
 

Living Care  
Living Care AB grundades 2012. Vi erbjuder hemtjänst/hemsjukvård och hushållsnära tjänster. 
Oavsett vem du är, varifrån du kommer eller vilka behov du har så är vårt mål att finna lösningar 
för just dig och din livssituation. Vår vision är individen i fokus. Våra kunders välmående och 
trivsel är en förutsättning för att Living Care ska fungera som företag samt ditt behov är vårt mål. 
Living Care bygger på respekt för människors självbestämmande och integritet. 

Så arbetar vi 
Vi arbetar med målsättningen att varje kund ska få en meningsfull tillvaro. Den enskilde känner 
sig tillfreds och får fortsätta leva ett värdigt liv samt kunna bo hemma så länge du önskar. Vi 
utgår alltid från dina behov och önskemål. Målet är att du ska må bra, känna trygghet, vara 
delaktig och ges möjlighet att själv välja hur du vill leva ditt liv. Du får en egen kontaktperson 
som ansvarar dina önskemål och behov med högsta kvalitet samt du och dina anhöriga kan vända 
er till om ni har frågor eller synpunkter. Vi arbetar med kontinuitet så att du i största möjliga 

mån ska möta så få personal som möjligt. 
Sjuksköterskor och nattpatrull från kommunen finns i tjänst alltid som jobbar med oss.  

Utbildning och erfarenhet 
Hos oss arbetar undersköterskor och vårdbiträden med lång erfarenhet och hög kompetens. Vår 
personal har delegeringar för att utföra hemsjukvårdsuppgifter. Tillsammans med Dig och vår 
erfarenhet finns en god vilja att lösa din vardag på bästa sätt, och att du ska kunna bo kvar i din 
hemmiljö genom att erbjuda den bästa omsorg i hemmet. Våran medarbetare bär alltid 
arbetskläder och ID-bricka/namnskylt för din trygghet och säkerhet. 

Vi utför följande tilläggstjänster 
• Städning, fönsterputs, storstädning och flyttstädning 
• Inköp 
• Ledsagning, annan social omsorg och mm 
Du kan få skattereduktion, så kallat RUT-avdrag, för dessa tjänster. 
 

Övrigt 
Vi behärskar ett flertal språk som:  
Svenska, Engelska, Persiska, Arabiska, Kurdiska, Somaliska, Grekiska, Bosniska, Jugoslaviska, 

Turkiska, Spanska och med flera språk. 

Kontakt 
Namn: Matin Mohammadeean 

Adress: Södra Kyrkogatan 2 523 30 Ulricehamn 

Telefon: 070-366 86 00 

E-post: matin@livingcare.se 

Hemsida: www.livingcare.se 


