Brukarval i Simrishamns kommun
Aleris omsorg Joneberg Plaza,
Simrishamn
Information från utförare
Joneberg Plaza har tre våningsplan med inriktning
demens- och somatisk omvårdnad, sammanlagt 54
lägenheter. Varje våningsplan har två enheter med
9 lägenheter på 31 m2.
Vi har byggt framtidens äldreboende i Simrishamn med ljuset, havet och kulturen runt knuten.
Det ger goda förutsättningar för en god livskvalitet
på äldre dar. Stora balkonger, takterass, trivsam
trädgård och med en stor plaza på bottenplanet.
Här skapar vi gemytliga gemensamma mötesplatser för kulturella aktiviteter och social samvaro.
Vi har dagligen aktiviteter för våra boende såsom sång och musik, föreläsningar, bingo, gymnastik, högläsning, korsordslösning mm.
På Joneberg plaza vill vi att måltiderna ska
tillhöra en av dagens höjdpunkter. Vi strävar efter
att tillaga måltiderna tillsammans; personal och
boende. Vi tar fasta på gemenskapen och måltidernas sociala sammanhang.
Det är alltid omsorgshandläggaren i kommunen
som beslutar om din rätt till särskilt boende och
vilken hjälp du kan få men det är vår omsorg om
dig som gör det lilla extra. För att du ska få den
bästa omsorgen och vården uppmuntrar och inbjuder vi in dig att vara delaktig i denna. Genomförandeplanen är ett verktyg som alla medarbetare
utgår ifrån och som säkerställer att du är delaktig
på samma sätt i insatsen oavsett vilken medarbetare som hjälper. Sjuksköterskan upprättar individuella vårdplaner som uppdateras regelbundet för
att överensstämma med dina behov.
Vi på Aleris Joneberg plaza vill göra vardagen
innehållsrik och trygg för dig som väljer att bo hos
oss. Välkommen!
Resultat från individuell kvalitetsuppföljning (Andel positiva resultat alltså
svarsalternativen “Alltid” eller “Oftast”)
Nämndsmål
•
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•
•

Bemötande
Kvalitet
Kontinuitet
Delaktighet
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Kort om utföraren
• Antal anställda
• Antal anställda omräknat
till heltidstjänster
• Simrishamns kommun

ca 60 st
st

Verksamheter som finns på boendet
Platser
Demensenhet

9

JA

Korttidsboende

NEJ

Dagverksamhet

NEJ

Dagcentral

NEJ

Tilläggstjänster
•
•
•
•
•
•

Hjälp att arrangera födelsedagsfirande
Utflykt i naturen med fikatermos
Sällskap till teater
Köpa födelsedagspresenter
Sy upp byxor
Hjälpa till med övernattning för närstående

Med tilläggstjänster avses dels sådana tjänster som
ingår i biståndsbeslutet men som den enskilde vill
utöka på något sätt, till exempel att tjänsten utförs
oftare och dels sådana tjänster som helt ligger utanför biståndsbeslutet.

Kontaktuppgifter
Verksamhetsansvarig:
Telefon:
Postadress:
E-post:

Ulf Orswall

0414-169 50 / 0734-36 78 01
Rektorsgatan 4
272 35 Simrishamn
ulf.orswall@aleris.se

Aktuell utförare ansvarar för innehållet i denna informationstext.

