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Välkommen till Bruksgården i Rydsgård 
 
Bruksgården erbjuder en boendemiljö som ger möjlighet 
till trygghet, inflytande och social gemenskap.  
 
Att flytta till äldreboende är oftast en stor omställning, 
både för den som flyttar och för anhöriga. Vi vill med 
denna broschyr ge information och praktiska råd inför 
flytten. 
 
Om Bruksgården  
Bruksgården ligger på Prostens väg 1 i Rydsgård. Här 
finns 38 lägenheter fördelade på fyra boendeenheter, 
varav tre av enheterna är för personer med demens- 
sjukdom. Två lägenheter är korttidsboende/växel-
boende. 
 
På Bruksgården finns två dagverksamheter. En 
dagverksamhet där alla boende i orten är välkomna, 
samt en dagverksamhet för personer med 
demenssjukdom. På dagverksamheterna planeras olika 
aktiviter utifrån de enskildas behov och önskemål.  
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Om bostaden 
Bruksgården kan till stora delar jämföras med ett eget 
boende, men här finns tillgång till personal dygnet runt. 
 
Tillgängligheten för personer med funktionshinder är 
god både i den egna lägenheten och i de gemensamma 
lokalerna.  
 
Alla lägenheter är utrustade med säng. Utöver sängen 
möblerar du med egna möbler och personliga 
tillhörigheter. Förutom dina kläder behöver du ha med 
egna textilier (sängkläder, handdukar, gardiner, med 
mera). Alla lägenheter har ett låsbart skåp där du kan 
förvara pengar och andra värdesaker. 
 
Lägenheten är din privata bostad. 
  
I samband med flytten till Bruksgården är det viktigt att 
du gör en adressändring.  
 
Om du väljer att ha egen TV betalar du ingen 
licensavgift. Kommunen betalar en gemensam TV-
licens för hela boendet. 
 
Vi rekommenderar dig att teckna en hemförsäkring 
eftersom det inte ingår i boendet. 
 
Varje lägenhet är utrustad med larm så att du kan 
påkalla hjälp dygnet runt. 
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Du får nycklar till din lägenhet, men personalen har 
också en nyckel till din lägenhet. Personalen får bara 
använda denna nyckel om du inte själv kan öppna 
dörren.  
 
Skurups kommun är hyresvärd medan Skurupshem har 
hand om kontraktsskrivningen. 
 
Hos Pensionsmyndigheten kan du ansöka om bostads- 
tillägg. 
 
Förutom lägenhetshyra betalar du för kost, vård och 
omsorg enligt beslut i Skurups kommun. 
 
Information om nuvarande avgifter får du av 
administratör för avgifter inom vård och omsorg 
Skurups kommun, telefon 0411-53 61 46 eller på 
kommunens webbplats 
http://www.skurup.se/vardomsorg-avgifter. 
 
Kontaktman och genomförandeplan 
När du flyttar till äldreboendet erbjuds du en 
kontaktman, som har ett särskilt ansvar att stödja och 
hjälpa dig. 
 
Kontaktmannen har ansvar för att upprätta en 
genomförandeplan tillsammans med dig. Dina behov av 
stöd och hjälp samt vanor och önskemål skrivs in i 
genomförandeplanen. Genom planen tydliggörs både för 

http://www.skurup.se/vardomsorg-avgifter
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dig och för personalen vad som ska göras. En kopia av 
genomförandeplanen förvaras i din lägenhet. 
 
Kontaktmannen har ansvar för att följa upp din 
genomförandeplan var sjätte månad eller när behovet 
förändras. Uppföljningen görs tillsammans med dig och 
om du önskar dina närstående. 
 
Din levnadsberättelse  
Vi är intresserade av att höra din levnadsberättelse för 
att få kännedom om vad som är och har varit 
betydelsefullt för dig. 
 
Privata medel  
Vi försöker minska hanteringen av privata medel för 
personalen. Behöver du hjälp med inköp, post och 
bankärenden ser vi helst att dina anhöriga eller god man 
hjälper dig. 
 
Nilssons varubuss kommer varje torsdag eftermiddag. 
 
Boenderåd och anhörigträff 
På Bruksgården har vi boenderåd fyra gånger per år. 
Vi bjuder in anhöriga till anhörigträff en gång per år.  
 
Tystnadsplikt 
All personal har tystnadsplikt.  
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Måltider, aktiviteter och social gemenskap 
Du väljer själv om du vill äta dina måltider i din 
lägenhet eller i gemenskap med andra. Vi erbjuder alla 
måltider i lugn miljö som samtidigt ger tillfälle till 
social gemenskap. 
 
Tvätt 
Personalen hjälper dig med din tvätt. Därför behöver 
kläder, sänglinne och övriga textilier vara märkta med 
ditt namn. 
 
Hälso- och sjukvård 
På Bruksgården kan sjuksköterska kontaktas dygnet 
runt. Om du behöver läkare kan sjuksköterskan hjälpa 
dig med detta. 
 
Sjukgymnast och/eller arbetsterapeut kontaktas vid 
behov. 
 
Personalen kan hjälpa dig att beställa tid hos 
tandläkaren. Du väljer själv vilken tandläkare du vill gå 
till. 
 
Vid behov av besök hos läkare/tandläkare ser vi helst att 
närstående i första hand följer med dig. 
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Kvalitetsuppföljning 
För att ge god kvalitet på vård och omsorg gör Skurups 
kommun årligen en uppföljning i form av enkäter och 
intervjuer. 
 
I kommunen arbetar en medicinskt ansvarig 
sjuksköterska (MAS) som ansvarar för att personer får 
en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård av god 
kvalitet. 
 
Det finns lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen i 
Skurup. De lokala värdighetsgarantierna talar om vad de 
äldre och deras närstående kan förvänta sig av 
äldreomsorgen.  
 
Synpunkter och klagomål 
Vi arbetar för att ha och ge god kvalitet i vår 
verksamhet. Vad du tycker är därför mycket viktigt. 
 
Skurups kommun har bestämt en särskild rutin för att ta 
hand om klagomål och synpunkter. Du kan lämna 
klagomål och synpunkter vid ett personligt besök, per 
telefon eller per brev. 
 
Det finns en blankett för skriftligt klagomål som heter 
Synpunktsblad. Den kan hämtas på Bruksgårdens 
expedition, i receptionen på kommunhuset på Stora 
Torggatan 4 i Skurup eller fyllas i direkt på kommunens 
webbplats http://www.skurup.se/synpunktsblad. 

http://www.skurup.se/synpunktsblad
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Du kan lämna klagomål och synpunkter anonymt, men 
då kan vi inte lämna svar till dig på hur detta följs upp. 
 
Du är alltid välkommen att kontakta Bruksgårdens 
enhetschef om du har frågor eller synpunkter på 
verksamheten. 
 
 
Varmt välkommen till Bruksgården! 
 
Enhetschef Stefan Jönsson med personal 
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Kontaktlista Bruksgården 
 
Postadress: Bruksgården, Skurups kommun,  
                   274 80 Skurup 
Besöksadress: Bruksgården, Prostens väg 1, Rydsgård 
 
Telefon expedition    0411-53 81 05 
E-post          monica.nilsson@skurup.se 
 
Enhetschef Stefan Jönsson   0411- 53 81 04 
E-post           stefan.jonsson@skurup.se 
 
Enheterför boende 
Björnbärsstigen    0411-53 81 23 
Blåbärsstigen    0411-53 81 25 
Smultronstigen    0411-53 81 21 
Solgläntan    0411-53 81 24 
 
Dagverksamheten Bruksgården 
Äldrepedagog    0411-53 81 20 
Gläntan     0411-53 81 06 
 
Biståndshandläggare 
Är du född dag      1-8    0411-53 61 71 
Är du född dag      9-16   0411-53 61 81 
Är du född dag    17-22   0411-53 81 10 
Är du född dag    23-31   0411-53 61 70 
 
Biståndshandläggarna har telefontid vardagar 
kl. 08.30 - 09.30. Övrig tid är det telefonsvarare. 

mailto:monica.nilsson@skurup.se
mailto:stefan.jonsson@skurup.se
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Administratör 
Avgifter inom vård och omsorg   0411-53 61 46 

 
 
Egna anteckningar 
 
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Bruksgården - ett särskilt boende 
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