
  

Vård- och omsorgsförvaltningen 
 

 

 
 
 
 
 

Kontaktcenter 042-10 50 00 · kontaktcenter@helsingborg.se  
Postadress · Vård- och omsorgsförvaltningen 251 89 Helsingborg    

vardochomsorg.helsingborg.se 

 

Leverantörspresentation  
 

Attendo Ingenjörsgatan 
 
Beskrivning av den dagliga verksamheten 
Verksamheterna inom Attendo LSS AB och Attendo Individ och Familj AB ingår i 
Attendo och är samlade i ett eget affärsområde- Attendo Skandinavien Omsorg, där 
Cecilia Addamshill är affärsområdeschef. Attendo Skandinavien Omsorg består av 4 
regioner. I detta affärsområde finns ca 1600 medarbetare och drygt 200 
verksamheter. 

Inriktning på den dagliga verksamheten 
På Attendo Ingenjörsgatan satsar vi på att ha en så lugn och stressfri miljö som 
möjligt. Vi anpassar arbetsuppgifterna utifrån arbetstagarens intresse, önskemål och 
förmåga. 

På verksamheten kan man jobba med lera, jobba i syverkstaden eller i 
snickeriverkstaden där deltagarna bygger fågelholkar som de sedan åker ut till andra 
verksamheter och sätter upp. En del deltagare bygger inredning till sina husdjur och 
planteringslådor som de sedan tar hem och ställer på sin uteplats.  

DV-shoppen finns för de som vill jobba med produkter där deltagare tar emot 
beställningar, packar produkterna som de sedan kör ut till verksamheterna som har 
beställt. 
Har man intresse av trädgårdsskötsel jobbar man med utegruppen som sköter om 3 
verksamheters trädgårdar där man klipper gräs, planterar, krattar löv mm.   
Vi har också ett samarbete med Helsingborgs ridskola som vi besöker en gång i 
veckan. Deltagarna som följer med till ridskolan får hälsa på hästarna och gårdens 
katt.  
 
På Ingenjörsgatan putsar deltagarna träns som de får i arbetsuppgift från ridskolan. 
Tränsen tar de sedan med till ridskolan och byter ut mot nya träns som de ska putsa.  
Stallchefen som träffar deltagarna visar runt i ridskolan och berättar om hästarna och 
hur de sköter om hästarna på ridskolan.  
 
Målgrupp som vi vänder oss till  
Vänder sig till personer med beslut inom LSS, pk 1. 

Personalens kompetens och specialkompetens 
När vi rekryterar omsorgspersonal värdesätter vi att de är ansvarstagande, lyhörda 
för brukarnas behov, flexibla, samt har god samarbetsförmåga och är serviceinriktade. 
Utöver detta krävs det att man har ett personligt och genuint intresse av att arbeta 
inom LSS, att man har en förmåga/tycker om att arbeta metodiskt och systematiskt 
samt att man uppskattar ett arbete som ofta är föremål för utvärdering och 
uppföljning. Vi vill med andra ord ha handlingskraftiga medarbetare med kompetens. 
De medarbetare som arbetar med människor med funktionsnedsättning har eller 
kommer att få såväl teoretisk som praktisk kompetens avseende den målgrupp de 
arbetar tillsammans med. Samtliga medarbetare har utbildning inom området, lägst 
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på gymnasial nivå. Vi arbetar utifrån tydliggörande pedagogik för att tydliggöra 
arbetsdagen för arbetstagaren. 

Vem tar emot synpunkter och klagomål?  
Det finns blanketter för detta på verksamheten som lämnas till verksamhetschefen 
eller annan personal på plats. Önskar man lämna synpunkten muntligt så hjälper 
personalen inlämnaren att fylla i blanketten. 

Hur följer vi upp kvalitén på utförda insatser?  
Efter att genomförandeplanen är upprättat följer kontaktmannen upp överenskomna 
insatser löpande. I genomförandeplanen preciseras när insatserna skall följas upp 
med/för varje individ. Generellt följer vi upp samtliga genomförandeplanerplaner 
minst två gånger om året. 

Kontaktuppgifter 
Adress: Ingenjörsgatan 1, 252 27 Helsingborg 
Telefon: 0708-76 48 23 
Öppettider: 08:00-16:00 

Kontaktpersoner: För bokning av studiebesök kontakta Sheri Sylejmani, 
verksamhetschef, telefon 0708-76 48 23, sheri.sylejmani@attendo.se, www.attendo.se. 
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