
 Vård- och omsorgsförvaltningen 
Hemservice - företagare 
Leverantörspresentation 

Kontaktcenter 042-10 50 00 · kontaktcenter@helsingborg.se  
Postadress · Vård- och omsorgsförvaltningen 251 89 Helsingborg   

vardochomsorg.helsingborg.se 

1. Uppgifter om ert företag
Namn 

Gatuadress 

Postnummer Postort 

Telefon Fax Telefontid 

E-postadress Hemsida 

2. Kontaktuppgifter
Ange vilka kontaktuppgifter som ska publiceras i leverantörspresentationen till kunderna (exempelvis telefontid, 
kontaktperson, telefonnummer etc.). 

Skicka blanketten till 

bestallningskansliet@helsingborg.se 

Den här blanketten riktar sig till dig som ansöker om att bli leverantör för hemservice. 

Leverantörspresentationen läggs ut på stadens hemsida. Om ni vill att presentationen till kunden 
ska finnas på andra språk än svenska, står ni själv för översättningen. 

För mer information, kontakta Beställnings- och avgiftskansliet: 042–10 22 93 eller 042–10 44 15 

mailto:kontaktcenter@helsingborg.se


3. Företagsbeskrivning
Beskriv ert företag kortfattat. 

4. Insatser
Beskriv vilka hemserviceinsatser ni erbjuder. 

5. Tilläggstjänster
Beskriv om ni erbjuder tilläggstjänster som ligger utanför hemservice. Läs mer om detta i 
tillämpningsanvisningarna. 

6. Begränsningar
Beskriv om ert företag har några begränsningar (exempelvis kapacitetstak, geografiskt område etc.). Läs mer om 
detta i tillämpningsanvisningarna. 



7. Synpunkter och klagomål
Beskriv vem som tar emot synpunkter och klagomål. 

8. Kvalitet
Beskriv hur ni följer upp kvaliteten på utförda insatser. 

9. Övriga upplysningar

Information om behandling av personuppgifter 

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig som du lämnar in i denna tjänst. Personuppgifterna 
behandlas för att vi ska kunna utföra insatser kopplat till hemservice.  
Vi kan även komma att dela personuppgifter med andra myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag.   
Personuppgiftsansvarig är vård- och omsorgsnämnden i Helsingborgs stad. Du kan läsa mer här eller kontakta oss 
om du vill veta mer om hur vi behandlar dina personuppgifter. 

http://www.helsingborg.se/
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