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Enhetschef: Ingrid Mello
Ingrid.mello@simrishamn.se
0414-81 96 20
Möllevångsgatan 8B,
Skillinge

Information från utföraren:

Ankarets särskilda boende ligger på Skillinge, ett fiskeläge vid Östersjöns kust, en mil
söder om Simrishamn. Närmsta grannarna är den gamla möllan och Skillinge Teater.
Boendet består av tre enheter, Briggen, Kajutan och Skeppet, varav Kajutan är en
demensenhet. Ankaret byggdes 2004 och inrymmer totalt 31 lägenheter. Dessa har
vardera en rymlig toalett med dusch och ett pentry med kylskåp. Varje enhet är byggd så
att det bildas en atriumgård med upphöjda odlingsbäddar där vi odlar både blommor och
ätbart. De gemensamma lokalerna är generösa, flera uteplatser finns kring boendet. Utöver
detta finns trevliga och ändamålsenliga lokaler för aktiviteter och gemensamma
sammankomster för hela boendet. Omvårdnadspersonalen är med få undantag
undersköterskor; förutom enhetschef är sjuksköterskor, fysioterapeut, arbetsterapeut och
Silviasyster knutna till Ankaret. Vi arbetar efter kommunens uppsatta mål med teamet som
arbetsmetod, för att ge varje brukare bästa möjliga hjälp, stöttning och service.  

Fakta om utföraren:

Antal anställda:           ca 40

Geografiskt område: Skillinge

Tilläggstjänster:

Inga tilläggstjänster

(Dessa tjänster ingår inte i
biståndsbeslutet och du som
kund betalar direkt till
utföraren)

Tjänster som erbjuds:

Demensenhet     Ja
Korttidsboende  Nej
Dagverksamhet  Nej
Dagcentral        Nej
        

Ankaret

Resultat individuell kvalitetsmätning (mål
inom parantes):
Resultat från 191215

Bemötande      96 % (81)
Kvalitet            96 % (81)
Kontinuitet     100 % (81)
Delaktighet      92 % (81)

(Minst 5 svar behövs för publicering av
resultat)
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Enhetschef: Cecilia Ridell-
Mårtensson
Cecilia.ridell-
martensson@simrishamn.se
0414-602 36
Palmhultsgatan 1, Sankt Olof

Information från utföraren:
Utifrån de insatser du blir beviljad av omsorgshandläggare, arbetsterapeut, fysioterapeut
eller distriktssköterska erbjuder Bokebackens medarbetare dig en god kompetens och
kvalitet. Där finns ett fint engagemang och vi strävar efter att skapa stor trygghet för dig.
Du får en egen kontaktpersonal som tillsammans med dig skapar en genomförandeplan
där du är medbestämmande till hur du önskar få din hjälp. Vi skapar tillsammans med dig
och dina anhöriga din egen levnadsberättelse. Det finns personal att tillgå dygnet runt. Vi
har en bred kunskap och på Bokebacken finns en Silviasyster för handledning. Vi erbjuder
olika språk såsom engelska, syriska, etiopiska samt polska. Det finns ett stort utbud av
aktiviteter, side-by-sidecykeln, Ergonovas självgungande gungstol och Sundbads
anpassade badkar, är uppskattade. Bokebacken är kommunens pilotboende när det gäller
att testa ny teknik. Till exempel kan vi erbjuda dig lugna och trygga nätter genom att
personalen med hjälp av en tillsynskamera kan titta till dig på natten utan att gå in och
störa om det inte behövs.
Bokebacken har två enheter med vardera 9 lägenheter. Varje lägenhet har pentry och en
stor toalett. Huset är byggt i ett plan med halvtrappa upp och det finns stora trädäck i
anslutning till enheterna. Det finns boulebana i trädgården. Bokebacken ligger mycket
naturskönt nära skog men även med närhet till byns faciliteter.

    

Fakta om utföraren:

Antal anställda            40

Geografiskt område: Sankt
Olof

Tilläggstjänster:

Inga tilläggstjänster

(Dessa tjänster ingår inte i
biståndsbeslutet och du som
kund betalar direkt till
utföraren)

Tjänster som erbjuds:

Demensenhet     Ja
Korttidsboende  Ja
Dagverksamhet  Ja
Dagcentral        Nej
        

Bokebacken

Resultat individuell kvalitetsmätning (mål
inom parantes):
Resultat från 191215

Bemötande     100 % (81)
Kvalitet           100 % (81)
Kontinuitet      100 % (81)
Delaktighet       93 % (81)

(Minst 5 svar behövs för publicering av
resultat)
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Enhetschef: Berit Rundqvist
berit.rundqvist@vardaga.se
0414-169 50
Rektorsgatan 4, Simrishamn

Information från utföraren:

Med 800 meter till havet, strax utanför Simrishamns centrum, ligger det nya, moderna Villa
Joneberg (tidigare Joneberg Plaza). Boendet stod klart i december 2014. Dess tema är
kultur, vilket bland annat återspeglas i boendets aktiviteter. 
I det gemytliga området Joneberg finns även nybyggda lägenheter och villor. Området är
tryggt och attraktivt för både unga och äldre med närhet till Simrishamns centrum, naturen
och Österlens lokala kulturliv. Därav har Villa Joneberg profilen "Kultur och natur på
Österlen".

Villa Joneberg är byggt i tre våningar. Här finns enheter med plats för personer med
demenssjukdom samt omvårdnadsplatser för den med behov av kroppslig omvårdnad.
Totalt finns det 54 lägenheter i boendet och många av dem har havsutsikt. Boendet har
dessutom en härlig terrass, en trivsam trädgård och ett gemytligt öppet utrymme som är en
mötesplats för aktivitet och social samvaro.     

Fakta om utföraren:

Antal anställda            60

Geografiskt område:
Simrishamn

Tilläggstjänster:

Inga tilläggstjänster

(Dessa tjänster ingår inte i
biståndsbeslutet och du som
kund betalar direkt till
utföraren)

Tjänster som erbjuds:

Demensenhet     Ja
Korttidsboende  Nej
Dagverksamhet  Nej
Dagcentral        Nej
        

Joneberg

Resultat individuell kvalitetsmätning (mål
inom parantes):
Resultat från 200415

Bemötande      93 % (81)
Kvalitet            93 % (81)
Kontinuitet        87 % (81)
Delaktighet       93 % (81)

(Minst 5 svar behövs för publicering av
resultat)
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Enhetschef: Jane Blohmé
jane.blohme@simrishamn.se
0709-81 93 56
Museigatan 8, Simrsihamn

Information från utföraren:

Lillevång ligger centralt i Simrishamn och drivs i kommunal regi sedan november 2019
efter flera år i privat regi. Lillevång är ett äldreboende med 48 platser. Det är fördelat på
två plan och på sammanlagt fem enheter. Varje enhet erbjuder möjlighet till gemensamt
kök och TV-rum samt rymlig balkong.    

Fakta om utföraren:

Antal anställda            XX

Geografiskt område:
Simrishamn

Tilläggstjänster:

Inga tilläggstjänster

(Dessa tjänster ingår inte i
biståndsbeslutet och du som
kund betalar direkt till
utföraren)

Tjänster som erbjuds:

Demensenhet     Nej
Korttidsboende  Nej
Dagverksamhet  Nej
Dagcentral        Nej
        

Lillevång

Resultat individuell kvalitetsmätning (mål
inom parantes):
Resultat från 191215

Bemötande       77 % (81)
Kvalitet             77 % (81)
Kontinuitet        60 % (81)
Delaktighet       74 % (81)

(Minst 5 svar behövs för publicering av
resultat)
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Enhetschef: Vivianne Berg
vivianne.berg@simrishamn.se
0414-81 96 28
Piletoftsgatan 1, Hammenhög

Information från utföraren:

I Hammenhög ligger det särskilda boendet Pilegården med 27 lägenheter. Boendet består
av 3 enheter.  

Fakta om utföraren:

Antal anställda            XX

Geografiskt område:
Hammenhög

Tilläggstjänster:

Inga tilläggstjänster

(Dessa tjänster ingår inte i
biståndsbeslutet och du som
kund betalar direkt till
utföraren)

Tjänster som erbjuds:

Demensenhet     Ja
Korttidsboende  Nej
Dagverksamhet  Nej
Dagcentral        Nej
        

Pilegården

Resultat individuell kvalitetsmätning (mål
inom parantes):
Resultat från 200415 

Bemötande    100 % (81)
Kvalitet           91 % (81)
Kontinuitet       76 % (81)
Delaktighet      91 % (81)

(Minst 5 svar behövs för publicering av
resultat)
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Enhetschef: Sarah Sand
sarah.sand@simrishamn.se
0414-81 94 37
Enhetschef: Samra Hasanovic
samra.hasanovic@
simrishamn.se
0414-81 94 42
Lundegatan 1, Simrishamn

I utkanten av Simrishamns centrum ligger Skönadal. Byggnaden är i markplan med
havsutsikt och möjlighet till promenad runt boendet. Det är gångavstånd till och finns
bussförbindelse till centrum. Verksamheten inrymmer vanligt särskilt boende och särskilt
boende med inriktning mot demens. På Skönadal finns även en korttidsenhet och en
dagverksamhet som är biståndsbedömd. För dig som bor på Skönadal finns en öppen
dagcentral knuten till dagverksamheten som du är välkommen att besöka. På vår
dagverksamhet/dagcentral anordnas olika aktiviteter för att alla ska känna att det finns ett
värdefullt innehåll i vardagen. Här erbjuds gemenskap med andra i en inbjudande miljö
med möjlighet att knyta nya bekantskaper eller bara få vara en stund. Med möjlighet att
delta i olika aktiviteter och underhållning. 

På Skönadal erbjuder vi även våra boende träningslokal, relaxrum, tillgång till vår egen
salong "Sitt och njut" där du med hjälp av någon av våra medarbetare kan få njuta av
lättare hår- och nagelvård. Medarbetarna har utbildning och kompetens för att möta dig,
dina anhöriga och närstående. Vi arbetar utifrån kommunens värdegrund. Vi sätter dig i
fokus och planerar dina insatser tillsammans med dig och anhöriga eller andra som du
önskar ska vara delaktiga. Du ska alltid känna dig bemött på ett respektfullt sätt, känna dig
trygg och att det är ett öppet klimat att ställa frågor i och få vara dig själv. Vi är
flerspråkiga. 
  

Fakta om utföraren:

Antal anställda            75

Geografiskt område:
Simrishamn

Tilläggstjänster:

Inga tilläggstjänster

(Dessa tjänster ingår inte i
biståndsbeslutet och du som
kund betalar direkt till
utföraren)

Tjänster som erbjuds:

Demensenhet     Ja
Korttidsboende  Ja
Dagverksamhet  Ja
Dagcentral        Ja
        

Skönadal

Resultat individuell kvalitetsmätning (mål
inom parantes):
Resultat från 191215 

Bemötande     90 % (81)
Kvalitet           93 % (81)
Kontinuitet       90 % (81)
Delaktighet      86% (81)

(Minst 5 svar behövs för publicering av
resultat)
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Enhetschef: Graciela Molin
graciela.molin@
simrishamn.se
0414-81 94 08
Humlevägen 1, Kivik

Information från utföraren:

Solgläntan, som ligger underbart på höjden bland fruktträd och grönska med utsikt över
havet, är ett särskilt boende med 27 lägenheter fördelade på 3 enheter, varav en
demensenhet med 9 lägenheter.
Till samtliga enheter finns det gemensamma utrymmen där man kan få sina måltider
serverade, umgås eller titta på TV. I varje lägenhet finns rum, toalett och dusch, litet pentry
med vask, kylskåp samt kontakt för kaffebryggare eller för att koppla in en kokplatta.
Solgläntan satsar mycket på uteaktiviteter i trädgård, nyligen har det byggts fler uteplatser,
pergolas och det har köpts in hammockar. Solgläntan har även en egen fiskebod att pyssla
i. 
Samtliga medarbetare på Solgläntan arbetar efter kommunens uppsatta mål för särskilt
boende och utifrån ett individuellt perspektiv. Solgläntans medarbetare har regelbunden
handledning av Silviasystrar.
Enhetschefen har det yttersta ansvaret för hela verksamheten. Distriktssköterskan har ansvar
för den medicinska vården upp till sjuksköterskenivå. Sjukgymnast och arbetsterapeut finns
knutet till boendet.  

Fakta om utföraren:

Antal anställda            31

Geografiskt område: Kivik

Tilläggstjänster:

Inga tilläggstjänster

(Dessa tjänster ingår inte i
biståndsbeslutet och du som
kund betalar direkt till
utföraren)

Tjänster som erbjuds:

Demensenhet     Ja
Korttidsboende  Nej
Dagverksamhet  Nej
Dagcentral        Nej
        

Solgläntan

Resultat individuell kvalitetsmätning (mål
inom parantes):
Resultat från 181215

Bemötande     97 % (81)
Kvalitet           94 % (81)
Kontinuitet       94 % (81)
Delaktighet      88% (81)

(Minst 5 svar behövs för publicering av
resultat)
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Enhetschef: Linda Larsson
linda.larsson@simrishamn.se
0414-81 96 80
Byggmästaregatan 2, Borrby

Information från utföraren:

Toftakärr ligger i hjärtat av Österlen och är ett äldreboende byggt i markplan. Här finns
lägenheter som är avsedda för särskilt boende, det finns pentry och ett stort utrymme för
dusch och toalett. Det finns stora grönområden samt stora möblerade trädäck.
Det finns en rymlig lokal på Toftakärr som är möblerad som ett "gammaldags
vardagsrum". Denna lokal kan man låna till födelsedagar eller annat när lägenheten inte
räcker till. För alla brukare anordnas social samvaro under veckorna. Det kan vara i form
av underhållning, bingo, mannekänguppvisning, pysselstunder, lässtunder, chi ball och så
vidare.
På Toftakärr arbetar vi utifrån ett helhetsperspektiv och vi sätter alltid brukaren i centrum. Vi
arbetar enligt kommunens värdegrund, och vi arbetar med kontaktpersonal. Din
kontaktpersonal kommer tillsammans med dig och dina närstående att upprätta en
genomförandeplan, som ett arbetsredskap för personal som talar om hur du vill och önskar
att dina beviljade insatser ska utföras. Det finns personal att tillgå under dygnets alla
timmar. Personalen har lång erfarenhet och stort engagemang av arbete inom
äldreomsorgen.    
  

Fakta om utföraren:

Antal anställda            36

Geografiskt område: Borrby

Tilläggstjänster:

Inga tilläggstjänster

(Dessa tjänster ingår inte i
biståndsbeslutet och du som
kund betalar direkt till
utföraren)

Tjänster som erbjuds:

Demensenhet     Nej
Korttidsboende  Nej
Dagverksamhet  Nej
Dagcentral        Nej
        

Toftakärr

Resultat individuell kvalitetsmätning (mål
inom parantes):
Resultat från 181215

Bemötande     100 % (81)
Kvalitet           100 % (81)
Kontinuitet        94 % (81)
Delaktighet      100% (81)

(Minst 5 svar behövs för publicering av
resultat)
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