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Verksamhetsbeskrivning

Verksamhetsbeskrivning av leverantör av hemtjänst i Ängelholms kommun inom ramen för Lagen om 
valfrihet (LOV). 

 

 
 
 

 
 

Attendo 
 

 
 
Verksamhetsbeskrivning  
 

Attendo  erbjuder dig hemtjänst i form av service- och omvårdnadsinsatser av hög kvalitet och 
med respekt för dina personliga önskemål och behov, på uppdrag av Ängelholms kommun.  
Hos oss är du som kund alltid i fokus. Vi är medvetna om att det inte är enkelt att behöva bli 
beroende av andra för att klara sina vardagsbestyr. Därför är det är extra viktigt för oss att 
hålla vad vi lovar och att vårt bemötande alltid bygger på delaktighet och valfrihet.  
 
Det handlar om att vi är lyhörda, ser till så att du endast möter ett fåtal välbekanta 
medarbetare, att vi passar avtalade tider och att vi utför den hjälp som utlovats inom ramen 
för biståndsbeslutet. Givetvis utför vi även delegerad hemsjukvård. 
Med vår hemtjänst vill vi skapa förutsättningar för att du ska kunna bo kvar i din bostad. 
Attendo vill utföra omsorg på ditt sätt och målet är att du upplever trygghet i din vardag.  
 
Vi gör regelbundna uppföljningar av hur vårt arbete hos dig fungerar och vi vill gärna ha både  
ris och ros från dig, allt för att hela tiden kunna förbättra och utveckla vår verksamhet  
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Vår personal och kompetens   
   

Personalen arbetar med ödmjukhet och respekt i ditt hem och är vår viktigaste länk till 
att du ska känna dig trygg med oss. Vår personalgrupp är erfaren och kompetent som alla 
arbetar för att underlätta din vardag och värnar om din personliga integritet.  
Vi har hög kompetens gällande allt från det normala åldrandet till olika typer av 
demenssjuk-domar. För att både du och dina närstående ska känna er trygga i situationen 
får du ett eget kontaktteam som ger dig omsorg med omtanke och valfrihet om hur du 
önskar att din hjälp ska utformas. Personalen bär arbetskläder och ID-handling och vi 
ringer och meddelar om det blir några förändringar.  

 
 
 
 

 
Insatser som utförs Tid Geografiskt område 

Service och omsorgsinsatser 
Matdistribution från 
Midgårdens Värdshus 
 
 
 
 
 
 
 

Årets alla dagar  
kl. 07:00-22:00 

Norra centrum 
Södra centrum 
Syd 
Väst 

Tilläggstjänster: 

Dessa tjänster är inte biståndsbedömda och kan bokas av alla oavsett ålder.  
Vi kan exempelvis erbjuda:  
Ledsagning till ex. vårdinrättningar aktiviteter eller andra besök, städning av allehanda slag, 
inköp och övriga ärenden, trädgårdsarbete, fönsterputs m.m., med andra ord det du vill ha 
hjälp med.  
 
Dessa tjänster beställs direkt av oss och går under begreppet hushållsnära tjänster.  
Som privatperson kan du utnyttja RUT-avdrag när du köper hushållsnära tjänster av oss.  
Det innebär att vi drar av 50 procent på arbetskostnaden direkt på varje faktura. Vi sköter 
kontakten med Skatteverket och du slipper ligga ute med pengarna. 
 
Kontaktuppgifter 
 
Verksamhetsansvarig: Beatrice Engström 
Telefon: 0733-775 852 
Adress: Vaktgatan 17, Ängelholm 
E-post: beatrice.engstrom@attendo.se 
Fax: 0431-378 521 
Hemsida: www.attendo.se 
 
 


