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Vårt mål är trygga kunder
med stort inflytande

Välj oss som utförare
När du väljer AB SOLOM som din utförare av
personlig assistans kontaktar vi dig/din familj för
att boka ett personligt möte. Vid mötet går vi
tillsammans igenom insatsen och skriver en
genomförandeplan. Det är viktigt för oss att du är
med och utformar din assistans så att dina behov
och önskemål blir tillgodosedda. Den individuella
genomförandeplanen blir det redskap som
assistenterna följer i sitt dagliga arbete. Planen
följs upp årligen och oftare om behov uppstår.
Som kund bestämmer du om vi ska rekrytera
personliga assistenter eller om du/ni själva har
assistenter som du/ni vill att vi ska anställa. En
anhörig eller närstående kan också fungera som
personlig assistent.
Vi lägger stor vikt vid att du som kund ska känna
dig nöjd och kunna lita på oss som utförare. Våra
personliga assistenter får kontinuerlig utbildning
för just dina behov.

Personal
Vi tar ett professionellt arbetsgivaransvar och vi
har kollektivavtal. Vi har tydliga anställningsrutiner,
introduktioner och vi ansvarar för arbetsledning,
schemaläggning samt assistenternas arbetsmiljö.
I AB SOLOM är alla medarbetare del av ett viktigt
utvecklingsarbete som stärker och utvecklar yrket
som personlig assistent. Våra medarbetare är vår
viktigaste resurs och de får kontinuerlig utbildning.
Assistenten är viktig och är den som kan göra
skillnad för en annan människas liv.

BARNPERSPEKTIVET
Det finns fyra grundläggande
och vägledande principer som
alltid ska beaktas när det
handlar om frågor som rör barn
enligt Barnkonventionen:
• Alla barn har samma
rättigheter och lika värde.
• Barnets bästa ska beaktas vid
alla beslut som rör barn.

Om du vill hjälper vi dig med
din ansökan
Vi erbjuder personliga möten där vi tillsammans
tittar på dina hjälpbehov och lagstiftningen för att
underlätta din ansökan. Vi kan hjälpa till med
formuleringar och ge råd när det gäller ansökan
om personlig assistans.

• Alla barn har rätt till liv och
utveckling.

• Alla barn har rätt att uttrycka
sin mening och få den
respekterad.

KONTAKTA OSS
Lena Larnesjö, verksamhetschef
08-579 224 53 lena.larnesjo@solom.se
l

Adress till administrativt kontor:
Aniaraplatsen 4, 3 tr
Postadress: Box 188, 191 23 Sollentuna

www.solom.se

