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Solforsen är ett kommunalt skyddat boende som bedrivs med trygghet 
och tillgänglighet i fokus. Solforsen är bemannat dygnet runt, av 

anställd personal. Vi uppfyller Socialstyrelsens rekommendationer 
för ett skyddat boende. Mottagning kan ske dygnet runt.

Under boendetiden jobbar vi aktivt med 
samtalsstöd - bearbetande och motiverande 
samtal. Vi erbjuder praktiskt och psykoso-
cialt stöd vid kontakt med myndigheter och 
andra samhällsinsatser.
Vårt mål är att öka säkerheten och trygg-
heten för de skyddssökande och att före-
bygga fortsatt utsatthet där vi stödjer den 
skyddssökande i processen att skapa sig en 
självständig tillvaro.

Anställd personal finns på plats dygnet 
runt och vårt säkerhetstänk innebär att den 
enskilde individen medverkar till sin egen 
och de medboendes säkerhet.
Solforsen är en låst verksamhet för att 
obehöriga inte ska kunna tillträda. Det 
finns trygghetslarm som kopplas direkt 
till larmcentral, byggnaden har ett yttre 
skalskydd i form av förstärkning av fönster 
och dörrar samt dörrlarm.

Skyddat boende Solforsen
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Solforsen upprättar en genomförandeplan tillsammans med den 
skyddsökande, utifrån den placerade socialtjänstens vårdplan.

Samtliga placeringar sker 
via kommunal socialtjänst. 

Är du privatperson och behöver 
snabb hjälp kontakta socialtjänsten 
i din kommun, kvinnojouren eller 
ring 112

Solforsens jourtelefon:
0550-651 90 
070-673 50 85 (dygnet runt)
solforsen@storfors.se

Vi välkomnar kvinnor från hela 
landet och mottagning kan ske 
dygnet runt. Solforsen tar inte 
emot kvinnor med aktivt missbruk.

TRYGGHET
SÄKERHET
KVALITET

VI VÄLKOMNAR ALLA 
KVINNOR I ALLA ÅLDRAR

När en vuxen skyddsbehövande med 
barn placeras på Solforsen lägger vi ett 
stort fokus på barnet och föräldraskapet. 
Vi erbjuder stödsamtal till såväl den 
skyddsbehövande som barnet. Barn-
verksamhet bedrivs av en anställd 
barnsamordnare.  

På Solforsen finns allt samlat i samma 
byggnad. De boende har egna låsbara 

rum och badrum samt tillgång till 
gemensamhetsutrymmen. Vissa 
boenderum är anpassade till att ta 
emot större familjer. Ett boenderum 
är rörelsehinderanpassat. I en del av 
byggnaden finns boenderum där det 
ges möjlighet att bo med sitt husdjur. 
Stor vikt läggs på att de boende ska ha 
en meningsfull vardag där aktiviteter 
anordnas regelbundet. 
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