
Jämtlands Senioruthyrning 

Vi är ett lokalt företag som hyr ut seniorer med olika yrkeskompetens till kortare 
och längre uppdrag. Många har slutat sin yrkesbana men vill göra nytta på ett eller 
annat sätt. Därför finns vi och vår affärsidé är att matcha uppdrag från företag och 
privatpersoner mot lämpliga seniorer.
Företaget är anslutet till den rikstäckande organisationen Seniorkraft i Sverige.

Här arbetar vi
Hela Östersund och Frösön.

Så arbetar vi
När vi får ett uppdrag kontaktas kunden och en serviceplan upprättas utifrån kun-
dens behov. Därefter sker en matchning av lämplig senior för uppdraget. Vårt mål 
är att kunden möter samma senior vid hembesöken. Uppföljning sker kontinuerligt.

Utbildning och erfarenhet
Våra seniorer har ett helt yrkesverksamt liv bakom sig och många har arbetat 
inom områden där bemötande, omsorg, engagemang och service varit centralt. 

Vi utför följande tilläggstjänster
Våra seniorer har skiftande yrkeskompetenser och om kunden önskar någon extra 
tjänst, ta kontakt med oss så erbjuder vi lämplig senior för arbetet. Exempel på 
arbetsuppgifter: trädgårdsarbete, gräsklippning, snöskottning, mindre hantverksar-
beten, fixartjänster ute och inne. 

Kontakt
Jämtlands Senioruthyrning AB
Besöksadress: Prästgatan 5B
831 31 Östersund

Harriet Andrée, 070-873 90 00
E-post: harriet@jamtlandssenioruthyrning.se
Hemsida: www.jamtlandssenioruthyrning.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,
fönsterputs 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 eller kan välja utförare 
så kommer kommunen att tilldela dig 
en godkänd utförare enligt en bestämd 
turordningslista.

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 
medicinering, rehabilitering 
med mera utförs av legiti-
merad personal från kom-
munen.

Utförare 1 Utförare 2


