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Allt i Hemmets fokus är att bedriva säker och trygg vård och omsorg inom 

ordinärt boende. Vi är ett företag med gott hjärta som vill vara det mest 

attraktiva valet både för dig som kund och för våra medarbetare. Vårt mål är att 

göra det lättare för dig att leva ett självständigt liv under trygga förhållanden. 

Allt i Hemmets verksamhet kan erbjuda omsorg som anpassas efter språk, 

kultur och etnisk bakgrund. 
 

Vår vision – Stöd i vardagen på din tid och dina villkor. 

 

Vi erbjuder personal med adekvat utbildning och lång erfarenhet inom vård 

och omsorg. Våra medarbetare utbildas kontinuerligt i bemötande, hygien 

och läkemedelshantering. I vår verksamhet talar personalen förutom svenska 

även persiska/dari, turkiska, arabiska och kurdiska. Vi har kunskap och 

kompetens om din språkliga och kulturella bakgrund.  

http://www.alltihemmetab.se/
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Tilläggstjänster är tjänster som inte ingår i biståndsbeslut/maxtaxa utan som 

du själv kan välja att köpa och betala extra för. Vi erbjuder ledsagning, 

avlastning, inköp samt leverans av matlådor. Vi utför även hushållsnära 

tjänster (rutavdrag) i form av städ, fönsterputs, trädgårdsarbete, uppsättning 

av gardiner, mindre reparationsarbeten, tvätt, strykning, mangling, inköp, 

promenad och matlagning. 

 

Inga

Det är viktigt att du känner dig väl bemött av vår personal och att du som 

kund känner trygghet. Allt i Hemmets personal har namnskylt och 

legitimation som kan uppvisas på begäran. Vår målsättning är att du i 

möjligaste mån ska få din hjälp utförd av samma personal varje gång.  
 

Tillsammans utser vi en kontaktman som ansvarar för uppföljning av ditt 

hjälpbehov och som känner dina vanor bäst. Vi sammanställer dina insatser i 

en genomförandeplan och du får en pärm som innehåller samlad information 

om vår verksamhet samt dokument som är viktiga för vårt uppdrag hos dig. 

Hos oss har du inflytande över när och hur dina insatser ska utföras. Du som 

kund ska känna att du själv äger din livssituation. Du kan påverka din 

hemtjänst med hjälp av genomförandeplanen. Vi har månatliga uppföljningar 

av insatserna samt årliga kundundersökningar. 

Vårt kontor är bemannat vardagar 08.00–16.00. Du når oss på telefon 

026-222 36 47.  

Synpunkter och klagomål kan lämnas per telefon 026-222 36 47 eller skriftligt 

via den blankett som finns i kundpärmen du får av oss. Alla synpunkter och 

klagomål beaktas och återkopplas till kunden så snart som möjligt. 
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