AftonLyckan AB
Geografiskt område
Borås centralort samt Fristad. Inga övriga tätorter och inga glesbygdsområden.
Tjänster som utförs inom hemtjänstvalet
• Serviceinsatser enligt biståndsbeslut
• Omvårdnadsinsatser enligt biståndsbeslut
• Delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser
Inriktning
AftonLyckan är till för dig för att underlätta din tillvaro. Vår målsättning är att du ska få tillgång
till en kunnig och professionell personalstyrka. Vi ska vara lyhörda inför dina önskemål och så få
personer som möjligt ska utföra dina besök. Du får en kontaktperson som har ett extra ansvar för
dina insatser.
Vi vill att vår verksamhet kännetecknas av ett förhållningssätt med fokus på ett gott bemötande
och vänlighet, respekt för den enskildes behov och önskemål.
Vi tror att ett gott rykte leder till att fler väljer våra tjänster, och vi vill att alla som arbetar hos oss
ska kunna vara stolta över sitt arbete och sin arbetsplats.
För att leva upp till det arbetar, hos oss, personer som har förmågan att se människan bakom
namnet, som visar engagemang och ödmjukhet samt är flexibla nog att tillfredsställa eller helst
överträffa våra kunders förväntningar. När du väljer AftonLyckan kommer vi hem till dig för ett
personligt möte om du så önskar, där vi går igenom hur du vill få dina insatser utförda på bästa
sätt.
Personal och kompetens
Personalstyrkan består övervägande av undersköterskor med upp till 23 års erfarenhet av sitt yrke
samt av vårdbiträden med lång erfarenhet och personlig lämplighet för yrket.
Språkkunskap
Svenska & Engelska
Tilläggstjänster med RUT-avdrag samt övriga tjänster
RUT-tjänster enligt Skatteverkets definition. Fråga gärna om du har något önskemål.
AftonLyckan kommer att kunna erbjuda matportioner hemlevererade om så önskas.
Resultat i Socialstyrelsens brukarundersökning år 2017, positiva svar
Hänsyn till åsikter och önskemål
Bra bemötande av personalen
Personalen utför sina arbetsuppgifter bra
Känner förtroende för personalen
Företaget är nytt och har därför inget resultat
Kontaktuppgifter
AftonLyckan AB
Källbäcksrydsgatan 9
507 42 Borås
Tel nr: 0722–52 29 52
Tel tid: 08:00–17:00

Ansvarig för verksamheten
Elisabeth Augustsson
0722-52 29 52
info@aftonlyckan.se
http://aftonlyckanab.simplesite.com

Borås hemtjänstval
Startdatum 11 december 2017
Driftsform privat utförare
Antal kunder 17
Antal anställda 6

