Cityomsorgen
Välkomna till Cityomsorgen! Vi är ett icke vinstdrivande personalkooperativ som har
varit verksamma sedan 2008. Vår grundläggande uppgift är att bedriva den bästa
möjliga hemtjänst inom centrala Varberg. Kontinuitet, glädje och valfrihet är våra
ledord som genomsyrar hela vår verksamhet och som tillsammans bildar den
livskvalité vi vill erbjuda.
Vår målsättning
Cityomsorgen har som mål att bedriva den bästa möjliga hemtjänsten utifrån de förutsättningar
som finns i Varbergs kommun. Vi utför uppgifter såväl enligt SOL som enligt HSL och vi
eftersträvar alltid att ha kompetent personal. Vi arbetar för att kunderna ska känna sig trygga och
sedda av personalen. För att kunna göra detta arbetar vi efterföljande:
• Trygghet, liten personalgrupp, ett välinarbetat kontaktmannaskap.
• Närhet – Cityomsorgen arbetar inom ett litet område och finns alltid nära.
• Delaktighet – du har inflytande över hur och när insatserna utförs.
• God personalvård – mår personalen bra, ger den också en god omsorg.
Vår kompetens
Cityomsorgens medarbetare har lång erfarenhet inom vård och omsorg. Många av våra
medarbetare har varit med från det att Cityomsorgen startade. Vi är hälften undersköterskor och
hälften vårdbiträden.
Verksamhetsområde
Verksamheten bedrivs i område 8 och 9.
Tilläggstjänster utöver biståndsbedömda insatser
Vi utför hushållsnära tjänster efter era behov, så som att få hjälp med exempelvis städ eller klippa
gräsmattan. Vi har även ett samarbete med restaurang Södertull. Vill ni ha nylagad mat kan vi
hjälpa er att beställa mat och hämta den varm till dig varje dag. Detta är en tilläggstjänst som man
själv betalar för om man är i behov av hjälp men inte har ett biståndsbeslut.
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Adress
Rosenfredsgatan 1
432 44 Varberg
www.cityomsorgen.se

Kontaktperson
Kontakta gärna oss om ni har frågor om vår verksamhet, vi träffas gärna på ett möte och
presenterar oss och berättar mer om hur vi arbetar!
Styrelseordförande
Gülbahar Ahmed
0340-872 10

Verksamhetschef
Julia Engblom
0340-872 10

