och stimulans

	Kontaktinformation
	Hjälp oss att bli bättre!
	Håbo kommun
	Värdegrund
	Kvalitetsdeklaration

