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Information till kommuner som HSB Omsorg har avtal med
Hej,
Nu är det nytt år och vi ser fram emot att fortsätta arbetet med att integrera HSB Omsorg och
Ersta diakoni. Det här är vad som händer framöver:
Jag, tillsammans med representanter från Ersta diakonis ledning och HR-avdelning, är just nu
ute och träffar personal inom de nya verksamheterna för att presentera oss och svara på
frågor. Glädjande nog berättar personalen att brukarna är helt lugna med att Ersta diakoni
förvärvat HSB Omsorg.
Den 1 februari kommer HSB Omsorg registreras om hos bolagsverket under namnet Ersta
diakoni AB. Anledningen till att vi gör en omregistrering är att vi bara får använda varumärket
HSB Omsorg fram till mitten av mars och vi vill försäkra oss om att registreringen hos
bolagsverket går igenom i god tid. Namnbytet innebär inte en verksamhetsövergång utan det
kommer att ske senare under våren och först då nya avtal är påskrivna. Det är dock bra att ni
känner till att den faktura som kommer i slutet av februari kommer att ha Ersta diakoni som
avsändare.
I och med omregistreringen av namn påbörjar vi också arbetet med att omprofilera HSB
Omsorg till Ersta diakoni. Det är ett arbete som kommer att ske successivt fram till mitten av
mars. Under en period kommer det innebära att både Ersta diakonis och HSB Omsorgs loggor
används. Vi prioriterar det som ligger närmast boende och brukare, det vill säga id-brickor,
namnskyltar till personal och arbetskläder.
Vad gäller kontaktuppgifter så kommer vi på sikt att byta ut HSB Omsorgs e-postadresser och
en del telefonnummer. Men ingen ändring kommer att ske före den 1 mars och vi återkommer
med mer information när det närmar sig.
Under nästa vecka planerar vi att gå ut med information till boende och brukare. Om ni har
några synpunkter på hur den informationen ska utformas så vill vi gärna veta det. Vi behöver
er återkoppling senast den 23 januari.
Vid frågor är du välkommen att kontakta Ann-Sofi Wetterstrand socialchef 08-714 64 20 eller
Petra Andersson affärsutvecklare 08-714 65 88.
Ser fram emot ett gott samarbete under 2017.
Med vänlig hälsning
Ann-Sofi Wetterstrand socialchef Ersta diakoni
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