
 

 
 

Välkommen till ENKV assistans AB 
 

Här följer en kort presentation av den administrativa personalen som arbetar 

på ENKV assistans och vilka huvuduppgifter varje medarbetare har. Vi finns 

här för dig och du är alltid varmt välkommen att höra av dig till oss om du har 

frågor eller funderingar. Om du skulle vilja prata med någon av oss i 

telefonen ringer du vårt växelnummer 010-383 00 00 och blir därigenom 

kopplad till personen som du söker.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Stellan Nordström – IT-ansvarig 

 
stellan@enkv.se 

Stellan är ansvarig för diverse IT-relaterade system som 

ENKV använder sig utav och sköter driften av dessa, 

vilket bland annat inkluderar 

tidrapporteringsprogrammet eTime. 

 

 
 

 

Carl Lagerstierna – VD 

carl@enkv.se 

Carl ansvarar för och utvecklar verksamheten 

tillsammans med Tomas Juto. Han hoppar in och 

hjälper till där det för tillfället behövs. Carl gillar att 

vara ute och guida våra uppdragsgivare och 

medarbetare på fältet. 

 

 
 

 

 

Magnus Lagerstierna - Arbetsmiljöansvarig 

magnus@enkv.se 

Magnus arbetar med företagets arbetsmiljö och har till 

uppdrag att kontakta alla arbetsplatser minst en gång 

per år för att ge stöd och rådgivning. 
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Amy Zell- Rekrytering 

amy@enkv.se 

Amy har som huvuduppgift att vara behjälplig i 

rekryteringen av nya assistenter ute hos våra 

arbetsgrupper. Det är också hon som kommer ut till våra 

nya uppdragsgivare vid en så kallad uppstart, skapar 

anställningsavtal till assistenterna och bistår HR-

ansvarig i personalrelaterade frågor.  

                                 Amy hjälper också till med att ringa om lönerapporteringen. 

 

 
 

 
   

Anneli Danielsson – Informatör/ Hjälpmedelsbolaget i 

Norden AB 

anneli@enkv.se 

Anneli besöker intresserade uppdragsgivare och 

assistenter och informerar om ENKV assistans. Hon 

utgår främst från Norra Sverige. Anneli har även hand 

om Hjälpmedelsbolaget och hjälper till med       

hjälpmedel för att på bästa sätt kunna förbättra tillgängligheten. 

 

 
 

Ewa Lagerstierna - Tillstånd och kvalitetsansvarig 

Ewa@enkv.se 

Ewa är företagets kvalitetssäkrande socionom. Hon 

håller i allt från genomförandeplaner till 

journalanteckningar men också nya regler och 

riktlinjer för branschen. Hon jobbar för att vi ska 
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uppfylla kraven som ställs från inspektionen för vård och omsorg (IVO). 

 

 
 

Tomas Juto - Vice VD 

tomas@enkv.se 

Tomas huvudansvar är operativa processer på kontoret 

samt juridik i form av ansökningar och överklagningar 

gällande personlig assistans. 

 

 

 

 

 

Katrin Rocksten - Kontorsassistent 
 

Katrin hjälper till med allehanda uppgifter på kontoret, 

allt från utskick till insortering. Hon är en hjälpande 

hand i det löpande arbetet. 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

Marie-Louise Ylikangas - Ekonomiansvarig 

marielouise@enkv.se 

Marie-Louise är ansvarig över ekonomin hos ENKV 

assistans. Hon hjälper till med budgetar och uppgifter om 

assistanspengarna. Hon sköter lönerna och skriver 

arbetsgivarintyg. Hon svarar på allehanda frågor om 

ekonomi. 
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Tomas Roos Andersson- HR-ansvarig 

tomas.roos@enkv.se 

Tomas har huvudansvaret kring personalfrågor och det 

är till honom som du vänder dig till om du har frågor 

som rör din arbetsgrupp eller kollektivavtalet. Tomas 

åker även ut på många uppdragsbesök och träffar både 

våra uppdragsgivare och assistenter på plats. 

 

 

 

Tony Lind – Kvalitetsansvarig  

tony@enkv.se 

Tony arbetar med kvaliteten inom verksamheten. Han 

följer upp så att uppdragsgivarna får den service som de 

önskar. 
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Sara Johansson – Ekonomiassistent 

sara@enkv.se 

Sara arbetar som ekonomiassistent och hanterar främst 

omkostnader/kvitton som kommer in till kontoret. Sara 

har även hand om bokföringen och hanterar faktureringen 

kring sjuklöner, och svarar på försäkringsfrågor. 

 

 

 

 
 
 

 
 

Sofie Bäck- Kommunikatör/koordinator 

sofie@enkv.se 

Sofie har huvudansvaret över telefonväxeln och det är 

oftast henne som ni får prata med när ni ringer. Sofie 

hjälper också till med att ringa om lönerapporteringen. 

Hon har även hand om företagets sociala kanaler i form 

av Linkedin, Facebook och Instagram. 
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