Välkommen till
vår hemtjänst
SOLOM är Sollentunas största hemtjänstutförare. Här kan du läsa mer
om vad vi erbjuder och hur du gör för att välja oss.
Att bo kvar i sin bostad, även när man behöver
vård och omsorg, är något som de flesta värderar högt. Vår hemtjänst underlättar vardagen
för dig som behöver stöd och hjälp i hemmet.
Vårt uppdrag är att hjälpa dig med de insatser
som din handläggare har beviljat. Med dina behov
och förväntningar som utgångspunkt utformar
vi en gemensam plan för hur du vill ha din hjälp
utförd.

SOLOM finns i stora delar av kommunen och har
lokalkontor i Tureberg, Häggvik och Edsberg. Vi
har lång erfarenhet av äldreomsorg och hemtjänst och är den utförare som ansvarar för all
hemtjänst på natten (nattpatrullen).
Förutom hemtjänst driver vi också äldreboenden,
seniorträffar och dagverksamheter i kommunen.
SOLOM är en seriös aktör med kollektivavtal för
alla medarbetare.
Läs mer på www.solom.se

KONTAKT
Mail: hemtjanst@solom.se
Samar Alkass, verksamhetschef
08-128 247 31
Gunilla Melinder, bitr. verksamhetschef 08-128 248 21

Välkommen
till SOLOM
Här kan du läsa mer om vad vi kan erbjuda dig som väljer hemtjänst
från oss. Kontakta oss gärna om du har frågor eller funderingar!
Hur vi arbetar
Vi utformar de insatser du blivit beviljad
utifrån dina önskemål och din förmåga.
Tillsammans med dig tar vi fram en plan
som beskriver hur, vad, när och av vem
insatserna ska göras.

Våra medarbetare
Vi har många medarbetare som valt att
stanna hos oss i många år. De som kommer
hem till dig är i stor utsträckning utbildade
undersköterskor, men även vårdbiträden
med erfarenhet av vård och omsorg.

Hjälpen omfattar dygnets alla timmar,
vardag som helgdag. Omfattningen på
hjälpinsatserna kan variera mellan hjälp
några timmar i månaden till flera gånger
per dygn.

Våra medarbetare är engagerade och
lyhörda och behärskar svenska språket,
både muntligt och skriftligt. Talar du ett
annat språk är det vår ambition att
åstadkomma en god lösning. De som
besöker dig har alltid identitetsbrickor
som visar att de kommer från SOLOM.

Kontaktmannaskap
Vår ambition är att du ska få en personlig
omvårdnad. Alla som har hemtjänst från
SOLOM har en utsedd kontaktman, vars
uppgift är att lära känna dig som kund.

Hur gör jag för att välja SOLOM?
Ta kontakt med din biståndshandläggare
om du vill välja oss som utförare.

SOLOM är Sollentunas största utförare inom vård och omsorg. Vi har verksamhet inom äldreomsorg och LSS och
finns på ett 40-tal platser runt om i kommunen. SOLOM ägs av kommunen vilket innebär att vi inte har några
vinstkrav. Hos oss går allt överskott tillbaka i företaget och används till utveckling och kvalitetsförbättring.
Läs mer på www.solom.se och följ oss gärna på Facebook & Instagram
solom_hemtjanst
SOLOM

