
VÄLKOMMEN TILL KILAFORS HERRGÅRD 

Alternatiff AB är ett nischat bolag inom vård och omsorg, med fokus att bedriva 

verksamhet i modern tappning för vår målgrupp,                                                        

personer med psykisk funktionsnedsättning.   

Syftet med en placering kan var olika former av akuta och långsiktiga           

boendelösningar utifrån individuella behov. Huvudmålet är att personer med 

psykisk funktionsnedsättning får leva i ett sammanhang som tillåter individen 

att vara sig själv samt att insatser av olika professioner i verksamheten ökar      

livskvaliteten för den enskilde.  

Kilafors Herrgård tar inte emot individer med ett aktivt missbruk, däremot ingår 

personer med ett tidigare missbruk i verksamhetens målgrupp.                                                                          

Alternatiff, Kilafors herrgård hamnar i topp 

på Kvalitetsindex när SSIL tar fram en 5 i 

topp-lista för Mars– april 2022. 

Att ansvara för individers livskvalitet och 

utveckling är vårt huvuduppdrag så vi är 

oerhört stolta att få äran att placeras på      

5 i topp-listan av totalt 226 verksamheter i 

Sverige. 

I nr 4 av tidningen omtanke 2022 kommer 

resultat presenteras så håll utkik efter oss. 

Tack till alla biståndshandläggare och    

kommuner som satsar på kvalitet och på 

oss.  

TOPP-5 I   

KVALITET 

 

 

Kilafors herrgård har tillstånd för 17 platser.  

Huvudbyggnaden herrgården är i två plan 

samt källarvåning. På entréplanet finns     

stora sällskapsytor med                             

matsal, restaurangkök och olika rum för    

aktivtiter och samvaro. På övervåningen  

finns 10 boenderum med egen toalett och 

dusch.  

 Annexet ”norra flygeln” har 7 bostäder med 

särskild service. 

Herrgårdens miljö är stressreducerande i en 

lugn och avskild miljö. Samtidigt är det 1 km 

till Kilafors centrum där service, affärer och 

bra kollektiva trafikförbindelser finns. 

Verksamheten är bemannad dygnet runt.  

                                TILLSTÅND 

 

 VILL DU KOMMA I KONTAKT MED OSS?    

VAD ROLIGT!                                            

Anna Rehnstedt / Föreståndare & VD.   

Tel: 072-441 87 72                                          

Epost: anna@alternatiff.se                                                                       

Henrik Rehnvall/ Kvalitetssamordnare        

Tel: 073 9268353   ’                                 

Epost: henrik.rehnvall@alternatiff.se                                                                                                   

Hemsida www.alternatiff.se    

Följ oss för att ta del av livet på         

Kilafors Herrgård!                                     

Facebook: Alternatiff AB                    

Instagram: @alternatiff.ab 



                               METOD 

 

                                 BEP                                                                                                                                                 

Brukarenkät psykiska funktionshinder används i 

syftet att följa upp hur den enskilde uppfattar vård 

och omsorgsinsatser.                                                                                      

                                 ESL                                                                       

Ett självständigt liv, tillämpas för ökade kunskaper 

om sin sjukdom samt färdigheter inom olika           

livsområden, för att bättre kunna hantera de     

svårigheter som sjukdomen medför.  

KOMPETENS 

Majoriteten av boendestödjarna är utbildade      

socialpedagoger eller undersköterskor.  

Specialistläkare i allmänpsykiatri,                    

specialistläkare i allmänmedicin,                     

sjuksköterska och kvalitetssamordnare kartläg-

ger behovet av hälso- och sjukvårdsinsatser.  

Verksamhetens läkare har möjlighet att överta 

det medicinska ansvaret.                                                

Läkemedelsbehandlingen optimeras  genom   

daglig uppföljning av hälso-och sjukvårdsutbil-

dad personal.                                                             

Alternatiff utför neuropsykiatriska utredningar.  

                    FÖRHÅLLNINGSSÄTT       

  

                         Lågaffektivt bemötande  

                         Rutin och struktur 

I växthuset odlar vi från vår till höst. I parken plockar vi äpplen till matlagning och bakning. 

Biljardturneringar och konstkvällar är exempel på återkommande aktiviteter som uppskattas 

i verksamheten. Herrgården har eget gym, tennisplan och relax med bastu och bubbelbad.                                       

       ATTVITET OCH DAGLIGSYSSELSÄTTNING                               

Kilafors Herrgård lägger stort fokus på att tillvaron ska uppmuntra till    

aktivitet och bjuda på positiva möten. 

Verksamhetens stora ytor och möjligheter till olika aktiviteter gör att den 

enskilde kan delta i aktiviteter utifrån sin förmåga. Verksamheten erbjuder 

individuellt anpassad sysselsättning med olika inriktningar. Personal med 

pedagogisk utbildning skräddarsyr ett veckoschema utifrån den enskildes 

behov. 

    ÅRETS NYHET  
             HUND(RA) % 

Det lilla hunddagiset med    
det stora  hjärtat.         
Invigning 25 Maj 2022. 

HUND(RA) %  är ett projekt av boende och personal som har ett   
gemensamt hundintresse. Lagstiftning, schemaläggning, skötsel,  
möten och inköp är delar som strukturerats sedan start. Som       
medlem i HUND(RA)% är utveckling en naturlig del i                    
sysselsättningen. HUND(RA)% siktar på att utöka dagisplatser.                                     
Dagiset har 3 unika  dagisplatser med strandtomt.                                                                 
Följ gruppens resa på Facebook: HUNDra%. 


