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Elvinas är ett företag som bedriver individanpassad hemtjänst och hos oss är 

du med och påverka din vardag. Det är alltid dina önskemål och behov som 

styr hur vi utför din hemtjänst. Vi utför de insatser du är beviljad med empati, 

respekt och hög kvalitet.  
 

 

Vi har personal med medicinsk högskoleutbildning och med lång 

arbetslivserfarenhet inom vård och omsorg. Hos oss arbetar undersköterskor 

och vårdbiträden. Vi satsar på en god arbetsmiljö och utbildning för våra 

medarbetare. Vi är övertygade att om personalen trivs och mår bra så kommer 

de göra ett bra arbete hos våra kunder.  

 



 

 

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

du själv kan välja att köpa och betala extra för. Elvinas erbjuder dig avlastning 

i hemmet och hjälper dig med de vardagssysslor du behöver hjälp med. Vi 

skräddarsyr hushållsnära tjänster utifrån dina behov och önskemål. Du väljer 

själv hur ofta du vill ha hjälp, allt ifrån ett enstaka tillfälle till regelbundna 

insatser. För oss är varje uppdrag lika viktigt. Tjänsterna är skattereducerade.

Inga 

 

När vi kommer till dig i ditt hem bemöter vi dig med respekt och artighet. Vår 

personal kan alltid legitimera sig med ID-kort. Vi eftersträvar små personal-

grupper så att du känner igen och är trygg med personalen som besöker dig. 

Du får en egen kontaktman som ser till att din hemtjänst fungerar på det sätt 

du önskar. Vid vårt första besök hemma hos dig får du en pärm med 

telefonnummer till din kontaktman och annan viktig information. 

 

Det är dina önskemål som styr hur hemtjänstinsatserna hos dig ska utföras. 

Tillsammans skriver vi en genomförandeplan som passar dina behov. Du är 

viktig för oss. Om du känner dig trygg och nöjd då har vi nått vårt mål! 

 

Du kan nå oss via vår hemsida, www.elvinas.se eller ringa 026-457 33 32. 

 

 

Det är viktigt för oss att få ta del av dina synpunkter och klagomål. Vi strävar 

efter att alltid vara en hemtjänst med hög kvalitet på alla utförda insatser. I 

den pärm du får av oss finns en blankett att fylla i och skicka till oss. Du är 

också alltid välkommen att kontakta oss på telefon 026-457 33 32. 
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