
 
 

Företagets namn 

AB Solskens omsorg och service 

 

Tjänster Tider 

 

Personlig omvårdnad dag och kväll 

 Serviceinsatser 
 

 

Vi är bemannade 
Måndag till söndag 
07.00 – 22.00 

Personal och kompetens 

Utbildning och erfarenhet: Våra medarbetare är undersköterskor med lång erfarenhet 

inom vården, med stort engagemang. Vi har deltagit i 

nutritionskurser och handledarkurser.  Vi arbetar 

kontinuerligt med utveckling. 

 

  

 

 

 

Specialkompetens: Vår personal har utbildning inom demens, psykiatri, stroke, 

stomivård, sond, dokumentation, vårdhygien, tandvård, 

mm.  

 

 

Språkkunskaper: All personal behärskar Svenska språket i både tal och skrift 

samt även andra språk t ex Engelska och Spanska mm.  

 

Kontaktuppgifter  

Företagets namn: AB Solskens omsorg & service 

Adress: Allévägen 6, 1 tr, 186 39 Vallentuna 

Driftsform: Aktiebolag 

Telefon: 08-511 715 02 

Telefontider: 07:00-22:00 

Mobil: 073-646 95 43 

Fax: 08-511 745 02 

E-post: info@solskensomsorg.se 

Webb: www.solskenshemtjanst.se 

Verksamhetsansvarig: Fatou Jawo, 073-646 95 43 

Kontaktperson: Myriam Contreras 073-757 28 61 



 
 

Företagets namn 

AB Solskens omsorg och service 

 

 

 

Verksamhetsidé Delaktighet och inflytande 

Vi vill vara med och fortsätta utvecklas 

tillsammans med dig. Självbestämmande, 

trygghet, integritet, omsorg och service 

inom hemtjänsten av hög kvalitet blir vår 

prioritet. Genom flexibilitet i vårt arbetssätt 

ska du känna dig trygg, nöjd och delaktig i 

ditt eget hem och omsorg, för en nöjd kund 

är guld värd för oss. 

Vårt mål är att du ska känna dig delaktig i 

omvårdnaden, så när du väljer oss som 

hemtjänstutförare utformar vi den 

tillsammans i en genomförandeplan. Vår 

motivation är kunskap. Tillgänglighet och 

lyhördhet är en ständig strävan att bli bättre. 

pattförbättring aaförbättring bbbbbblibättre 

bätt 

 

 

bbbbbbättre bbbbättre 

ssständigssssssträvansträvanssssssssssssssss

sssssssstrssträvanvårvvvvverksamhe 

Bemötande 

 

 

Vi arbetar med dig i centrum, med respekt 

och stort engagemang försöker vi ge dig den 

omsorg och omvårdnad som du behöver.   

 

Kontinuitet 

Vi arbetar utifrån kontaktmanskap för att 

underlätta din vardag. För oss är det mycket 

viktigt att du är trygg och nöjd, samt att 

begränsa antalet olika personal. 

Till vem vänder jag mig med 
klagomål och synpunkter? 

För synpunkter och klagomål kontaktar du 
Fatou Jawo 073-646 95 43 
Du kan även vända dig direkt till 
Socialförvaltningen 08- 587 850 00. 

Trygghet  Tilläggstjänster 

Vi garanterar att arbeta utifrån 

socialtjänstlagen, föreskrifter och även följa 

kommunens biståndsbeslut. Vi säkrar ditt 

självbestämmande och delaktighet i din 

egen arbetsplan, för att vi ska kunna ge dig 

det bästa möjliga vård och omsorg. Med oss 

kommer du känna dig trygg. 

Städ/fönsterputs  

Målning, tapetsering 

Hårvård. Nagelvård 

Fotvård, gör hembesök. 

 

 


