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Hemma och hemtjänst i 

Sverige AB 
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Kontakt 

HEMBO 

Verksamhetsansvarig 

Malin Egland 

Postadress 

Östra Mårtens gatan 19 

223 62 Lund 

Tel 0722-33 21 11 

E-postadress 

info@hembohemtjanst.se 

Hemsida 

https://www.hemboivarberg.

se/ 
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Hemma Bo Varberg Hemtjänst AB 
 

Vår verksamhetsidé 

Vi är det lilla bolaget med det 

stora hjärtat! Vi arbetar för att 

kunden ska vara trygg och nöjd. 

Det gör vi genom kontinuitet och 

att personalen har kompetens för 

yrket. Vi har stor erfarenhet av 

servicetjänster, vård och omsorg 

och har många undersköterskor i 

verksamheten. Vi arbetar med att 

ständig utvärdera och förbättra 

verksamheten genom 

egenkontroller och utvärderingar. 

Vi utbildar vår personal årligen 

för att möta kraven i 

serviceinsatserna. 

Vår syn på bemötande 

Bemötande är en av Hemma och 

Bo hemtjänst hörnstenar i vår 

värdegrund.  

Vi har alltid kunden i fokus, vilket 

betyder att ett gott bemötande är 

avgörande för mötet, relationen 

och alla som kommer i kontakt 

med Hembo. 

Delaktighet och inflytande 

Alla insatser görs i samråd med 

kunden och bygger på att kunden 

är delaktig och har inflytande i sin 

serviceinsats. Vi har flexibilitet i 

hur vi lägger upp servicetjänsten 

utifrån kundens önskan och 

behov. Kunden ska kunna påverka 

hur, när och av vem insatsen ska 

utföras. 

Kompetens och kontinuitet 

 I servicetjänsterna säkerställer vi 

att det finns kontinuitet i 

utförandet av beviljade insatser. 

Det innebär att vi så långt det är 

möjligt tillsätter samma personal 

till samma kund. Vi har många 

undersköterskor i verksamheten 

med lång erfarenhet av olika 

diagnoser och sjukdomar såsom 

demens.  

Tjänster och Tilläggstjänster 

Vi utför städ, flyttstäd och 

fönsterputs. Vi gör 

hundpromenader inhandling och 

andra serviceuppdrag.  

Synpunkter 

Vi tar emot alla synpunkter och 

klagomål och tar det på stort 

allvar. Vi utvärderar och 

förbättrar verksamheten 

kontinuerligt utifrån dom 

synpunkter vi får in. 

 


