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Utförarkatalog hemtjänst
Uppdaterad 20-12-21 



Enhetschef: Linda Larsson
linda.larsson@simrishamn.se
0414--81 96 80
Byggmästargatan 2, Borrby

Information från utföraren:
  
Vi utför hemtjänstinsatser utifrån Simrishamns
kommuns mål och riktlinjer som regleras enligt
Socialtjänstlagen (SoL) och Hälso och sjukvårds-
lagen (HSL). Vi arbetar med kontaktmannaskap,
vilket innebär att kontaktmannen tillsammans med
brukaren utformar beviljade hemtjänstinsatser, 
på bästa sätt. Personalen är engagerad, motiverad
och arbetar för att tillgodose just dina behov. Ett
respektfullt bemötande och ett flexibelt synsätt är en
självklarhet. Personalen har till nästan 100%
undersköterskeutbildning och får fortlöpande
kompetensutveckling. 

Kommunens nattpatrull finns till hands för dig 
22.00–07.30 om du har beviljade insatser nattetid 
och om du har trygghetslarm.

Fakta om utföraren:

Antal anställda            20
Antal heltidstjänster      12

Geografiskt område: Borrby
tätort, Borrby tuvor, Blästorp,
Kyhl, Sandby, Mälarhusen
och del av Ö. Hoby

Tilläggstjänster:

Inga tilläggstjänster

(Dessa tjänster ingår inte i
biståndsbeslutet och du som
kund betalar direkt till
utföraren)

Tjänster som erbjuds:

Service            07.30 - 22.00
Matdistribution 11.45 - 13.15
Trygghetslarm  07.30 - 22.00
Ledsagning      07.30 - 17.00
Omsorg           07.30 - 22.00
Avlösarservice  07.30 - 22.00

Borrby hemtjänst

Resultat individuell
kvalitetsmätning (mål inom
parantes):
Senaste resultat 20-12-15 

Bemötande     100% (88)
Kvalitet          100 % (88)
Kontinuitet       95 % (70)
Delaktighet    100 % (88)

(Minst 5 svar behövs för
publicering av resultat)



Enhetschef: Annika Nihlén
annika.nihlen@simrishamn.se
0414-81 94 45
Simrisvägen 3, Simrishamn

Information från utföraren:

Hemtjänstpersonalen i Centrala vård och
omsorgsdistriktet, grupp 2 och 3 erbjuder dig hjälp
med de insatser du beviljats av
omsorgshandläggare, sjuksköterska, arbetsterapeut
och/eller sjukgymnast. 

Distriktets medarbetare har god kompetens och
stort engagemang, och vår ambition är att du ska
känna dig trygg och tillfreds med den hjälp du får
av oss. Vi erbjuder dig en egen kontaktpersonal.
Denne skapar tillsammans med dig en
genomförandeplan. I den beskrivs den hjälp du
beviljats och får av oss. Vi skräddarsyr hjälpen
utifrån dina behov och önskemål.

Har du ett trygghetslarm eller är beviljad insatser
nattetid så tar en av kommunens nattpatruller över
ansvaret i vårt distrikt mellan 22.00–07.30.  

Fakta om utföraren:

Antal anställda            37
Antal heltidstjänster      28,3

Geografiskt område: Södra
delarna av Simrishamn,
Simrislund, Brantevik, Gislöv,
Gislövs hammar, Simris,
Viarp och Östra Nöbbelöv

Tilläggstjänster:

Inga tilläggstjänster

(Dessa tjänster ingår inte i
biståndsbeslutet och du som
kund betalar direkt till
utföraren)

Tjänster som erbjuds:

Service            07.20 - 22.00
Matdistribution 11.45 - 13.00
Trygghetslarm  07.30 - 22.00
Ledsagning      07.30 - 17.00
Omsorg           07.30 - 22.00
Avlösarservice  07.30 - 22.00

Centrala grupp 2 och 3

Resultat individuell
kvalitetsmätning (mål inom
parantes):
Senaste resultat 20-12-15 

Bemötande     97 % (88)
Kvalitet           97 % (88)
Kontinuitet      91 % (70)
Delaktighet     96 % (88)

(Minst 5 svar behövs för
publicering av resultat)



Enhetschef: Filip Andersson
filip.andersson@simrishamn.se
0414-81 94 66
Simrisvägen 3, Simrishamn

Information från utföraren:
 
Centrala vård- och omsorgsdistriktet, grupp 1 o 4
tillhandahåller hemtjänst utifrån kommunens mål
och riktlinjer. Samtliga medarbetare är utbildade
undersköterskor som fortbildas kontinuerligt.

Vi erbjuder dig service och omvårdnad av god
kvalité. Brukarna i vårt distrikt sätter vi alltid i
centrum och det är viktigt att du är med och
planerar dina insatser. Så fort vi fått din beställning
från omsorgshandläggarna att du önskar hjälp
ifrån oss kommer vi att kontakta dig och planera
för hur dina insatser ska utföras. Kvalitetsmätning
genomförs regelbundet. Kommunens nattpatrull
finns till hands för dig 22.00–07.30 om du har
beviljade insatser nattetid och om du har
trygghetslarm.

Vi ser fram emot att få erbjuda dig vår hjälp och
vårt stöd.  

Fakta om utföraren:

Antal anställda            10
Antal heltidstjänster        6

Geografiskt område: Centrala
Simrishamn, Baskemölla,
Gröstorp, Gladsax, Järrestad
och Gnalöv.

Tilläggstjänster:

Inga tilläggstjänster

(Dessa tjänster ingår inte i
biståndsbeslutet och du som
kund betalar direkt till
utföraren)

Tjänster som erbjuds:

Service            07.20 - 22.00
Matdistribution 11.45 - 13.00
Trygghetslarm  07.30 - 22.00
Ledsagning      07.30 - 17.00
Omsorg           07.30 - 22.00
Avlösarservice  07.30 - 22.00

Centrala grupp 1 och 4

Resultat individuell
kvalitetsmätning (mål inom
parantes):
Senaste resultat 20-12-15 

Bemötande    100 % (88)
Kvalitet          100 % (88)
Kontinuitet       83 % (70)
Delaktighet      99 % (88)

(Minst 5 svar behövs för
publicering av resultat)



Enhetschef: Charlotta F Hultman
Charlotta.flyckt.hultman@simrisha
mn.se
0414-81 93 30
Rosenborg, Stibyborgsgatan 10,
Gärsnäs

Information från utföraren:
 
Vi arbetar aktivt med mål som finns uppsatta inom
hälso- sjukvårdslagen och socialtjänstlagen.
Vi vill ge en god kontinuitet i alla situationer vad
det gäller personal, beviljade insatser.
Vi vill att du får en god vård och omsorg i alla
förekommande situationer som gör att du skall
känna dig trygg, respekterad och uppleva ett gott
bemötande av kunnig personal.

Kommunens nattpatrull finns till hands för dig
22.00-07.30 om du har beviljade insatser nattetid
och om du har trygghetslarm.  

Fakta om utföraren:

Antal anställda            21
Antal heltidstjänster   16,25

Geografiskt område: Gärsnäs
med omnejd

Tilläggstjänster:

Inga tilläggstjänster

(Dessa tjänster ingår inte i
biståndsbeslutet och du som
kund betalar direkt till
utföraren)

Tjänster som erbjuds:

Service            07.20 - 22.00
Matdistribution 11.45 - 13.00
Trygghetslarm  07.30 - 22.00
Ledsagning      07.30 - 17.00
Omsorg           07.30 - 22.00
Avlösarservice  07.30 - 22.00

Gärsnäs hemtjänst

Resultat individuell
kvalitetsmätning (mål inom
parantes):
Senaste resultat 20-12-15 

Bemötande    100 % (88)
Kvalitet          100 % (88)
Kontinuitet       86 % (70)
Delaktighet    100 % (88)

(Minst 5 svar behövs för
publicering av resultat)



Enhetschef: Linda Larsson
linda.larsson@simrishamn.se
0414--81 96 80
Byggmästargatan 2, Borrby

Information från utföraren:
   
Utifrån de insatser du blir beviljad av
omsorgshandläggare, arbetsterapeut, sjukgymnast,
distriktssjuksköterska erbjuder Hammenhögs vård-
och omsorgsdistrikts medarbetare dig en god
kompetens och kvalitet. Där finns ett fint
engagemang där vi strävar efter att skapa en stor
trygghet för dig och du får en egen kontaktman
som tillsammans med dig skapar en
genomförandeplan där du är medbestämmande till
hur du önskar få din hjälp utifrån de insatser du
blivit beviljad.

Kommunens nattpatrull finns till hands för dig
22.00–07.30 om du har beviljade insatser nattetid
och om du har trygghetslarm.

Välkommen till oss!

Fakta om utföraren:

Antal anställda            10
Antal heltidstjänster      7,3

Geografiskt område:
Hammenhög, Hannas,
Vallby, Östra Hoby, Lilla
Glimminge, Kyl samt hela
Skillinge by.

Tilläggstjänster:

Inga tilläggstjänster

(Dessa tjänster ingår inte i
biståndsbeslutet och du som
kund betalar direkt till
utföraren)

Tjänster som erbjuds:

Service            07.20 - 22.00
Matdistribution 11.45 - 13.00
Trygghetslarm  07.30 - 22.00
Ledsagning      07.30 - 17.00
Omsorg           07.30 - 22.00
Avlösarservice  07.30 - 22.00

Hammenhögs hemtjänst

Resultat individuell
kvalitetsmätning (mål inom
parantes):
Senaste resultat 20-12-15 

Bemötande    98 % (88)
Kvalitet          92 % (88)
Kontinuitet     57 % (70)
Delaktighet    94 % (88)

(Minst 5 svar behövs för
publicering av resultat)



Enhetschef: Tina Nilsson
tina.nilsson@simrishamn.se
0414--81 96 89
Eliselundsvägen 8, Kivik

Information från utföraren:
    
Vi som arbetar på Norra hemtjänstområdet utför
insatser i Kiviks- och Sankt Olofs området med
omnejd. I personalgruppen är vi 19 personer. Vi
strävar efter att ge dig ett individuellt anpassat stöd
utifrån dina önskemål. Vi utser en kontaktpersonal
som du ska kunna vända dig till och som du ska
kunna känna dig trygg med. En genomförandeplan
upprättas av dig och din kontaktpersonal. Denna
utgör grunden för det stöd som du får utfört av
medarbetarna och beskriver dina önskemål
avseende utförandet av insatserna. Vi arbetar
kontinuerligt för att du ska kunna känna dig trygg
och delaktig i utförandet av dina beviljade
insatser. 
I Norra hemtjänstområdet har vi en stor andel
undersköterskor och vi arbetar kontinuerligt med
kompetensutveckling.  

Kommunens nattpatrull finns till hands för dig 
22.00–07.30 om du har beviljade insatser nattetid
och/eller om du har trygghetslarm.

Fakta om utföraren:

Antal anställda            19
Antal heltidstjänster      15,5

Geografiskt område: Kivik
och St. Olof med omnejd

Tilläggstjänster:

Inga tilläggstjänster

(Dessa tjänster ingår inte i
biståndsbeslutet och du som
kund betalar direkt till
utföraren)

Tjänster som erbjuds:

Service            07.20 - 22.00
Matdistribution 11.45 - 13.00
Trygghetslarm  07.30 - 22.00
Ledsagning      07.30 - 17.00
Omsorg           07.30 - 22.00
Avlösarservice  07.30 - 22.00

Norra hemtjänstområdet

Resultat individuell
kvalitetsmätning (mål inom
parantes):
Senaste resultat 20-12-15 

Bemötande     98 % (88)
Kvalitet           98 % (88)
Kontinuitet       78 % (70)
Delaktighet      81 % (88)

(Minst 5 svar behövs för
publicering av resultat)


