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Våra främsta prioriteringar är alltid service och trygghet. Vi har förutom 

hemtjänst flerårig erfarenhet av service i hemmet där vi lärt oss vikten av att ha 

rätt personal, detta för att du och dina anhöriga ska känna fullt förtroende och 

trygghet för den personal du släpper in i ditt hem. För oss är det viktigt med 

kontinuitet – att du vet att vi kommer och vem som kommer till ditt hem. 

 

Personalen är vår viktigaste tillgång och vi lägger stor vikt vid rekrytering och 

utbildning av våra medarbetare. De som arbetar hos oss brinner för sitt jobb 

och känner stolthet att varje dag bemöta våra kunder med värme, glädje och 

trygghet. Förutom internutbildningar med kundbemötande i fokus är vår 

personal utbildade undersköterskor och vårdbiträden. 
 

Vi har även SRY-utbildad personal (SRY innefattar grundläggande utbildning 

för lokalvårdare). 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. Tillsammans med vårt 

systerbolag Maid Hemservice AB erbjuder vi en rad tilläggstjänster, t ex 

trädgårdsarbete, snöskottning, fönsterputs, matlagning och mindre snickerier. 

 

Maid Hemservice AB 

Vid vår första träff får du en kontaktman som du alltid kan vända dig till och 

som du ska känna dig trygg med. Vi tycker det är viktigt att du vet vem som 

kommer hem till dig och till vem du kan vända dig vid frågor. Genom att 

arbeta med små personalgrupper i varje hem kan vi säkerställa att du får den 

service och kvalitet vi utlovar. Vi lämnar en pärm hemma hos dig med 

kontaktuppgifter, personalinformation och ett schema så att du kan se dina 

besök. Vi värdesätter en nära relation med dig och om du önskar, med 

dina anhöriga. 

Hemtjänst på dina villkor är vårt mål och också de ord som bäst beskriver oss 

och hur vi arbetar. Du och din kontaktman tar tillsammans fram en 

genomförandeplan som passar dina behov. Om du vill göra justeringar ändrar 

vi planen efter dina önskemål. Vi gör löpande uppföljningar för att se att allt 

fungerar bra och om vi kan förbättra vår service på något sätt.  

Vi är alltid lätta att komma i kontakt med. Du når oss på telefon 026-14 26 00 

alla dagar i veckan. Du är också välkommen att besöka oss på vårt kontor på 

Ledungsvägen 14 i Gävle. 

För att lämna dina synpunkter eller klagomål, kontakta Kristina Wäppling-

Lindbäck på telefon 026-14 26 00 eller via e-post kristina@maidhemtjanst.se. 

Alla synpukter och klagomål dokumenteras, utreds och åtgärdas.
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