
 

Presentation av utförare av hemtjänst 

Solid Care Assistans 

 

Information om utföraren 

Solid Care Assistans är ett vård- och omsorgsföretag som har arbetat med hemtjänst i många 

år. Därmed vet vi vad som krävs för att axla de viktiga uppdrag som vi antar oss. Vi ser alltid till 

våra kunders behov, hur små eller stora de än är. Hos oss får alla synas och ta plats det är viktigt 

för både oss och våra kunder.  

Personal och kompetens 

Våra medarbetare som arbetar ute hos våra kunder har alla utbildning och erfarenhet inom 

vård- och omsorg. Vi arbetar hela tiden med att fortbilda och låta våra medarbetare utvecklas 

på olika sätt. På det sättet kan vi ha kvar våran personal och ha hög kontinuitet.  

Bemötande 

Bemötandet mot våra kunder och dess anhöriga är djupt förankrat i våra värdegrunder. Det är 

en grundläggande pusselbit för att erbjuda en anpassad vård och hög kvalité  

Delaktighet och inflytande 

Våra kunders inflytande i verksamheten är otroligt viktig. Det är därigenom som vi utvecklas 

som verksamhet och får möjlighet att erbjuda en mer anpassad hjälp. Därför har vi inte bara 

uppföljningar med kontaktperson, utan även med ledningen. På så sätt plockar vi bort en länk i 

informationskedjan och låter våra kunder påverka, på riktigt.  

Kvalitetsarbete 

Verksamheten arbetar ständigt med egenkontroller, riskbedömningar och mycket annat för att 

säkerställa att vi uppfyller kommunens och våra egna kvalitetsmål.  

Trygghet 

Tryggheten är en stor del av hemtjänstens funktion. Därför ser vi till du kan ringa till oss även på 

kvällar och helger och få en trygghet i att du alltid kan prata med din hemtjänst. 

 



 

 

Tilläggstjänster 

Solid Care Assistans erbjuder olika tilläggstjänster. Vår mest populära är hemstädning. Men vi 

erbjuder även tjänster som fönsterputsning, flyttstädning med mera.  

Insatser som utförs Tider  

Omvårdnadsinsatser  Alla dagar 7:00-23:00  

Serviceinsatser  Måndag – Fredag  9:00-17:00  

Kontaktuppgifter 

Verksamhetschef/VD: Melissa Valencia 

melissa.valencia@solidcaregruppen.se 

076-945 32 21 

 

Verksamhetschef:               Johannes Karlsson 

johannes.karlsson@solidcaregruppen.se 

072-251 48 30 

Telefon: 08-646 52 89 

E-post: info@solidcaregruppen.se 

Postadress: Box 9056, 126 09 Hägersten 

Besöksadress: Järnbärarvägen 10 Nb, 127 61 Skärholmen 

Hemsida: www.solidcaregruppen.se 
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