SERVICETJÄNSTER ÅRE KOMMUN
Biståndsbeslutade servicetjänster som städ, tvätt och inköp utförs av personal i kommunens hemvård.
Vart arbetar vi
Vi utför servicetjänster till personer som bor i ordinärt boende och i serviceboende i hela kommunen.
Så arbetar vi
Vi arbetar utifrån verksamhetsidén att vi skall erbjuda och utföra tjänster av god kvalitet. Inom tre
dagar efter att vi fått uppdraget kommer vi att ta kontakt med de personer som valt kommunen som
utförare av servicetjänsterna och komma överens med den enskilde när uppdraget skall starta. Hur
uppdraget ska utföras bestäms tillsammans med den enskilde och dokumenteras i den enskildes
genomförandeplan.
Vi arbetar utifrån att den enskilde skall känna sig trygg, säker och nöjd med utförandet av
servicetjänsterna.
Servicetjänsterna utförs av personal inom hemvården och vi utför städ, tvätt och inköp utifrån den
enskildes biståndsbeslut Vi följer socialnämndens mål och vår verksamhet och den enskildes nöjdhet
följs upp årligen genom socialstyrelsens nationella undersökning ”Vad tycker de äldre om
äldreomsorgen”.
Vi lägger stor vikt vid att den enskilde ska lära känna vår personal och känna tillit och trygghet med
utförandet av våra tjänster.
Utbildning och erfarenhet
Hemvårdens personal har flera års erfarenhet av arbete inom vård- och omsorg och vi strävar efter att
personalen ska ha utbildning och erfarenhet av att arbeta med omvårdnad, omsorg och service.
Hemvårdens personal ska ha ett gott bemötande, en god omsorgs- och serviceanda, vara lyhörda och
flexibla.
Tilläggstjänster
Hemvården utför inte några tilläggstjänster. Allt vi utför utgår från den enskildes biståndsbeslut.
Fixartjänsten i Åre kommun erbjuder möjlighet att köpa fixartjänster till exempel upphängning av
gardiner och byte av glödlampor, http://are.se/omsorghjalp/hemvard/fixartjanster1
Övrigt
Personalen har arbetskläder med Åre kommuns logotype väl synligt och innehar fotolegitimation för
sitt uppdrag. Servicetjänsterna utförs mellan 07:30-16:00 vardagar (servicetjänster utförs ej lördag,
söndag och övriga helgdagar).
Kontakt
Fredrik Lenell enhetschef område Hallen, 0647-163 80 fredrik.lenell@are.se
Margitha Ridell enhetschef område Järpen- Mörsil och Kall, 0647- 161 24 margitha.ridell@are.se
Karl Dumky enhetschef område Åre-Duved, 0647 – 168 71 karl.dumky@are.se

