
Brukarval i Simrishamns kommun

Toftakärr ligger i hjärtat av Österlen och är ett äldreboende med 39 lägenheter, byggt i markplan, 
Här finns 30 lägenheter som är avsett för särskilt boende, dom är uppdelade på fyra enheter, det 
finns pentry och ett stort utrymme för dusch och toalett. Den fjärde enheten, Tuvan, är ett 
korttidsboende, här finns det 9 lägenheter. 
Det finns en rymlig lokal på Toftakärr som är möblerad som ett ”gammaldags vardagsrum”, denna 
lokal kan man låna, kanske vid 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 o.s.v. 
Det finns stora grönområden, samt stora möblerade trädäck vid varje enhet. 
På Toftakärr arbetar vi utifrån ett helhetsperspektiv och vi sätter alltid brukaren i centrum. 
Vi arbetar enligt kommunens värdegrund, och vi arbetar med kontaktmannaskap. 
Din kontaktman kommer tillsammans med dig och/eller med dina närstående att upprätta en 
genomförandeplan, som är ett arbetsredskap för personalen som talar om hur du vill och önskar att 
dina beviljade insatser skall utföras. Det finns personal att tillgå under dygnets alla timmar. 
Personalen har lång erfarenhet och stort engagemang av arbete inom äldreomsorg. 
 
 

Enhetschef: Linda Larsson 
Linda.Larsson@simrishamn.se 
Tel: 0414-81 96 80 
Byggmästaregatan 2, 276 30  BORRBY                        

Toftakärr SÄBO
Information från utföraren

Antal anställda

Antal anställda (omräknat i 

heltidstjänster) 

Demensenhet

Korttidsboende

Dagverksamhet

Dagcentral

Tilläggstjänster 
Inga tilläggstjänster 

Dessa tjänster ingår inte i biståndsbeslutet och  

du som kund betalar direkt till utföraren

Fakta om utföraren Verksamheter som finns på boendet

Andel positiva svar i den individuella 
kvalitetsmätningen

Bemötande      81%

Kvalitet             81%

Kontinuitet      81%

Delaktighet      81% 

Mål
100% 

100% 

94% 

100% 

 

Resultat

36 st 

29,01 st 

Geografiskt område: Borrby

Minst 5 svar krävs för publicering av resultat

Platser Ja/Nej

9 Ja 

Nej 

Nej 

Nej
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