
Välkommen till
Treskillingen

Servicehus för äldre i
Ljusnarsbergs Kommun

Värdegrund

Vårt arbete ska kännetecknas av en tydlig värdegrund och vi 
arbetar utifrån följande principer:

Meningsfullhet
De boende ska känna sig delaktiga och ha inflytande över de insatser som ges. 
De boende ska ges möjlighet att bibehålla intressen de haft tidigare i livet även 
sedan de flyttat till Treskillingen.
Gott bemötande
De boende ska bemötas med respekt, lyhördhet och intresse och de boendes 
individuella behov ska stå i centrum. Anhöriga ska ses som en värdefull resurs i 
arbetet runt den boende.
Trygghet
De boende ska känna sig trygga. Personalen ska vara kompetent och flexibel. 
Personalen bär alltid legitimation synligt. 

Servicehuset Treskillingen 
Treskillingen
Riksstigen 2 A
714 31 KOPPARBERG

Hemtjänstgrupp Centrum
Telefon: 0580-806 92, 070-668 05 94

Hus B
Telefon: 0580-806 62, 070-658 05 96

Biståndshandläggare
Telefon:
0580-806 91
580-806 34
070-575 06 34
Telefontid:
Vardagar kl 08.30-09.30

Enhetschef
Telefon: 
0580-806 99
072-577 23 79

Sjuksköterska
Telefon:
0580-806 90

Kontakt



Boendet
Servicehuset Treskillingen har totalt 59 lägenheter fördelade på fyra 
hus. Lägenheterna är handikappanpassade och hiss finns i varje trapp-
hus.
Lägenheternas storlek varierar mellan ett till tre rum och kök. Ett 
gemensamhetsutrymme i form av matsal/restaurang samt ett sam-
lingsrum finns att tillgå. Här finns även gemensamma utrymmen som 
läshörna, tv-hörna, bastu, tvättstuga samt fotvård.

Det finns stationerad personal som utför beviljad hemtjänst samt ordi-
nerade hälso- och sjukvårdsinsatser. Hemtjänst kan du få om du har 
svårigheter att klara av den dagliga livsföringen. 

Bistånd enligt Socialtjänstlagen §4 i form av hemtjänst beslutas av 
biståndsbedömare. Ansökan om hemtjänst gör du hos kommunens bi-
ståndshandläggare. Se kontaktinformation på baksidan av denna folder. 
Vid fel eller brister gällande din bostad hänvisas till Riksbyggen telefon 
0771-860 860 dag som natt.

Måltider
Treskillingens restaurang är öppen för lunch alla dagar mellan  
kl 11.30-13.00. Restaurangen ligger i direkt anslutning till huvudentrén 
och nås från samtliga huskroppar inifrån. Restaurangen har eget  
tillagningskök vilket höjer matens kvalitet. På särskilda boendeformer 
serveras måltider i form av biståndsbedömd heldygnsmat.

Hyresgästerna har tillgång till gemensamma utrymmen med möjlighet 
att inta gemensamma måltider.

Aktiviteter
Vi arbetar tillsammans med frivilligorganisationer för att tillsammans 
utveckla det sociala innehållet. Ett program för aktiviteter upprättas 
månadsvis. Här finns även gemensamma utrymmen som exempelvis 
läshörna, tv-hörna, bastu och tvättstuga.

Kontaktperson
De boende med omvårdnadsbehov har en i personalgruppen utsedd 
kontaktperson som ger stöd och hjälp till den boende. Tillsammans gör 
vi en genomförandeplan med den boende och anhöriga för att kunna 
tillgodose behov och önskemål.

Boråd/Kostråd
Ett lokalt forum finns för information och dialog om verksamhetens 
innehåll och utveckling i syfte att stärka delaktighet och inflytande. 
Deltagare är representanter för boende eller närstående, enhetschef, 
representanter från personalen, kostenheten samt kontaktpolitiker från 
kommunstyrelsens sociala utskott.

Klagomål 
Vi hoppas naturligtvis att du ska trivas med ditt boende och den vård 
och omsorg du har som boende vid Treskillingen. Skulle det dock vara 
så att du är missnöjd med något så är det viktigt att vi får kännedom om 
detta. 

Du kan lämna dina synpunkter antingen genom att prata med personal 
eller enhetschef vid Treskillingen eller genom att fylla i vår klagomåls-
blankett. Blanketten hittar du under rubriken Klagomålshantering på 
kommunens hemsida, genom att kontakta enhetschefen vid 
Treskillingen eller genom att ringa till Ljusnarsbergs Kommun på 
telefon 0580-805 00.

Vår verksamhetsidé
Verksamheten ska bygga på respekt för individens rätt till själv-
bestämmande och omsorgen ska vara anpassad efter varje individs 
behov.


