
Kooperativet Olga 
Hemtjänst på uppdrag av Mölndals stad

Om Kooperativet Olga
Vi är ett personal- och brukarägt kooperativ som 
bedriver hemtjänst i Norra Mölndal på uppdrag av 
Mölndals stad.

Vi har varit verksamma sedan 1996 då vi startade 
med att bedriva personlig assistans. Under samma tid 
har kooperativet även varit verksamt inom hemtjänst 
och ledsagning. Vi är ett litet, personligt och lokalt 
företag. 

Brukare och personal är delägare i verksamheten 
vilket innebär stort inflytande och möjligheter till
påverkan. 

Du har även möjlighet att bli medlem i kooperativet. 
Vi ordnar medlemsträffar och det finns en buss att
hyra för medlemmar.

Vi är inte ett vinstutdelande företag.

Tjänster
Vi utför de tjänster som du har blivit beviljad i ditt 
biståndsbeslut. 

• servicetjänster
• personlig omvårdnad
• socialt stöd
• avlösning för anhöriga

Kontaktuppgifter
Kooperativet Olga, Von Utfallsgatan 1, 415 05 Göteborg
Gunilla Nielsen, verksamhetsledare, tfn 010-788 12 82, gunilla@kooperativetolga.se
Lena Persson, samordnare, tfn 0721-88 96 41
www.kooperativetolga.se
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Kompetens och profilering
Vi har lång erfarenhet och arbetar med våra 
värdegrunder MERA.

Medmänsklighet – Engagemang – Respekt – Ansvar

• Vi strävar efter att få en kontinuitet med så få
personer som möjligt runt varje individ.

• Vi utför dina insatser med närhet och värme – det
lilla företaget med det stora hjärtat.

• Vi har personal med lång erfarenhet och låg
personalomsättning.

• Du får en kontaktperson och möjlighet att byta
kontaktperson finns

• Tillsammans med dig upprättar vi en
genomförandeplan som beskriver hur du vill att dina
hemtjänstinsatser ska utföras.

• Vi arbetar utifrån Mölndals stads
värdegrundsgarantier.

• När det behövs arbetar vi i nära samarbete med
hälso- och sjukvårdspersonal, daglig verksamhet
med mera.

Geografiskt område
Vi vänder oss till dig som bor i Norra Mölndal. 

Tilläggstjänster
Vi utför även RUT-tjänster enligt skatteverkets 
definition, till exempel städning, fönsterputsning, 
storstädning och flyttstädning.




