Social service

Mål
God samhällsservice finns i alla
kommundelar och är känd även utanför kommunens gränser.
De äldre och funktionshindrade i
Vänersborg har möjlighet att leva
och bo självständigt under trygga
förhållanden och med respekt för
självbestämmande och integritet.
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Bakgrund
Med vård och omsorg menas i detta sammanhang uppgifter som faller inom socialtjänstens
ansvar.
Det åligger också socialtjänsten att samverka
med enskilda, anhöriga och andra samhällsorgan och organisationer.

genomsyra kommunens agerande i enlighet
med FN:s regelverk.
Behovet av anpassade bostäder för funktionshindrade kommer att öka under planperioden.
Inom tre år väntas ca tio personer behöva
anpassat boende och lika många kommande
treårsperiod, dvs. cirka 20 anpassade boenden
fram till 2010-2011.

Nuläge

Så når vi målen

Äldreomsorg
Hemtjänst och hemsjukvård är basen för
kommunens äldreomsorg. Den tillgodoser och
ska även fortsättningsvis möta behoven i alla
delar av kommunen.
Vissa delar av hemvård som rehabilitering,
dagverksamheter, växelvård och sviktplatser
behöver förstärkas för att möjliggöra kvarboende i den egna miljön. Alternativet är nybyggnation av ett stort antal anpassade boenden, vilket både för den enskilde och samhället är en
sämre lösning.
Tillgängligheten i befintligt bostadsbestånd
behöver förbättras liksom möjligheten att nyttja
kollektivtrafik.
Antalet äldre, särskilt gruppen över 90 år,
ökar kraftigt under planperioden, från knappt
300 till nästan 400 personer, se diagram.

■ Sträva efter att tillgodose behovet av god
service genom livets alla skeden.

■ De äldre i kommunen som önskar bo kvar

hemma ska ges möjlighet till detta genom
förstärkning av hemvården.

■ Planera tillgänglighet och liknande utifrån

att skapa en trygg kommun att bo och arbeta i för alla medborgare.

■ I detaljplanearbete skall behovet av bostäder

för särskilda grupper som äldre och funktionshindrade och andra med särskilda
behov beaktas. Vid upprättande av exploateringsavtal och andra styrande dokument kan
särskilda villkor uppställas för att säkerställa
tillgången på ändamålsenliga bostäder för
dessa grupper.

■ Målsättningen är att i samband med byggna-
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tion eftersträva blandade upplåtelseformer i
nya exploateringsområden. Strävan skall
också vara att hålla hyresnivåer på en sådan
nivå att segregation av ekonomiska skäl
undviks. Därmed kan integrationen av
inflyttade vänersborgare med utländsk bakgrund underlättas.
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Funktionshindrade
Funktionshinder är i stor utsträckning en följd
av brister i samhället rörande exempelvis tillgänglighet eller tillgång till utbildning och
arbete.
Gruppen “handikappade” omfattar rörelsehindrade och personer med utvecklingsstörning
eller psykiska funktionshinder.
Med strukturella förändringar i samhället
kan många funktionshinder elimineras. En
funktionshindrad kommuninvånare är en medborgare bland alla andra och har lika rätt men
saknar ofta möjlighet att bestämma och styra
över sitt eget liv.
Kommunfullmäktige har antagit ett handikappolitiskt program 2001, som följs upp och
revideras varje år. I detta har den politiska ledningen fastställt normer och synsätt som ska
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