
Söderköpings hemtjänst 

Tjänster som utförs 
Söderköpings hemtjänst utför omsorgs- och serviceinsatser i hela Söderköpings kommun utifrån 
beslut från biståndshandläggarna. Insatserna som hemtjänstpersonalen utför är för att stödja och 
hjälpa till i den dagliga livsföringen så att det ska vara möjligt för dig att bo kvar i det egna hemmet. 
Med omsorgsinsatser innebär, det stöd och den hjälp som du behöver för att tillgodose sina 
fysiska, psykiska och sociala behov. Serviceinsatser innebär praktisk hjälp såsom städning, tvätt, 
ärende m.m. Hemtjänstpersonalen utför insatser i hela kommunen och finns tillgänglig dygnets alla 
tider. Söderköpings hemtjänst har också ansvar för matdistribution, där du får färdiglagad varm 
mat levererad till hemmet och trygghetslarm, som syftar till att ge trygghet i ditt eget boende och 
kunna ha möjlighet till att tillkalla hjälp dygnet runt.  

Söderköpings hemtjänst är uppdelat i två geografiska områden, Norr och Söder. I varje område 
finns det 2 arbetsgrupper vardera som idag tillsammans har 300 kunder.  

Tilläggstjänster 
I Söderköpings kommun finns det möjlighet till att få en avgiftsfri avlösning i hemmet för anhöriga 
som tar hand om sin närstående. Totalt kan anhörig få upp till 10 timmar per månad.  

Personal och kompetens 
I dagsläget har Söderköpings hemtjänst cirka 70 personal anställda. Utav dem är det ca 65 
undersköterskor eller vårdbiträden, fyra personer som planerar verksamheten, en samordnare och 
två enhetschefer. I personalstyrkan finns det tillgång till specialistutbildad personal inom palliativ 
vård och utbildad personal inom kost, demens och rehabiliterande förhållningssätt. Utöver detta 
finns ett tätt samarbete med demensteamet, sjuksköterskor och rehabiliteringspersonal.  

Verksamhetsbeskrivning 
Kvalitetsmålen i Söderköpings hemtjänst är att aktivt arbeta med kontaktmannaskap och arbeta 
utifrån genomförandeplaner för att kunna tillgodose dina önskemål och därigenom säkerställa en 
god vård och omsorg. Vi arbetar utifrån Söderköpings kommuns värdighetsgarantier som innebär 
att vi garanterar dig ett värdigt liv och en känsla av välbefinnande. 

Kontaktuppgifter 
Företagets namn: Söderköpings hemtjänst 
Adress: Östra Rydsvägen 16 
Telefon: 0121-182 88 
E-postadress: anna.adamsson@soderkoping.se, jonas.mallin@soderkoping.se,
helene.wennstrom@soderkoping.se, josefine.myhrer@soderkoping.se
Webbadress: http://www.soderkoping.se/stod-omsorg/aldreomsorg/hemtjanst/
Verksamhetsansvarig: Anna Adamsson, Jonas Mallin, Helene Wennström och Josefine Myhrer




