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Vi är ett lokalt familjedrivet företag med inriktning att leverera en god och 

kvalitativ omsorg. Vi förstår att många äldre uppskattar en kontinuitet i 

omsorgen, att träffa samma personal så ofta som möjligt och därigenom bygga 

förtroende och trygghet. För att förverkliga detta arbetar vi i mindre 

geografiska grupper. I vår verksamhet finns möjlighet till finskspråkig 

hemtjänst. Du kan också tala finska med Änglavårds verksamhetsansvarige.  
 

Hos oss arbetar undersköterskor och vårdbiträden med gedigen vårdbakgrund. 

I våra arbetsgrupper finns också medarbetare som har utbildning inom 

demensomsorg. Förutom svenska talar flera av våra medarbetare finska.

Tilläggstjänster är tjänster som inte ingår i biståndsbeslut/maxtaxa utan som 

du själv kan välja att köpa och betala extra för. Vi erbjuder tjänster från vårt 

städbolag Gefle CleanIt, exempelvis extra städning, tvätt, strykning, 

gardinuppsättning, fönsterputs men även ledsagning med mera. 

 



Gefle CleanIt

Att utföra arbete i en annan människas hem kräver respekt och ödmjukhet. Vi 

utgår alltid från dig som individ och dina önskemål och vanor. 

Din kontaktperson tar tillsammans med dig fram en genomförandeplan 

baserad på ditt biståndsbeslut. Genomförandeplanen är vår överenskommelse 

och utgångspunkten för alla våra hemtjänstinsatser hos dig. Du får en mapp 

som innehåller information om vår verksamhet, i den samlar vi också den 

information som vi tillsammans bedömer är viktig för dina insatser. 
 

I möten med våra kunder arbetar vi för att etablera en respektfull och god 

relation som ett led i en trygg och individanpassad omsorg. 

Förtroendebyggande gemenskap och ödmjukhet inför människors olikheter är 

saker som vi anser är grundstenarna för ett lyckat samarbete.  

Vid vårt första möte planerar vi tillsammans din hemtjänst utifrån ditt 

biståndsbeslut och vi skriver en genomförandeplan för hur din hjälp ska 

utföras. Genomförandeplanen blir grunden för vårt arbete hos dig och vi 

utvecklar den kontinuerligt så att din hemtjänst skräddarsys efter dig. 

Tillsammans med din personliga kontaktman följer ni upp hur samarbetet 

fungerar och anpassar sedan insatserna efter dina behov, önskemål och vanor.  
 

Det är vår uppgift att se varje person i sitt unika sammanhang och anpassa oss 

efter detta för att kunna stödja och bidra med just det som behövs i din vardag. 

Du når oss mellan 07-22 via vår telefonväxel, 026-51 62 00. Välj sedan det 

alternativ som passar ditt ärende bäst. Vår e-postadress är kontakt@avard.se 

och besöksadressen är Västra Vägen 54 i Gävle. 

Vi tar tacksamt emot synpunkter och klagomål per telefon eller skriftligen. 

Dina synpunkter är viktiga och hjälper oss förbättra och utveckla våra tjänster.
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