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Jelia Care AB 

Vi utför följande tjänster: 
• Serviceinsatser
• Omsorgsinsatser

Presentation  
Jelia Care är ett familjeägt vårdföretag med stort Hjärta. Vi brinner för att du ska ha rätt till vård och 
omsorg med hög kvalitet. Valet är ditt! Det är du som bestämmer vem som ska hjälpa dig med dina 
önskemål och behov. Vår vision är att du ska känna dig delaktig och att ditt behov alltid står i fokus. Vi 
lägger tillsammans upp en plan på hur du vill att din omsorg och hjälp ska se ut. Fördelen med oss är 
att vi har möjligheten att begränsa antalet personer som kommer hem till dig. Det som utmärker oss är 
att vi fokuserar på hela din livssituation, inte bara på de specifika insatserna. Det viktigaste för oss är 
att underlätta för dig att leva och verkligen njuta av livet.  

Vi utför följande tjänster   
Vi utför omsorgs- och serviceinsatser som beviljas i biståndsbeslutet. Exempel kan vara; tvätt, städ, 
inköp, personlig omvårdnad.  

Vi erbjuder följande tilläggstjänster 

- Hushållsnära tjänster som tex fönsterputsning, städning etc.
- Personlig Assistans

För mer information gå in på www.jeliacare.se 

Geografiskt verksamhetsområde 
Vi utför omsorgsinsatser i verksamhetsområden B, C, G, H, J, K (Se karta och verksamhetsområden). 

Vår kompetens 
Vi har över 10 års erfarenhet av hemtjänst och personlig assistans. Förutom svenska så talar 
personalen följande språk; bosniska, kroatiska, serbiska.  
Vi arbetar med systematiskt kvalitetsarbete. En gång per år genomför vi en undersökning i syfte att 
mäta hur nöjd du som kund är med våra tjänster. Vi ser dina synpunkter och eventuella klagomål som 
hjälp till att förbättra och utveckla vår verksamhet. 

Övrigt
All personal som arbetar för oss bär identitetsbrickor med namn och foto. 

Kontaktuppgifter
Telefon (växel): 0430-77 50 60  
Samordnare Dusica Cubra, 0761-82 55 74

Epost: info@jeliacare.se
Lokalkontor: Ryttarevägen 18B, 302 62 Halmstad
Postadress: Industrigatan 18, 312 34 Laholm
Hemsida: www.jeliacare.se

mailto:bojan@jeliacare.se
mailto:dusica@jeliacare.se
http://www.jeliacare.se/

	Valfrihetssystem inom hemtjänst
	Leverantörerna är godkända av kommunen
	Geografiska områden
	Så gör du ditt val
	Vill du kontakta någon av leverantörerna?
	Du kan byta leverantör
	Tilläggstjänster
	Uppföljning och utvärdering
	Synpunkter och klagomål
	Samma avgift oavsett val
	Kontakt med biståndshandläggare

	035 HEMTJÄNST AB
	Alfa med hjärtat AB
	Attendo Hemtjänst i Halmstad
	Halmstads kommun, Hemvårdsförvaltningen
	Hjärtats hemtjänst
	Jelia Care AB
	Karta över geografiska verksamhetsområden
	Valbara företag i olika områden.
	Turordning för ickeval av utförare hemtjänst



