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Upplands-Bro hemtjänst
I Upplands-Bro får alla hemtjänstkunder själva välja
utförare. Vi är det kommunala alternativet som bedriver
hemtjänst utan vinstintresse, med stor öppenhet och
möjlighet till insyn.
Hos oss möter du engagerad och kunnig personal. Vi
har en lång tradition och erfarenhet av att ge hemtjänst
till Upplands-Broborna. Genom att ge en bra hemtjänst
anpassad efter dina önskemål vill vi bidra till att du kan
leva ett tryggt och självständigt liv.
Vi verkar i hela Upplands-Bro kommun och finns till
hands dygnet runt alla dagar på året. För att vi alltid ska
ha nära till våra hemtjänstkunder är personalen indelad
i tre olika geografiska områden: Kungsängen, TibbleBrunna och Bro.
Dina önskemål i fokus
Vårt mål är att din vardag ska se ut som den du är van
vid. När du blir kund hos oss får du en kontaktperson
som du träffar för att gå igenom vad du ska ha hjälp
med, och hur du vill ha tjänsterna utförda.
Tillsammans med kontaktpersonen utformar ni en
genomförandeplan efter dina behov. Din kontaktperson
fungerar också som en länk mellan verksamheten och
dig, dina anhöriga eller annan företrädare. Det är dina
önskemål som står i fokus för vårt arbete hemma hos
dig.

Välj utförare själv
Du som har hemtjänst i Upplands-Bro kommun kan
när som helst byta utförare genom att kontakta din
biståndshandläggare. Du behöver inte berätta varför du
vill byta. Oavsett vem du väljer betalar du samma avgift
till kommunen.
Du är varmt välkommen att ta kontakt med oss om du
vill veta mer om Upplands-Bro kommuns hemtjänst i
egen regi. Våra kontaktuppgifter hittar du längre ned på
denna sida.
Din kommunala hemtjänstutförare
• ger dig god omsorg med hög kvalitet
• anpassar din hemtjänst efter dina behov
och önskemål
• visar dig respekt och ger dig ett gott bemötande
• värderar integritet och självbestämmande

Kontakta oss
Gerda Nömme
Enhetschef
08-581 692 23
gerda.nomme@upplands-bro.se
Margit Wallgren
Enhetsledare
08-581 695 06
margit.wallgren@upplands-bro.se

Upplands-Bro är en växande kommun, både när det gäller
invånare och företagsetableringar, med drygt 27 000 invånare. Kommunen ligger vid Mälaren, ungefär två mil nordväst
om Stockholm och pendeltåget tar ungefär 25 minuter till
Stockholms central. Här finns två tätorter, Kungsängen och
Bro, och en levande landsbygd. Kommunens vision, kommunen som ger plats, sträcker sig till år 2035 och beskriver
hur framtidens Upplands-Bro ska vara. Visionen förenar
kommunens invånare, näringsliv, föreningsliv och anställda i
kommunen för att skapa ett gemensamt Upplands-Bro.

telefon: 08-581 690 00 • organisationsnummer: 212000-0100
postadress: Upplands-Bro kommun 196 81 Kungsängen • besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
webbplats: www.upplands-bro.se • e-post: kommun@upplands-bro.se

