
Om du är intresserad eller vill veta mer om 
hur vår arbetsinriktade verksamhet 
fungerar, kontakta biträdande 
verksamhetschef Laila Sjöberg via 
telefon 08-128 240 36 eller e-post:  
laila.sjoberg@solom.se

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 Sollentuna kommun 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 i sociala medier.   

Arbetsspåret
Arbetsplatsinriktad 
daglig verksamhet

@solomomsorg @solomomsorg



För dig som har som mål att arbeta på den  
reguljära arbetsmarknaden erbjuder SOLOM 
arbetsplatsinriktad verksamhet. Vi arbetar utifrån 
idén att alla människor kan bidra och ska ges till-
träde till arbetslivet, utifrån sina förutsättningar 
och möjligheter. 

Förutsättningar att växa 
Hos oss får du möjlighet att lyckas och förutsättningar 
att växa. Vi är övertygade om att alla människor kan 
delta i arbetslivet om man får rätt stöd, rätt matchning 
och rätt arbetsplats. 

Vi utformar vår verksamhet helt utifrån dina  
individuella förutsättningar. Genom arbetsplatspraktik 
och förberedande aktiviteter hjälper vi dig att komma 
närmare arbetsmarknaden. En viktig del i det  
förberedande arbetet är att kartlägga dina intressen, 
förmågor och mål. 

Vi stöttar dig hela vägen
Vi ordnar sedan med en praktikplats som passar dig. 
Regelbundna avstämningar genomförs med dig och  
arbetsplatsen och vi finns till hands som stöd under 
hela tiden. Vid en eventuell anställning initierar vi  
kontakt med Arbetsförmedlingen och finns med i  
hela anställningsprocessen. 

Som deltagare i arbetsspåret får du hjälp med:

• Förberedelser inför praktiken, som ex.
medföljande stöd vid studiebesök

• Kontinuerligt stöd på praktikplatsen

• Regelbundna stödsamtal

• Stöd att komma iväg dagligen

• Reseträning vid behov

• Stöd vid kontakt med myndigheter

Resurser på arbetsmarknaden
Inkludering i samhället 
Mångfald i arbetsgruppen




