
T r y g g h e t  –  E n g a g e m a n g  –  E r f a r e n h e t



Solbacken omsorg erbjuder boende och dag-

lig verksamhet för vuxna med intellektuella 

funktionsnedsättningar och autismspektrum-

tillstånd. Vi finns i Smålandsstenar och Burse-

ryd och vår verksamhet har en lång historia, 

ett familjeföretag i tredje generationen. Det 

skapar erfarenhet, engagemang och trygghet. 

Idag är vi omkring 60 anställda fördelade på 

fyra gruppbostäder, två daglig verksamhet 

samt ett korttidsboende.

Vår omsorg bygger på tydliggörande peda-

gogik och struktur. Utgångspun kten är att vi 

anpassar verksamheten efter individen. Ald-

rig tvärtom.





Trygghet. Vår omsorgsverksamhet utgår från 
att skapa trygghet för våra brukare. Som grund lig-
ger fyra bärande principer, hämtade från LSS:
• Vi ska ta hänsyn till den enskilde brukarens rätt  
 till inflytande över sin egen situation.
• Vi ska alltid sträva efter att göra omvärlden fy- 
 siskt och socialt tillgänglig för den enskilde 
 brukaren.
•  Vi ska alltid ge den enskilde brukaren möjlighet  
 att aktivt delta i samhällslivet.
• Vi ska alltid bedriva all omsorgsverksamhet  
 med kontinuitet och helhetssyn som ledsjärnor.  
 Vi inser att allt stöd och all service utgår från den  
 enskilde brukarens hela livssituation.

Engagemang. Med historiken av att driva om-
sorgsverksamhet i tre generationer har det blivit 
en livsstil för oss. Vårt engagemang för verksam-
heten, brukarna med familjer och vår personal är 
nedärvt. Öppenhet och uppmärksamhet är viktiga 
ledstjärnor, liksom respekt och lyhördhet. Vi arbe-
tar systematiskt för att förbättra kvalitet, kompe-

tensutveckling, göra aktiva miljöanpassningar och 
skapa en attraktiv arbetsmiljö.

Erfarenhet. Omsorg sedan 1929. Specialin-
riktning mot personer med autism eller autismlik-
nande tillstånd sedan 1988. En erfarenhet som har 
lärt oss att aldrig slå oss till ro i vårt arbete med 
att skapa en meningsfull, tydlig och strukturerad 
vardag för våra brukare. Vi arbetar med tydlig-
görande pedagogik som syftar till att göra händel-
ser, handlingar och miljön begriplig och därmed 
hanterbar. Målet är att skapa förutsättningar för 
brukaren att bli delaktig och så självständig som 
möjligt i olika situationer och aktiviteter livet 
igenom. Vidare fungerar brukarens och anhörigas 
önskemål som grund för hur verksamheten plane-
ras och genomförs. Hos oss handlar det alltid om 
individuell omsorg.
 Det har också visat sig att vår långa erfarenhet 
ger kunskap att var flexibel för nya situationer och 
önskemål. Historiken hjälper oss att ta viktiga steg 
in i framtiden.





En meningsfull plats för alla

Solbacken Omsorg AB
Götsbo Solbacken 3 · 330 26 BURSERYD

Tel: 0371-500 43 · E-post: info@solbackenomsorg.se

www.solbackenomsorg.se

Restaurang Buregården, 
Burseryd

Gruppbostad 
Ekgatan, Burseryd

Gruppbostad 
Svenshult, 
Smålandsstenar

Gruppbostad 
Solgläntan, 

Smålandsstenar

Daglig verksamhet, 
Malmgatan, 

Smålandsstenar

Gruppbostad, 
Daglig verksamhet, 
Korttidsboende, 
Solbacken, Burseryd
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