
 

Företagets namn 

Vallentuna kommuns hemtjänst 

 
Tjänster Tider 

 

 Personlig omvårdnad dag och kväll 

 Serviceinsatser 

 Personlig omvårdnad nattetid 

 Trygghetslarm 

 

 

07:00 – 22:00 alla dagar 

+ 

22:00 – 07:00 alla dagar 

Larmmottagning dygnet runt 

Personal och kompetens 

Utbildning och erfarenhet: Största delen av personalen är utbildade vårdbiträden och 

undersköterskor. Alla ledare och chefer har gått 

Socialstyrelsens kurs ”Att leda och arbeta utifrån den 

nationella värdegrunden inom äldreomsorgen”,7,5 poäng. 

 

 

  

 

 

 

Specialkompetens: Demensutbildning, anhörigstödsutbildning. 

Värdegrundsledare. Vi har en Silviasyster i verksamheten. 

Social dokumentationsutbildning, Värdegrundsutbildning. 

Alla ledare och chefer har gått Socialstyrelsens kurs ”Att 

lllleda leda 

 

 

Språkkunskaper: Svenska, finska, engelska, tyska, serbiska och franska 

 

 

Kontaktuppgifter  

Företagets namn: Vallentuna kommuns hemtjänst 

Postadress: 186 86  Vallentuna  

, , Driftsform: Kommunal regi 

Telefon: 08-587 850 00 Alla kunder får även ett jourtfnnummer. 

Telefontider: 08:00-16:00 (övrig tid används jourtelefonnumret) 

Besöksadress: Ring för närmare information  

Fax: 08-587 854 03 

E-post: sf@vallentuna.se 

Webb: www.vallentuna.se/hemtjanst 

 Verksamhetsansvarig: Helena Jernberg 

Kontaktperson: Helena Jernberg 

http://www.vallentuna.se/hemtjanst


 

Företagets namn 

Vallentuna kommuns hemtjänst 

 

 Verksamhetsidé Delaktighet och inflytande 

Att ge god omvårdnad, stöd och service till 

dig som är äldre, svårt sjuk och/eller av 

andra orsaker är beviljad hjälp i ditt hem. 

 

Hjälpen ska ges med respekt för din 

integritet och självbestämmande. 

Du får en kontaktperson inom fem dagar 

som tillsammans med dig skriver en 

genomförandeplan om hur du vill att hjälpen 

ska utföras. Kundenkät genomförs vartannat 

år. 

Bemötande 

För oss är en god relation det viktigaste. 

Vi är lyhörda och sätter ditt behov främst. 

Medarbetarna har kompetens för arbetet, är 

engagerade och ger ett bra bemötande. 

 

Kontinuitet 

Vår strävan är att du som får hjälp av oss ska 

möta välbekanta ansikten.  

Vi kommer till dig på avtalade tider och 

ringer när vi är försenade. 
Till vem vänder jag mig med klagomål och 
synpunkter? 

Om du vill framföra klagomål eller andra 
synpunkter kan du vända dig till Helena 
Jernberg. Du kan även vända dig direkt till 
socialförvaltningen 08 – 587 850 00. 

Trygghet  Tilläggstjänster 

För att du ska känna dig trygg får du som 

kund numret till vår jourtelefon, där du kan 

nå oss dygnet runt.  

Vi legitimerar oss när vi kommer. 

Vi har god kontakt med primärvården i 

Vallentuna. 

Vallentuna kommuns hemtjänst får inte 

erbjuda tilläggstjänster. 

 

 


