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Nyhetsbrev oktober 2021  
 
Hej!                                                
Det har varit och är en turbulent tid med denna pandemi som 
drabbat oss globalt i världen. Pandemin är tyvärr inte över ännu, 
men vi hoppas att den är över inom kort. Vi fortsätter att följa de 
rekommendationer vi kontinuerligt får, både från regionen och 
folkhälsomyndigheten. All personal ska bära munskydd och 
arbetskläder vid varje tillfälle de besöker dig. 
 
Nytt i verksamheten: 
Upptäck nya världar med VR-glasögon 
Vi har ett pågående digitaliseringsarbete i vår 
verksamhet, där vi bland annat har köpt in VR-
glasögon. Är du intresserad av att testa VR-
glasögon? Vad är det kanske du undrar!  
 
Jo det är ett par glasögon som man sätter på sig 
och i dessa spelas en digital värld upp. Du kan 
vandra med dinosaurier, eller åka berg- och 
dalbana som exempel. Hör av dig till din 
kontaktperson eller samordnare så bokar vi in ett 
tillfälle med dig som har insatsen social aktivitet.  
 
Var med och tyck till i brukarenkäten 
Innan årets slut kommer Socialstyrelsens brukarenkät att skickas 
hem till dig. Vi önskar att du svarar så att vi får ett bra underlag att 
arbeta med för att utveckla vår verksamhet. 
 
Du är viktigt för oss! Det är därför vi strävar för att du är nöjd med 
de insatser du får av oss från Sundbyberg stads hemtjänst. Har du 
frågor och funderingar som rör din hemtjänst är du alltid 
välkommen att kontakta oss på telefonnummer nedan. 
 
 



  

   2 (5)  
2021-10-29  
    
 
 

 

 

 

Vi fick fina omdömen i årets revision 
Vårt kvalitetsarbete i hemtjänsten stannar inte av och i förra veckan 
hade äldreförvaltningen en 3 dagars ISO-revision av extern revisor. 
Så här löd revisorns sammanfattande bedömning med 
rekommendation till fortsatt certifiering!  
 
”Äldreförvaltningen Sundbyberg levererar äldreomsorg med mycket 
hög kvalitet och säkerhet. Mycket engagerade och dedikerade 
medarbetare. Förståelse för utveckling mot samskapande med sina 
kunder för att ytterligare förbättra processer”. 
 
Jätteroligt tycker vi att vår verksamhet granskas och att vi får detta 
betyg! 
 
Alla genomförandeplaner uppdateras 
Just nu pågår arbetet med genomförandeplaner. Vi säkerställer att 
du som kund har en aktuell genomförandeplan. Det innebär att den 
insats som du fått beviljad av din handläggare ska uppfylla dina 
önskemål om hur och när insatsen ska utföras, för att uppnå målet 
med insatsen.  
 
Din kontaktperson kommer att gå igenom den upprättade 
genomförandeplanen med dig och sedan ändrar ni den tillsammans 
så att den stämmer överens med beslutet och dina önskemål om 
hur du vill att dina insatser ska utföras. 
 
Vi organiserar om 1 december 2021 
From 1 december kommer vi att göra en omorganisation. Detta 
innebär att vi får 4 hemtjänstgrupper i stället för de 3 som vi har i 
nuvarande organisation. Anledningen till utökningen är att vi blir fler 
och fler anställda och kundunderlaget ökar, vilket vi är glada och 
stolta över. Vi flyttar också verksamheten till nya lokaler.  
 
Lilla Alby och den nya gruppen som heter Centrala utgår ifrån 
Vasagatan 9. Rissne och Hallonbergen, Natt och larm utgår ifrån 
Lötsjövägen 6. Ni som är berörda av ändring av namn på grupp 
kommer vi att informera under november.  
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Personalen fortsätter att arbeta i sina kontaktmannagrupper i det 
geografiska området som tidigare, så du behåller din kontaktperson 
och de som brukar besöka dig. 
 
De nya hemtjänstgrupperna ser ut så här: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Dessutom skapar vi en larm- och jourgrupp vid årsskiftet. Denna 
grupp kommer att gå på larm, installera larm och vårdsensorer, 
planera och bemanna för nattpatrullen. Det innebär att din 
ordinarie personal kan fokusera på dina insatser, utan att bli 
avbruten för att larmtelefonen ringer. Med detta hoppas vi att du 
som kund får en ännu bättre upplevelse av oss som utförare. 
 
Sundbyberg stads hemtjänst har äran att välkomna 2 nya biträdande 
enhetschefer som presenterar sig på nästa sida: 
 
  

Enhetschef
Therese Johansson

08-706 83 19

Hallonbergens 
hemtjänst

08-706 84 11

Rissne hemtjänst
08-706 87 57

Natt och larm
08-706 84 11
08-706 89 01

Centrala hemtjänsten
Nummer kommer

Lilla Alby hemtjänst
08-706 83 28

Biträdande enhetschef
Anella Pervan
08-706 85 08

Biträdande enhetschef
Aferdita Arifi
08-706 65 64
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Anella Pervan  
Ansvarar för Hallonbergens och Rissne hemtjänst, Natt och larm.  

 
”Jag är glad att jag har fått möjligheten att börja 
arbeta hos er i Sundbyberg stad. Jag har lång 
erfarenhet av arbetet inom äldreomsorgen och 
hemtjänsten. 
 
Min ambition är att utveckla verksamheten och 
erbjuda bästa möjliga service till våra kunder.   

Jag älskar arbetsglädje och vill vara en del till god gemenskap, samt 
en trygghet för både kunder och medarbetare.” 
 
Anella Pervan, telefon: 08-706 85 08 
 
Aferdita Arifi:  
Ansvarar för Centrala och Lilla Alby hemtjänst 

 
”Efter flera års erfarenhet inom äldreomsorgen i 
Sundbybergs stad ser jag fram emot att vara med 
och utveckla verksamheten som Biträdande 
enhetschef. 
 
För mig är det viktigt att både kunder och 

medarbetare känner trygghet och delaktighet i verksamheten. 
Min ambition är att bidra till att äldreomsorgen präglas av 
arbetsglädje, gemenskap och utveckling där vi alltid har kundens 
önskemål i fokus ” 
 
Aferdita Arifi, telefon: 08-706 65 64 
 
 
Varmt välkommen att kontakta oss om du/ni har några frågor 😊😊! 
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Kontaktlista Sundbyberg stads hemtjänst 
Gäller till och med 2021-11-30 
Våra telefonnummer finns också på vår hemsida 
www.sundbyberg.se/stöd omsorg/Äldre/ hjälp hemma 

LILLA ALBY HEMTJÄNST  

Vardagar 07:00–16:00. Telefon: 08-706 83 28, Mobil: 070-087 65 53 

Kväll/helg: 070-087 58 13, 070-087 58 43 

Biträdande enhetschef: Aferdita Arifi 08-706 65 64 

HALLONBERGENS HEMTJÄNST  

Vardagar 07:00–16:00. Telefon: 08-706 84 11 Mobil: 070-087 6574 

Kväll/helg: 070-087 50 92, 070-087 58 04  

Biträdande enhetschef: Anella Pervan 08-706 85 08 

RISSNE HEMTJÄNST  

Vardagar 07:00–16:00. Telefon: 08-706 87 57 Mobil: 070-087 66 00 

Kväll/helg: 070-087 58 30, 070-087 58 04  

Biträdande enhetschef: Aferdita Arifi 08-706 65 64 

NATTPATRULL OCH LARM 

Vardagar: 08-706 89 01  

Biträdande enhetschef: Anella Pervan 08-706 85 08 (vardagar) 

LEDNING: Vardagar: 8-16:00 

Enhetschef: Therese Johansson 08-706 83 19  

Biträdande enhetschef: Anella Pervan 08-706 85 08  

Biträdande enhetschef: Aferdita Arifi 08-706 65 64 
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