
Sundbergs Hus&Hemservice

Sundbergs Hus & Hemservice är ett jämtländskt familjeägt företag. Vi är totalt 
tio anställda varav fyra som arbetar med städ- och servicetjänster. Vi är 
specialister på servicetjänster och startar alltid dagen med ett leende och ser 
fram emot en ny arbetsdag. 

Här arbetar vi
Vi utför servicetjänster inom Östersunds kommun med en radie på 30 minuter 
runt centrala Östersund.

Så arbetar vi
Hos oss finner man fyra branscher under samma tak; bygg & måleritjänster, städ-
tjänster, fastighetsskötsel och trädgårdstjänster. På så sätt kan vi alltid erbjuda en 
helhetslösning på alla era önskemål och ert hems behov. 
Vårt ledord är kvalité och service. Med jämna mellanrum utför vi kvalitetskon-
troller inom företaget. Vi har också kontinuerliga avstämningar med er kunder om 
hur ni upplever vår service och kvalité - något som vi vet uppskattas.

Utbildning och erfarenhet
Inom varje bransch har vi lång erfarenhet och serviceinriktad och kunnig perso-
nal. Vi har regelbundet interna utbildningar. 

Vi utför följande tilläggstjänster
Bygg & måleritjänster, städtjänster, fastighetsskötsel och trädgårdstjänster

Övrigt
Hos oss talar all personal svenska som modersmål och har viss kunskap i 
engelska.
Vi är alla klädda i arbetsuniform, som har synlig företagslogga.
All personal bär även på ett ID-kort med vår företagslogga, namn, titel och 
anställningsnummer.

Kontakt
Veronica Sundberg: 073-830 49 01
Henrik Sundberg: 070-328 52 75

Ni kan också nå oss efter 17.00. Svarar vi inte just då så lämna gärna ett 
meddelande så återkommer vi så snart vi har möjlighet.

Mail: info@sundbergshusohem.se

Hemsida: www.sundbergshusohem.se



Du som har hemtjänst i Östersunds 
kommun kan välja mellan flera 
olika utförare. 

Symbolförklaring
Olika utförare erbjuder olika former 
av tjänster. 
Symbolerna visar vilka tjänster 
utföraren erbjuder:

Fritt val av hemtjänst 

Servicetjänster
(städning, inköp, tvätt,
byta lampor med mera)

Ledsagarservice
(sällskap på promenad, ut-
flykt, till affären med mera)

Personlig omvårdnad 
och hemsjukvård
(stöd med hygien, påkläd-
ning, måltider, medicinering,
rehabilitering med mera.
Utföraren har egen legiti-
merad sjukvårdspersonal)

Avlösning i hemmet
(anhörigvårdare får 
tillfällig avlösning)

Du kan välja flera utförare
Du kan välja vilken utförare du vill för 
vilken som helst av de fyra tjänsterna.
Det betyder exempelvis att du kan välja 
servicetjänster från en utförare 
och personlig omvårdnad från en  
annan utförare. 

Vilka tjänster som varje utförare erbju-
der syns både som symboler i presenta-
tionens övre högra hörn och under 
rubriken ”Här arbetar vi”. 

Exempel
Du kan till exempel välja service-
tjänster från utförare 1 
och personlig omvårdnad från utförare 2.

 

Du kan självklart välja alla tjänster av 
en och samma utförare.
Det förutsätter förstås att utföraren du 
väljer erbjuder alla de tjänster 
du blivit beviljad.

Måste jag välja?
Om du inte vill välja utförare av hem-
tjänst, så blir det Östersunds kommun 
som hjälper dig.

Du som redan har hemtjänst behöver 
inte göra något aktivt val. 
Allting fortsätter precis som tidigare 
med den hemtjänst du har i dag. 

Mer information hittar du på vår webbsida: 
www.ostersund.se/frittval 
 
Du kan även kontakta Vård- och omsorgsförvaltningen via telefon: 
Kundcenter 063-14 30 00

Personlig omvårdnad
(stöd med hygien, påkläd-
ning, måltider, med mera)
 
Hemsjukvård, stöd med med-
icinering, rehabilitering med 
mera utförs av legitimerad 
personal från kommunens 
Hälsofrämjande enhet HFE)

Utförare 1 Utförare 2


