
   

 
Kontaktuppgifter 
Alma vård och omsorg, Vetekornsgatan 3B, 431 46 Mölndal, e-post: info@samsource.se,  
telefon: 031- 87 00 88, hemsida: www.almavoo.se 
Enhetschef: Lala Hamakarim, telefon: 0769 48 11 18, e-post: lala.hamakarim@samsource.se 
Samordnare: Lena Persson, telefon: 0721 88 96 41, e-post: lena.persson@samsource.se 
Verksamhetschef: Sahar Khamoushi, telefon: 073 651 48 58, e-post: ayrin.khamoushi@samsource.se 
 

Alma Vård & Omsorg 
Ledsagning på uppdrag av Mölndals stad 

 
 

 
 

Om företaget 

Varmt välkommen till Alma Vård & Omsorg! Vi ser fram emot att erbjuda dig som blivit beviljad 
ledsagning enligt SoL ett personligt utformat stöd utifrån ditt biståndsbeslut.  
 
Vår ambition är att öka den enskildes möjligheter till gemenskap och full delaktighet i samhällslivet.  
 
Vår målsättning är att tillgodose dina behov genom att stärka dina möjligheter till att leva ett 
självständigt liv.  
 
Alma Vård & Omsorg erbjuder tjänster av olika slag för att öka tillgängligheten för individer som är 
i behov av vård, omsorg och välbefinnande. 
 
Alma Vård & Omsorg ägs av Samsource AB som är grundat av en företagsledning bestående av 
utbildade socionomer med en lång och gedigen erfarenhet av socialt arbete. 
  
Vår verksamhet uppfyller de krav och mål som gäller enligt lagar och föreskrifter för verksamheten. 
 
 
Kompetens och profilering 
 
Vi på Alma Vård & Omsorg har ett humanistiskt och salutogent förhållningsätt samt ett arbetssätt 
som är motiverande och hälsofrämjande. För oss är det av monumental vikt att du i mötet med oss 
upplever respekt, genuinitet och lyhördhet. 
 
Våra medarbetare besitter både teoretisk och praktisk kompetens från omsorgsyrket och alla har en 
personlig lämplighet för att arbeta med individer.  
 
Vi garanterar dig som kund en kontinuitet i arbetet, en kontaktperson och en genomförandeplan som 
beskriver hur du önskar få dina insatser utförda. All personal dokumenterar  
i enlighet med socialtjänstlagens bestämmelser.  
 
Alma Vård & Omsorg har fått 100 % i kundnöjdhet och bemötande i socialstyrelsens  
årliga brukarundersökning. 
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