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Pressmeddelande 2022-06-07 

Nobina utökar sin satsning på omsorgsområdet 
och förvärvar Anja & Dennis Hemservice AB 
Nobina AB (”Nobina”) ingår avtal om att förvärva 100% av Anja och Dennis 
Hemservice AB (”Anja & Dennis Hemservice”) som är en av de största enskilda 
utförarna av hemtjänst i Stockholms stad. Förvärvet är en fortsatt satsning och 
utveckling av Nobinas affärsområde Nobina Care. 
Anja & Dennis Hemservice har under flera år vuxit stadigt och omsatte 2021 cirka 60 
miljoner kronor samtidigt som de utmärker sig på kvalité, vilket syns i Socialstyrelsens 
undersökning där bolaget har avsevärt nöjdare hemtjänstbrukare jämfört snittet i både 
Stockholm och övriga landet. 
Förvärvet är en fortsatt satsning och utveckling av affärsområdet Nobina Care, som 
redan idag genom dotterbolagen Samtrans, Telepass, Göteborgsbuss och danska Örslev 
har utvecklat en ledande position inom omsorgsresor. Under samma period har Nobina 
Care utökats till att omfatta provtagning, vaccinationer och vårdrelaterade logistiktjänster.  
Många hemtjänstbrukare reser idag med Samtrans och omsorgstrafiken, samtidigt som 
det finns en stor kunskap och insyn i behov och utvecklingsområden som nu kan 
fördjupas tillsammans med Anja & Dennis Hemservice och en hemtjänst med hög kvalité. 
− Vi är både glada och stolta över att kunna fortsätta vår resa och utveckla vår 
verksamhet inom Nobina Care genom Anja & Dennis Hemservice. Att tillsammans med 
grundare, ledningsteam och alla anställda fortsätta utveckla omsorgsområdet med kvalité 
och långsiktighet, säger Magnus Rosén, vd och koncernchef på Nobina.  
− Tomas Hansson, vd på Samtrans och ansvarig för affärsområdet Nobina Care; med sitt 
gedigna kunnande inom hemtjänst, sin starka närvaro i Stockholm och goda kvalitet till 
sina brukare passar Anja & Dennis Hemservice perfekt in i vår fortsatta satsning på 
omsorg. Inom Nobina Care har vi nu en stark kombination av omsorgs- och 
logistikkompetens. Det ger oss nya förutsättningar att hjälpa samhället att möta de 
utmaningar som finns idag – inte minst genom förbättrad kvalité och resurseffektivitet i 
både omsorgsresor och hemtjänst. Vi ser mycket fram emot att hälsa alla nya 
medarbetare välkomna och fortsätta arbetet tillsammans.  
− Vi är mycket glada över att vi nu kommer att verka tillsammans med hela 
Nobinakoncernen som en stor och långsiktig aktör med hjärtat på rätt plats. Att med 
gemensamma resurser och kompetens fortsätta att utveckla både kvalitén för våra 
brukare och omsorgsområdet för samhället. Samtidigt som vi ser positivt på viljan att 
behålla Anja & Dennis Hemservice som ett eget dotterbolag i koncernen för att ta tillvara 
bolagets styrkor och kunskaper på bästa sätt, säger Dennis Dourrouj, grundare och vd för 
Anja & Dennis Hemservice. 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
David Erixon, kommunikationschef 
david.erixon@nobina.se   +46 72 967 02 84 
Mattias Gelinder, finans- och IR-chef 
mattias.gelinder@nobina.com   +46 72 967 02 61 
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Om Nobina 
Vi är Nobina. Med 13 000 medarbetare i fyra länder är vi Nordens största företag inom kollektivtrafiken. Varje 
dag, året runt, väljer en miljon människor att resa mer hållbart med oss. Från norr till söder, i stadsmiljö och 
på landsbygden. Till nästa hållplats, eller hela vägen hem. Tillsammans med våra resenärer och uppdrags-
givare är vi stora nog att göra skillnad, på riktigt. Från ett välkomnande bemötande och en bekväm bussresa, 
till ny smart teknik som bidrar till fler fossilfria resor. En unik möjlighet att skapa förändring. 

Koncernen är verksam i Sverige, Norge, Danmark och Finland och omsatte 2021/2022 närmare 13 miljarder 
kronor. På den svenska och danska marknaden erbjuder Nobina även omsorgsresor under varumärkena 
Samtrans, Telepass, Göteborgs buss respektive Ørslev. 

Tillsammans förflyttar vi samhället varje dag. 

Mer information finns på: www.nobina.com  

http://www.nobina.com/
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