Presentation av utförare

Falkenbergs Egen Regi
Företaget utför hemtjänst och servicetjänster inom följande områden
Kommunens hemtjänst finns i alla områden i hela kommunen.
Presentation av företaget
Vi är kommunens egna utförare inom hemtjänst, anhörigavlösning, ledsagning, delegerad
hemsjukvård och rehabilitering.
Vi i kommunen har lång erfarenhet av att bedriva hemtjänst.
Verksamhetsidé
Vi erbjuder hemtjänst med hög kvalité så att du kan leva ett självständigt liv och känna att du är
delaktig i utförandet av dina insatser. Det viktigaste för oss är att du är nöjd och trygg med den
omsorg du får.
När du väljer oss får du en socialt omsorgsansvarig som är din kontakt i arbetslaget. Tillsammans
med dig upprättas en genomförandeplan. Syftet är att tillvarata och kvalitetssäkra dina önskemål
om när och hur du vill ha dina biståndsbedömda insatser utförda. Socialt omsorgsansvarig ansvarar
även för att följa upp så att du får dina insatser så som det är överenskommet enligt
genomförandeplanen.
Företagets kompetens
Vår personal har lång erfarenhet av att arbeta inom vård och omsorg. Personalen som arbetar hos
oss har praktiskt erfarenhet. För oss är det viktigt att vår personal har rätt kompetens, därför arbetar
vi med kontinuerlig kompentensutveckling så som demens, palliativvård och inom psykisk ohälsa.
Vi har ett nära samarbete med sjuksköterskor och rehab. För din säkerhet bär alla medarbetare
legitimation och arbetskläder.
Vi vill med respekt, empati och professionellt bemötande öka ditt välbefinnande! Du eller dina
närstående är alltid välkomna att kontakta oss för frågor eller funderingar! Lämna gärna synpunkter
via kommunens hemsida.
Kontakta oss
Verksamhetschef: Martina Lund,

0346- 88 66 61

Martina.lund@falkenberg.se

Enhetschefer:
Centrum: Ros-Marie Johansson
Ullared/Ätran: Ann Gren
Vessigebro: Maria Stjernström-Öberg
Norr 1: Danijela Sredojevic
Norr 2: Jenny Evald
Slöinge: Monica Hirvelä
Hjortsberg: Anita Bäcker
Väster: Jenny Evald
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