
Valfrihetssystem inom boendestöd 
- vi utför boendestöd hos Dig 
 

För att välja denna utförare kontaktar du din socialsekreterare. Vill du inte välja så blir 
Uddevalla kommun din utförare. Har du ytterligare frågor så kontakta din 
socialsekreterare via kommunens växel 0522-69 60 00. 
 

Team Assistans i Göteborg AB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vår personal och kompetens 
Team Assistans i Göteborg AB har cirka 140 anställda, var cirka 20 i Uddevalla. 
Vår personal har omvårdnadsutbildning eller dokumenterad kompetens från 
abrete inom vård- och omsorgsverksamhet. Vår personal talar svenska. Vi har 
en planeringsansvarig på plats på kontoret i Uddevalla, som nås på telefon 
mellan klockan 08:00 och 16:30. 

Vår verksamhet 
Team Assistans i Göteborg AB grundades 2005 och bedriver verksamhet inom 
personlig assistans, hemtjänst, boendestöd, familjehemsvård och hushållsnära 
tjänster. Våra tjänster utförs med stor respekt för brukarens vilja och integritet. 
Brukaren ska känna sig trygg och kunna påverka insatsens utförande. 

Våra tilläggstjänster 
Team Assistans i Göteborg AB erbjuder tilläggstjänster i form av hushållsnära 
tjänster för brukare som har hemtjänst eller boendestöd. Exempelvis 
storstädning, fönsterputs, klädvård, trädgårdsarbete, följeslagare vid inköp; allt 
enligt brukarens önskemål. 
 

Vår profilering 
Vår målsättning är att brukarens omsorgsinsatser utförs på ett sådant sätt att 
det stöder och utvecklar hans/hennes egna förmågor. Vi strävar efter hög 
personalkontinuitet.  
 

Övriga upplysningar 
Team Assistans i Göteborg AB har en säker nyckelhantering och personalen bär 
alltid ID-kort. Personal väljs  med omsorg och föregås av registerkontroll. Vi är 
måna om att brukare och anhöriga bemöts på ett respektfullt sätt.  

Team Assistans i Göteborg AB  För ytterligare information – kontakta: 
Herkulesgatan 36   Siv Rosén 
417 01 Göteborg   Brattgatan 4 
Telefonnummer: 031-22 20 50  451 50 Uddevalla 
Telefontid: vardagar 08:00-17:00  Telefonnummer: 0522-26 12 61 
E-post: info@teamassistans.se  Mobil: 0522-26 12 64 
Hemsida: www.teamassistans.se  Telefontid: 08:00-17:00 
Verksamhetsansvarig: Siv Rosén  E-post: siv@teamassistans.se 

Våra områden i Uddevalla kommun 
Biståndsbedömda boendstödsinsatser utförs av oss mellan klockan 07:00 och 
22:00 under årets alla dagar i hela Uddevalla kommun.  
 


