
 Dagverksamhet S:t Knut 

 

 

Målet med dagverksamhet är att du ska få en 

trevlig och meningsfull vistelse, stimulans, 

samvaro och gemenskap. Syftet är även att 

erbjuda anhöriga tillfällig avlösning. För att delta 

på dagverksamheten krävs ett biståndsbeslut från 

Vellinge kommun. 

 

Dagverksamhet 
Dagverksamheten ger dig stöd i att bibehålla dina 

psykiska och fysiska förmågor, så långt det är möjligt. 

På dagverksamheten får du träffa andra, få struktur och 

stöttning i din vardag. 

Dagverksamheten ligger på bottenplan i vård- och 

omsorgsboendet S:t Knut. Här finns närheten till hav 

och natur samt ortens centrum med service, affärer 

och restauranger. Under vår- och sommarmånaderna 

använder vi trädgårdarna till samvaro och 

utomhusaktiviteter. 

Aktiviteterna på dagverksamheten anpassas efter dina 

intressen, önskemål och förutsättningar. Vi äter lunch 

och fikar tillsammans.  

Exempel på aktiviteter är högläsning, spel, musik, 

korsord, gymnastik, fysisk aktivitet utomhus och ibland 

mindre utflykter. Aktiviteterna är årstidsrelaterade och 

anpassade efter högtider och andra viktiga händelser i 

omvärlden. Dagverksamheten har också möjlighet att 

delta i aktiviteter och underhållning på vård- och 

omsorgsboendet S:t Knut.  

Dagverksamheten präglas av en helhetssyn på 

människan och vi arbetar med en personcentrerad 

omsorg  utifrån dina behov och önskemål, där grunden 

är att alla har förmåga att själva välja hur de vill leva sitt 

liv. Personalens arbetssätt bygger på Vellinge kommuns 

värdegrund där glädje, mod, trovärdighet och omtanke 

är viktiga delar.  

Du har en namngiven kontaktperson som tillsammans 

med dig, och dina närstående om du så önskar, 

sammanfattar dina behov och önskemål i en 

genomförandeplan som regelbundet uppdateras. 

 

 

 

 

 

 

 

Synpunkter och klagomål 
Vellinge kommun lägger stor vikt vid kvalitetsutveckling 

och dina synpunkter är oerhört viktiga i vårt 

förbättrings- och utvecklingsarbete.  

Har du synpunkter eller klagomål, vänligen kontakta 

kontaktman, samordnare eller enhetschef. Du kan 

givetvis vara anonym om du önskar.  

Synpunkter och klagomål kan lämnas skriftligt på en 

särskild blankett i tydligt avsedd brevlåda som finns vid 

huvudentrén eller på Vellinge kommuns hemsida via e-

tjänst ”Synpunkter och klagomål”. 

 

Kontakt 
S:t Knut 
Ljungstyckevägen 4 
239 41 Falsterbo 

Dagverksamheten 
040-425707 

Enhetschef 
Sofia Tidstam, sofia.t.tidstam@vellinge.se  
040-425080  

mailto:sofia.t.tidstam@vellinge.se

