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2A

Presentationen av utförare till brukare via webb 
och tryckt papper. 

Företag 
 Företagets namn:

 Utdelningsadress (gata, box e. d.):

 Postadress:  Postnummer:

 Telefonnummer (även  riktnummer):  Telefontid:

 Hemsida:  E-postadress

Verksamhetsansvarig
 För- och efternamn:

 Utdelningsadress (gata, box e. d.):

 Postadress:  Postnummer:

 Telefonnummer (även riktnummer):  Telefontid:

 E-postadress: 

Kontaktperson 1 – som brukaren kontaktar för frågor, synpunkter och klagomål m. m. Kan 
vara samma person som ”Verksamhetsansvarig”.
 För- och efternamn:

 Utdelningsadress (gata, box e. d.): 

 Postadress:  Postnummer:

 Telefonnummer (även riktnummer):  Mobiltelefonnummer:  Telefontid:

 E-postadress:

Postadress: 447 80 Vårgårda ● Besöksadress: Kungsgatan 45
Vx: 0322-60 06 00 vx ● Fax: 0322-60 09 66 ● Org.nr: 212000-1454
E-post: kommunen@vargarda.se ● Hemsida: www.vargarda.se
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Kontaktperson 2 – som brukaren kontaktar för frågor, synpunkter och klagomål m. m. Kan 
vara samma person som ”Verksamhetsansvarig”.
 För- och efternamn: 

 Utdelningsadress (gata, box e. d.): 

 Postadress:  Postnummer:

 Telefonnummer (även riktnummer):  Mobiltelefonnummer:  Telefontid:

 E-postadress:

Postadress: 447 80 Vårgårda ● Besöksadress: Kungsgatan 45
Vx: 0322-60 06 00 vx ● Fax: 0322-60 09 66 ● Org.nr: 212000-1454
E-post: kommunen@vargarda.se ● Hemsida: www.vargarda.se

 Verksamhetsbeskrivning 
 Beskriv i korthet företaget, kvalitetsmål, m. m. (högst 220 tecken)

 Personal och kompetens
 Beskriv antal anställda, personalens utbildning, särskild kompetens, om personalen har särskilda språkkunskaper m. m. (högst 
220 tecken)
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 Geografiskt etableringsområde

Biståndsbedömda hemtjänstinsatser i form av serviceinsatser och/eller personlig omvårdnad 
med delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser utförs av oss mellan kl. 07.00 och 22.00 under 
årets alla dagar i följande område(n):

Postadress: 447 80 Vårgårda ● Besöksadress: Kungsgatan 45
Vx: 0322-60 06 00 vx ● Fax: 0322-60 09 66 ● Org.nr: 212000-1454
E-post: kommunen@vargarda.se ● Hemsida: www.vargarda.se

 Tilläggstjänster
  Ange vilka tilläggstjänster som ni eventuellt tillhandahåller (högst 220 tecken): 

 Profilering
 Beskriv er eventuella profilering genom att framhålla de olika inriktningar eller kompetenser som kan erbjudas utöver   
hemtjänsten, t ex språk, kultur, demensinriktning, inriktning mot personer med psykisk funktionsnedsättning och personer  med 
funktionsnedsättning (högst 220 tecken):  

Hela Vårgårda kommun Område 1 - Tätorten

Område 2 - Ljurhalla

Område 3 - Östadkulle

Service

Personlig omvårdnad med delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter

Service och personlig omvårdnad med delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter



Vårgårda kommun
Sida

4(4)
Referens

Utförarpresentation

Om ni vill att presentationen till brukare skall finnas på annat språk än svenska står ni själva för 
översättningen. Presentationen publiceras på Vårgårda kommuns hemsida och på tryckt papper.

Denna utförarpresentation skall bifogas ansökan.

Postadress: 447 80 Vårgårda ● Besöksadress: Kungsgatan 45
Vx: 0322-60 06 00 vx ● Fax: 0322-60 09 66 ● Org.nr: 212000-1454
E-post: kommunen@vargarda.se ● Hemsida: www.vargarda.se

 Övriga upplysningar
 Ange eventuella övriga upplysningar till brukare (högst 220 tecken): 
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