
 

Företagets namn        Almis Hemtjänst Service AB 

  

 

 

Tjänster  

 

 

 

Tider 

Vi utför hemtjänstinsatser utifrån biståndsbeslut såsom, 

 Personlig omvårdnad 

 Enklare matlagning eller leverans av matlådor 

 Inköp och ledsagning (promenader) 

 Avlastning i hemmet 

 Städ och tvätt 

 

Vi är i tjänst veckans alla dagar, 

året runt kl 07:00-22:00. 

Personal och kompetens 

Utbildning och erfarenhet: Vår personal utgörs av undersköterskor och vårdbiträden, med 

god kompetens och lång erfarenhet   

 

 

 

Specialkompetens: Vi har specialkompetens inom demenssjukdomar, anhörigvård 

och vård i livets slutskede. En i personalgruppen är utbildad 

anhörigombud. 

 

 

Språkkunskaper: All vår personal talar, förstår och dokumenterar på god 

svenska, övriga språkkunskaper är franska, engelska, 

serbokroatiska, tigrinja, persiska, och tyska. 
 

 

Kontaktuppgifter  

Företagets namn: Almis Hemtjänst Service AB 

Adress: Box 1012, 186 25 Vallentuna 

Driftsform:  

Telefon: 08-758 11 13 

Telefontider: 08:00-16:00 vardagar 

Mobil: 070-366 05 33 

Fax: 08-758 01 14 

E-post: info@almishemtjanst.com 

Webb: www.almishemtjanst.com 

Verksamhetsansvarig: Almaz Gezai 

Kontaktperson: Siv Andersson 



 

Företagets namn  Almis Hemtjänst Service AB 

 

 
Verksamhetsidé Delaktighet och inflytande 

Vi vänder oss till dig som har beviljats 
hemtjänst av din kommun. Du som oberoende 
av ålder, handikapp och sjukdom behöver hjälp 
och stöd i din vardag och för att du ska kunna 
bo kvar hemma så länge som du önskar. Vi har 
god samverkan med kommun, landsting och 
andra vårdgivare, vilket ökar förutsättningen 
för att du som kund ska känna dig trygg med 
oss som utövare. 

Självklart tillämpar och följer vi 
Socialtjänstlagen. 

 

I enlighet med den Nationella värdegrunden 

för äldreomsorgen, strävar vi efter att du får 

leva ett värdigt liv och känna välbefinnande, 

och du avgör vad det innebär för dig. Hos 

Almis Hemtjänst står du som kund i centrum. 

Det är du som anger hur du vill ha din hjälp 

utförd och vi försöker möta dina önskemål så 

långt det är möjligt. 

Bemötande 

Vi lägger stor vikt på god omvårdnad och ett 
gott bemötande. Vi arbetar i varje kommun 
utifrån dess värdegrund och/eller lokala 
värdighetsgarantier. Utformningen av det stöd 
som ges ska inriktas på att äldre personer får 
leva ett värdigt liv 

Kontinuitet 

Vi på Almis hemtjänst arbetar för att du inte 

ska behöva möta så många personer, genom att 

direkt tilldela dig en kontaktperson, 

kontaktpersonen träffar du kontinuerligt och 

du kan vända dig till denne med alla dina 

frågor och synpunkter. 

Till vem vänder jag mig med 
klagomål och synpunkter? 

Ring oss på 08-758 11 13 och/eller be att få vår 

synpunkts- och klagomålsblankett 

 

Socialförvaltningen 08 – 587 850 00. 

Trygghet  Tilläggstjänster 

När du väljer Almis Hemtjänst får du en 
kontaktperson som du kan vända dig till med 
dina frågor och/eller synpunkter. Vår strävan 
är att du ska känna dig trygg med vår personal 
som besöker dig i ditt hem och med de insatser 
som utförs. Vi har för dig som har svårt att 
öppna dörren själv, ett elektroniskt nyckelskåp 
som garanterar säker förvaring och hantering 
av nycklarna till ditt hem. 

 

Utöver den biståndsbedömda hjälpen kan du 

köpa andra hushållsnära tjänster av oss. Vi 

förenklar din vardag från stress till lugn och ro! 

Du vet vem som kommer hem till dig och gör 

ditt hem rent och fräscht.  

 


