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Vår personal 
Namnet Allegio kommer från 

latinets legio som betyder 

"utvalt manskap" - det är 

utifrån den devisen vi arbetar: 

vi vet att vi erbjuder den bästa 

tjänsten när vi också har den 

bästa och mest engagerade 

personalen! 

Vi har kollektivavtal med 

schysta villkor.  

Vår personal har arbetskläder 

och ID-kort för identifikation.   

Vi har kompetens inom 

demensarbete och satsar på en 

certifiering inom kort. 

 

Så här planerar vi 
genomförandet 
Vi kommer hem på ett 

hembesök där vi går igenom 

beslutet och vilka önskemål 

som finns på utförandet.  

 

Tillsammans skriver vi en 

genomförandeplan som vi 

förvarar i kundens hempärm 

och i personalens 

arbetsmobiler. 

 

Våra tilläggstjänster 
Vi erbjuder städ, flytt städ, 

fönsterputs och enklare 

trädgårdsskötsel för 199 kr/h 

efter RUT-avdrag. 

 

Så här framför du 

synpunkter till oss på 
företaget 
Ibland kan avvikelser ske i 

verksamheten - då är det 

viktigt att snabbt följa upp vad 

som hänt och besluta om 

åtgärder för att undvika att det 

inträffar igen. Synpunkter kan 

lämnas skriftligt eller muntligt 

till sin kontaktman. Det går 

även bra att kontakta 

Verksamhetschef eller vår 

Kvalitetsansvarig/MAS. 

 

Varje verksamhet har 

veckovisa kvalitets möten där 

avvikelser hanteras och 

åtgärdas. Vi använder ett 

digitalt avvikelsesystem där 

personalen enkelt kan 

rapportera saker direkt i 

mobiltelefonen. Händelserna 

kommer då direkt till ansvarig 

chef för åtgärd. Personalen 

kan också läsa viktiga rutiner, 

dokumentation och planering i 

mobilen. Varje månad skriver 

verksamheten ett kvalitets-

protokoll som granskas av vår 

Kvalitetsansvarig/MAS. 

 
 

Vår profil 
Vi är en familjär verksamhet 

som vill göra skillnad.  

Vi anpassar oss efter önskemål 

och har korta beslutsvägar. 

Vår filosofi utgår ifrån 

ledorden Glädje, Ordning och 

Driv.  

Utifrån ett salutogent synsätt 

ska vi utföra en GOD vård och 

omsorg. 

▪ Glädje – Vi ska trivas 

tillsammans och stötta 

varandra i de utmaningar som   

uppkommer. 

▪ Ordning – Struktur ska 

säkerställa att vi arbetar 

systematiskt inom alla våra 

områden. 

▪ Driv – Vi ska med 

samhällsengagemang driva 

utvecklingen framåt inom vård 

och omsorg. 

 


