
VAL AV FÖRETAG 
HEMTJÄNST

Ifylld blankett skickas till 
Vellinge kommun 
235 81 Vellinge

InternetadressTelefonnummerBesöksadress

VAL AV FÖRETAG FÖR TVÄTT, STÄDNING OCH INKÖP
Kryssa i rutan för det företag du vill ska hjälpa dig med tvätt, städ och inköp. Tjänsterna utförs på vardagar, klockan 8-17.  
Du ska bara välja företag här om du har hjälp med städ, tvätt och inköp. 

NamnförtydligandeSignatur

UNDERSKRIFT

Damerna Damm Förenade Care Hemlycka  

  
Innan du kan välja företag måste kommunen ha beviljat dig hemtjänst.  
  
Om du har hjälp med serviceinsatserna tvätt, städning och inköp kan du välja ett företag som har specialiserat 
sig på detta. 
  
Har du trygghetslarm, med eller utan omvårdnadsinsatser, får du hjälp av Förenade Care.  
  
Du behöver inte välja samma företag för service- och omvårdnadsinsatser. 

Efternamn Förnamn Personnummer
DINA PERSONUPPGIFTER

Ugglans hemhjälpRen Lycka

Datum

Om du kryssar i alternativet kommunen väljer, kommer kommunen att utse ett av ovanstående företag åt dig.

OM DU HAR OMVÅRDNADSINSATSER OCH/ELLER TRYGGHETSLARM

Om du har omvårdnadsinsatser och/eller trygghetslarm så behöver du inte göra något val. Då är det Förenade 
Care som hjälper dig. Har du däremot beviljats hjälp med tvätt, städning eller inköp så ska du välja företag.

Kvalitetsstäd i Vellinge

Kommunen väljerDavego
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VAL AV FÖRETAG FÖR TVÄTT, STÄDNING OCH INKÖP
Kryssa i rutan för det företag du vill ska hjälpa dig med tvätt, städ och inköp. Tjänsterna utförs på vardagar, klockan 8-17. 
Du ska bara välja företag här om du har hjälp med städ, tvätt och inköp. 
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Innan du kan välja företag måste kommunen ha beviljat dig hemtjänst. 
 
Om du har hjälp med serviceinsatserna tvätt, städning och inköp kan du välja ett företag som har specialiserat sig på detta.
 
Har du trygghetslarm, med eller utan omvårdnadsinsatser, får du hjälp av Förenade Care. 
 
Du behöver inte välja samma företag för service- och omvårdnadsinsatser. 
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Ugglans hemhjälp
Ren Lycka
Om du kryssar i alternativet kommunen väljer, kommer kommunen att utse ett av ovanstående företag åt dig.
OM DU HAR OMVÅRDNADSINSATSER OCH/ELLER TRYGGHETSLARM
Om du har omvårdnadsinsatser och/eller trygghetslarm så behöver du inte göra något val. Då är det Förenade Care som hjälper dig. Har du däremot beviljats hjälp med tvätt, städning eller inköp så ska du välja företag.
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