
Vi är här för dig
Vi möts i känslan av värdighet

Viktiga telefonnummer

Din hemtjänstgrupp........................................................................................

Din kontaktperson...........................................................................................

Enhetschef ......................................................................................................

Ett nummer in till äldreomsorgen  
0495-24 10 00
Vardagar kl. 8-12

Biståndshandläggare
0495-24 10 40
Vardagar kl. 8-10

Avgiftshandläggare 
0495-24 10 32

Färdtjänst (serviceresor) 
010-212 10 21

Kommunens kontaktcenter
0495-24 00 00 
Måndag-torsdag kl. 8.00-12.00, 13.00-16.30
fredag kl. 8.00-12.00, 13.00-16.00
Dag före röd dag stänger kontaktcenter kl. 15



Hemtjänst i Hultsfreds kommun
Hemtjänst är ett stöd för att du ska kunna få hjälp i hemmet. 
Oavsett vem du är, varifrån du kommer eller vilka behov du har 
är vårt mål att finna lösningar för just dig och din livssituation. 
Vi finns här för din skull.

Du är med och planerar
När vi är hos dig är det viktigt att det är du och dina behov som är 
i centrum för de insatser vi utför. Exempel på insatser som du kan 
ha blivit beviljad är: hjälp och stöd med personlig omvårdnad, städ, 
ledsagning, social samvaro, promenader, trygghetslarm med mera. 

Den hemtjänst du blir beviljad planeras med dig. Vi vill ta vara på det 
friska och vad som skapar hälsa för just dig. 
Din vardag ska vara begriplig, hanterbar och meningsfull.

Kontaktperson
Vi erbjuder dig en kontaktperson som är med och planerar dina 
insatser för att det ska bli på bästa sätt för dig. 
Syftet med kontaktperson är att skapa en god relation mellan dig 
och hemtjänsten och att du ska kunna vända dig till en person med 
dina frågor. Din kontaktperson ska vara lyhörd för dina behov och 
önskemål. 

Genomförandeplan  
Du och din kontaktperson skriver tillsammans en genomförande-
plan. Denna plan ska tala om vilka önskemål du har för insatserna 
som du har blivit beviljad. 
Här beskriver ni när och på vilket sätt som insatserna ska utföras. 
Den är viktig för att du ska vara delaktig i det stöd du får från hem-
tjänsten.

”Vi möts i känslan av värdighet”
Vår värdegrund är formulerad i en  mening: ”Vi möts i känslan av 
värdighet”. Den ligger till grund för det förhållningssätt som hem-
tjänstens personal arbetar efter i sina möten med olika människor. 
Det innebär att du ska kunna behålla dina tidigare vanor och in-
tressen även när du behöver stöd i din vardag. Det är betydelsefullt 
för oss att du får känna delaktighet och självbestämmande.

Synpunkter
Dina synpunkter är viktiga för oss. Vi vill ständigt utvecklas och dina 
synpunkter både positiva och negativa hjälper oss i vårt arbete att bli 
lite bättre varje dag.


