Utförare
Hemtjänst
Presentation av utföraren
Ammi Omsorg AB - Hemtjänst så som du vill ha det.
Vi, Ammi Omsorg AB, erbjuder dig vår bästa omsorg. Vi utför all din beviljade omvårdnad
och service med dina behov i fokus. Alla våra insatser utförs professionellt och med största
engagemang. Vi kommer tillsammans med dig överens om en lämplig kontaktperson som
utför i stort sett alla beviljade insatser hemma hos dig. I nästa moment skriver vi ett schema
som visar våra gemensamma tider och insatser under veckan. Denna planering syftar till att
du ska känna dig trygg och kunna bygga upp ett förtroende för Ammi Omsorg och vår
personal. Vi är välutbildade och mångkulturella och vår verksamhetsansvarige väl bevandrad
inom verksamhetsområdet. Har du ett annat hemland än Sverige kan du välja att få din
omvårdnad och service utförd av personal som talar ditt eget hemspråk.
Även dina anhöriga är en viktig samarbetspartner för oss och vi vill att de känner lika stor
trygghet som du. Om du behöver eller vill, kan vi hjälpa dig i kontakten med kommunen,
myndigheter och andra instanser t.ex. Försäkringskassan, vårdcentralen mm.
När du väljer oss börjar vi alltid med ett personligt möte för att planera de insatser du
beviljats. Därefter utformas hemtjänsten efter dina behov och vi är alltid tillmötesgående och
lyhörda när det gäller eventuella önskemål eller förändringar. Vi vill göra allt för att du ska få
det tryggt och trivsamt.

Våra ledstjärnor
1. Ditt välbefinnande och din livskvalité i centrum– vi lyssnar
noggrant på dig och dina önskemål – du får den bästa omvårdnaden
och du möter varje dag din egen engagerade, välutbildade och
lyhörda personal
2. Ditt liv i trygga händer – vi är ansvarsfulla, pålitliga, alltid i tid och
håller vad vi lovar
3. Få personalbyten - kontinuitet - samtidigt som vi är flexibla – du
slipper ständiga personalbyten och skulle du vilja ändra på något
försöker vi alltid vara tillmötesgående. Vi väljer tillsammans med
dig en kontaktperson som utför merparten av de insatser som
kommunens biståndshandläggare beviljat

Insatser som utförs
Omvårdnads- och serviceinsatser.
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Geografiska områden
A6-Ryhov
Attarp-Backamo
Barnarp-Odensjö
Brunstorp
Bråneryd
Bymarken
Bäckalyckan
Centrum Väster
Centrum Öster

Dalvik
Egna Hem
Ekhagen
Fridhem
Gamla flygfältet
Gamla Råslätt
Gråbo-Tormenås
Gräshagen
Grästorp

Haga
Hovslätt
Huskvarna Centrum
Huskvarna Söder
Jutaholm
Jönköping Söder
Kettilstorp
Kortebo
Lekeryd

Liljeholmen
Ljungarums kyrkby
Ljungarums industriområde
Mariebo
Norrahammar
Norrängen
Nyarp-Torp
Rosenlund
Råslätt

Stensholm-Jöransberg
Skänkeberg
Tenhult
Tokarp
Torpa
Trånghalla
Vättersnäs
Österängen
Öxnehaga

Tilläggstjänster
Vi erbjuder dig också, i vissa fall mot RUT – avdrag, flyttstädning, vindsröjning, hundrastning,
tvätt av kläder, matlagning, fönsterputs, trädgårdsarbete och snöskottning. Vi kan hjälpa dig
med en personlig serviceman som hjälper dig med dina tekniska apparater i hemmet t ex TV,
dator, kyl o frys, tvättmaskin mm.

Synpunkter och klagomål
Vi uppskattar att få dina reaktioner på våra insatser och verksamhet. Synpunkter och
klagomål tar vi gärna emot. Vi ser detta som en möjlighet att förbättra vår omsorg och
service till dig som vårdtagare. Dina synpunkter hanteras enligt fastställda rutiner och du kan
lämna klagomål eller förslag på förbättringar anonymt.
Kontaktuppgifter
Företagets namn:

Ammi Omsorg AB

Adress:

Birger Jarlsgatan 23
554 63 Jönköping

Telefon (även mobil):

036-333 1973

Telefontid:

kl 07.00 - 22.30 alla dagar

Webbadress:

www.ammiomsorg.se

E-postadress:

kontakt@ammiomsorg.se

Verksamhetsansvarig:

Peter Berglund
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