
Fakta om företaget  

Awilja är ett familjeföretag som ägs och drivs av Gunilla Andersson som VD och chef. Gunilla har 

jobbat som chef inom vård och omsorg i mer än 20 år samt inom HR/personal i flera år. Ni kan läsa 

mer om oss här på hemsidan under Personal. Awilja har funnits som enskilt företag sedan 2003. 

Företaget registrerades som AB 2011-11-21. Företaget har flera affärsben som ni kan läsa mer om 

under tjänster. Verksamheten bedrivs i tillgängliga, anpassade lokaler centralt med adress 

Högerudsvägen 45 i Årjäng. 

Personal: Företaget hade i december 2016, 23 anställda varav 16 arbetar inom personlig assistans, 

en del av personalen har även andra uppdrag hos Awilja eller annan uppdragsgivare. Awiljas filosofi 

är att personalen efter kompetens, ska kunna utvecklas och jobba i flera av Awiljas affärsben som ex. 

hemservice och företagsservice. Vi har en anställd ekonomiansvarig och en anställd dataansvarig. Vår 

personal är företagets största tillgång. Vi är kräsna på detta område. Vi tummar inte på att 

personalen förutom att vara duktiga i yrket, även ska vara mogna människor med stora hjärtan. Då 

hela vår filosofi och allt vi arbetar med bygger på att leverera tjänster med guldkant oavsett vilka 

tjänster du väljer hos oss. Hos oss jobbar flera nationaliteteter. Förutom personal från Sverige har vi 

för närvarande personal som kommer från Norge, Kanada, Ukraina och Marocko.  

Externa samarbetspartners knutna till företaget: Vi samarbetar med flera externa partner som är 

knutna till företaget, företagsläkare, psykoterapeut, sjuksköterska och arbetsterapeut. Ni kan läsa 

mer om detta under personal.  

Kvalitets- och utvecklingsråd: Awilja har ett kvalitets och utvecklingsråd. Ni kan läsa mer under 

personal.  

Personlig assistans: Verksamheten med personlig assistans startade 20140501 och vi har vid 2016 

års utgång tre kunder.  

Mål och inriktning: Ett av Awiljas stora mål är att bidra till samhällsutvecklingen och Västra 

Värmlands tillväxt genom att skapa arbetstillfällen. Awilja har som mål att mer gå mot att bli ett 

”assistans- och utbildningsföretag” inom främst västra Värmland och norra Dalsland. Våra kunder ska 

få det bästa av oss. Vi vill vara ett lokalt nära alternativ som är lättillgängliga. Där vår filosofi är att 

kunna inlemma även personlig assistans på ett naturligt sätt i samhällsutvecklingen. Vi arbetar på ett 

coachande sätt att tillsammans hitta lösningar för våra assistanskunder och vår personal att våga 

drömma om sin egen framtid.  

Avtal: Awilja har två kollektivavtal med Almega Vårdföretagarna bransch G/personlig assistans och 

hemservice.  

Försäkringar: Awilja har såväl företagsförsäkringar samt med Fora och Collectum. 


