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Vård– och omsorgsboende 

Vå rd- och omsorgsboende i Kumlå å r en gemensåm benå mning fo r vå rd-

boende. Ä ldre personer med omfåttånde behov åv vå rd och omsorg och 

som inte lå ngre kån bo kvår i hemmet kån, efter bistå ndsånso kån, beviljås 

plåts. Vå rd- och omsorgsboendet erbjuder en individuellt ånpåssåd vå rd 

och omsorg utifrå n ditt individuellå behov åv insåtser och vi hår personål 

på  plåts dygnet runt.    

Vå r må lså ttning å r ått vårje person skå levå och bo i en trygg och hemlik 

miljo . Må let å r ått bevårå det friskå och kunnå levå ett så  normålt och  

åktivt liv som å r mo jlig utifrå n vår och ens resurser med respekt fo r  

individens sjå lvbestå mmånde och integritet.  

Fo r ått du skå kå nnå dig trygg och no jd med den vå rd och omsorg vi  

erbjuder inom vå rd och omsorg årbetår vi efter en vå rdighetsgårånti och 

en vå rdegrund, ett gemensåmt fo rhå llningsså tt som skå prå glå vå rt årbete  

och som innebå r; trygghet, inflytande och delaktighet samt professionellt 

bemötande 

Våra vård– och omsorgsboenden 

På  visså åv vå rå vå rd- och omsorgsboenden finns mo jlighet till pårboende 

som mo jliggo r ått få  bo tillsåmmåns med måke/måkå/såmbo. 

Solbacka 

Ligger centrålt i Kumlå på  bekvå mt gå ngåvstå nd frå n Kumlå torg.  

Vå rd– och omsorgsboendet bestå r åv flerå enheter med olikå inriktning. 

Berglängan är en enhet med demensinriktning, här finns 9  lägenheter. 

Mellangården är en enhet med somåtisk inriktning, här finns 20 lägenheter. 

Vinkelhuset är en enhet med somåtisk inriktning, här finns 18  lägenheter. 

Opalen är en enhet med somåtisk inriktning, här finns 11 lägenheter. 



Hemgården 

Hemgå rden ligger låntligt i en våcker kulturmiljo  i Sånnåhed nå grå  

kilometer so der om Kumlå centrum. Hemgå rden bestå r åv 19 lå genheter 

fo rdelåt på  olikå enheter.  

Beväringen,  Soldaten och Knekten med somåtisk inriktning.  

Bataljonen 

Båtåljonen ligger låntligt i en våcker kulturmiljo  i Sånnåhed nå grå  

kilometer so der om Kumlå centrum. Båtåljonen bestå r åv 18 lå genheter 

fo rdelåt på  olikå enheter. 

Flygel ett och Flygel två med inriktning demens. 

Akvarellen 

Äkvårellen ligger i Prå stgå rdsskogen i centrålå Kumlå och å r ett  

demensboende med 20 lå genheter fo rdelåde på  3 enheter. 

Vårdnivå - bedömning 

På  vå rå demensboenden årbetår vi enligt de nåtionellå demens- 

riktlinjernå då r differentieråd demensvå rd å r tydligt uttålåd. Det innebå r 

i pråktiken ått om eller nå r du blir så mre i din demenssjukdom så  go r 

teåmet en vå rdnivå bedo mning fo r ått vi skå kunnå mo tå just dinå behov. 

Det kån då  innebå rå ett vå rdnivå byte till enhet inom boendet som mest 

kån tillgodose de behov du hår. 



Erbjudande om lägenhet 

Nå r du blivit erbjuden en lå genhet på  nå got åv vå rå vå rd– och  

omsorgsboende gå r processen oftåst fort.  

Du blir erbjuden ått se lå genheten och kontråktet gå ller frå n den dåg du 

tåckåt jå eller lå genheten å r tillgå nglig. Hår du beslut om vistelse på  kort-

tidsplåts finns inte såmmå mo jlighet ått tåckå jå och nej till erbjuden  

lå genhet. Dennå process kån ske snåbbt, inom en till två  dågår. Du kån 

sjå lvklårt nekå erbjudåndet men du beho ver då  vårå medveten om ått du 

inte hår rå tt ått vårå kvår på  korttidsplåtsen.  

Hyreskontrakt vid uppsägning 

Lå genheten så gs upp till ånsvårig enhetschef. Enhetschef meddelår tåxe- 

och åvgiftsnå mnden. 

Utflytt 

Nå r det å r dågs fo r utflytt ånsvårår nå rstå ende fo r ått lå genheten blir 

to md och flyttstå dåd. Vid stå dbesiktning lå mnås nycklår/tågs å ter.  

Behovet åv lå genhet på  vå rå vå rd- och omsorgsboenden å r stort och vi ser 

ått utflytt sker så  fort som mo jligt. I normålfållet å r uppså gningstiden en 

må nåd. Vid tidigåre utflytt å terbetålås del åv hyreskostnåden. 

Internflytt 

Iblånd finns o nskemå l ått flyttå till ett ånnåt vå rd– och omsorgsboende 

och då  beho ver du eller dinå nå rstå ende meddelå enhetschef dettå så  du 

stå lls i internko n. Internflytt ombeso rjs åv nå rstå ende. 

 



Omvårdnadsavgift 

Fo rutom hyrå betålås omvå rdnådsåvgift, som berå knås efter den  

enskildes ekonomi, såmt en åvgift fo r måt.  

I omvå rdnådsåvgiften ingå r fo ljånde fo rbrukningsårtiklår: Toalettpapper, 

hushållspapper, soppåsar, engångshandskar, tvättlappar, haklappar,  

rengöringsmedel, tvättmedel och sköljmedel.  

I åvgiften ingå r inte personligå hygienårtiklår.  

Fåkturå fo r hyrå, kost och omvå rdnåd skickås ut per må nåd frå n tåxe- och 

åvgiftsnå mnden. Vid exempelvis sjukhusvistelse få r du en reduceråd  

kostnåd fo r kosten. 

Vå rd- och omsorgsboendet erbjuder fåstighetens båsutbud åv tv-kånåler. 

Du beho ver hå eget telefonåbonnemånget om du o nskår hå telefon. Tå nk 

på  ått ådresså ndring fo r posten beho ver go rås. Du beho ver också  hå en 

hemfo rså kring fo r din lå genhet.  

Pengar och värdesaker 

Vi ser helst ått du tår fåkturå vid exempelvis fotvå rd och friso rbeso k. Vill 

du hå kontånter bo r det inte o verstiger 200 kr.  

Det å r viktigt fo r oss ått vi hår diålog om hur du vill fo rvårå dinå kontånter 

och vå rdesåker. Mo jlighet finns ått fo rvårå desså inlå st i din lå genhet om 

så  o nskås. Vi beho ver få  informåtion om vem som eventuellt hjå lper dig 

med din privåtå ekonomi. 

 



Teamet 

På  vå rå vå rd- och omsorgsboenden årbetår vi i teåm som bestå r åv  

omvå rdnådspersonål, sjuksko terskå, årbetsteråpeut, sjukgymnåst och  

enhetschef. 

Syftet med teåmårbetet å r ått ge en trygg och så ker vå rd och omsorg. 

Vi årbetår utifrå n ett rehåbiliterånde fo rhå llningsså tt fo r ått bevårå och 

stå rkå befintligå funktioner. Vårje enhet hår en omvå rdnådsånsvårig sjuk-

sko terskå och en årbetsteråpeut å r knuten till enheten. Sjukgymnåst och 

lå kåre kopplås in vid behov.  

Levnadsberättelse 

Levnådsberå ttelsen kån skrivås åv dig sjå lv eller tillsåmmåns med en  

nå rstå ende och/eller med kontåktånsvårig. Levnådsberå ttelsen ger dig 

mo jlighet ått berå ttå lite om ditt liv, fo rr och nu. I den kån du fo rtydligå 

dinå behov, o nskemå l, glå dje och sorg genom livet. Levnådsberå ttelsen å r  

frivillig och du bestå mmer sjå lv våd du vill delå med dig åv.  

Genomförandeplan och kontaktansvarig 

Enligt sociåltjå nstlågen å r vi skyldigå ått upprå ttå en genomfo råndeplån 

som upprå ttås tillsåmmåns med dig och kontåkånsvårig. Ö nskår du ått 

dinå nå rstå ende medverkår ges mo jlighet till det.  

Genomfo råndeplånen utgå r utifrå n dinå individuellå insåtser och  

o nskemå l om hur de skå utfo rås.  

Kontåktånsvårigrollen innebå r ått det finns omvå rdnådspersonål dåg och 

nått som hår ett o vergripånde ånsvår fo r dig. Kontåktånsvårig ånsvårår 

fo r ått din genomfo råndeplån  å r åktuell och kå nd hos o vrigå i teåmet.  



Städ och tvätt 

Lå genheternå stå dås vår tredje veckå. Storstå dning och fo nsterputs  

bekostås åv den boende sjå lv. Vi hår ett såmårbete med ånnån fo rvåltning 

i kommunen som å r oss behjå lpligå med två tt åv dinå klå der. Må rkning åv 

dinå klå der go rs åv två tteriet.  

Vi erså tter  i normålfållet inte klå der vid fo rlust men om klå dplågg  

eventuellt skulle gå  so nder vid två tt hånteringen så  fo rs diålog åv ånsvårig 

enhetschef med två tteriet.  

Tystnadsplikt 

Äll personål hår tystnådsplikt utifrå n Sekretesslågen. Öm du såmtycker 

kån personålen lå mnå ut uppgifter till exempelvis nå rstå ende.  

Aktiviteter 

Vi erbjuder individuellå och orgåniseråde åktiviteter. 



Tandläkarbesök och andra besök utanför boendet 

I fo rstå hånd å r det nå rstå ende som skå fo ljå med dig på  sjukhusbeso k, 

tåndlå kårbeso k, fotvå rd och liknånde. Öm nå rstå ende inte hår mo jlighet 

ått fo ljå med så  kån du kontåktå vå ntjå nsten eller pråtå med personålen 

på  boendet. 

Närstående som vill äta lunch eller kvällsmat 

På  nå grå åv vå rå vå rd- och omsorgsboenden finns mo jlighet fo r  

nå rstå ende ått ko på måt i servering.  Öm dinå nå rstå ende o nskår å tå då r 

servering inte finns så  informerår ni personålen i god tid så  bestå llning till 

ko ket kån go rås. Betålning åv dettå sker då  viå fåkturering. Nå rstå ende 

kån inte betålå den bestå lldå måten direkt till personål på  enheten. 

Sällskapsdjur 

Det finns inte mo jlighet ått hå så llskåpsdjur på  boende då  vi beho ver tå 

hå nsyn till personer som till exempel å r ållergiskå. Det å r enhetschef fo r 



respektive vå rd- och omsorgsboende som beslutår om det å r tillå tet med 

så llskåpsdjur på  beso k. 

Checklista 

Vid inflyttning kån det vårå brå ått tå nkå på  ått tå med såker åv betydelse 

som prydnådssåker och fotogråfier som å r vå lkå ndå och omtycktå åv den 

som skå bo i lå genheten.  

Tå nk gå rnå på  belysning vid så ngen. Ingå måttor eller slåddår som ligger i 

vå gen.  

Vi rekommenderår:  

 0-2 o rngott  

 0 på slåkån  

 1 underlåkån  

 0 bådlåkån  

 8-10 frotte hånddukår  

 Lå ttvå ttåde klå der 

 Porslin som beho vs vid beso k  

 2 kuddår  

 Två ttbårt tå cke + ett i reserv  

 Plå d eller filt  

 Brå skor fo r inomhus- och utomhusbruk  

 Ytterklå der fo r vinter och sommår  

 Gålgår  

 Ö verkåst  

 Gårdiner, dukår m.m   

 Hygienårtiklår  

 Stå dutrustning, dåmmsugåre, dåmmtråså, golvmopp och hink  



Lämna synpunkter 

Sociålfo rvåltningen årbetår stå ndigt med ått bli bå ttre och vill hå in ållå 

synpunkter som ni hår. 

Vill du lå mnå synpunkter på  sociålfo rvåltningen, dess personål eller nå got 

ånnåt och på  så  så tt hjå lpå oss ått bli å nnu bå ttre finns det olikå så tt ått 

go rå dettå på . Du kån dessutom vå ljå ått vårå ånonym. 

Via e-tjänst 

Etjånst.kumlå.se - hå r finns en e-tjå nst fo r synpunkter. Hå r finns också  en 

utskriftsvå nligt blånkett om du hellre o nskår det. 

Via personal 

Det gå r också  brå ått be vå r personål om en blånkett eller ått muntligen 

fråmfo rå sinå synpunkter. 

 

 

 

Kontakta oss 

Telefonnummer till enheten: 

Enhetschef: 

Kontåktånsvårig: 

Ömvå rdnådsånsvårig sjuksko terskå: 

Ärbetsteråpeut: 



 



019-58 80 00 

servicecenter@kumla.se 

www.kumla.se 


