Brukarval i Simrishamns kommun
Information från utföraren

Skönadal SÄBO

I utkanten av Simrishamns centrum finns Skönadal. Byggnaden ligger i markplan med havsutsikt och
med möjlighet att promenera runt boendet. Det är gångavstånd och finns bussförbindelse till centrum.
Denna verksamhet inrymmer vanligt särskilt boende och särskilt boende med inriktning för demens. På
Skönadal finns även en korttidsboendeenhet 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, 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 i. Vi är flerspråkiga.

Fakta om utföraren
Antal anställda
Antal anställda (omräknat i
heltidstjänster)

Verksamheter som finns på boendet
75 st
54,2 st

Geografiskt område: Simrishamn
Tilläggstjänster
Inga tilläggstjänster

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

Platser

Demensenhet
Korttidsboende
Dagverksamhet
Dagcentral

8
11

Ja/Nej

Ja
Ja
Ja
Ja

Andel positiva svar i den individuella
kvalitetsmätningen
Bemötande
Kvalitet
Kontinuitet
Delaktighet

Mål
83%
83%
83%
83%

Resultat
93%
93%
89%
86%
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