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§8

Sammanträdets öppnande
Ordförande Ann-Britth Fröjd (C) hälsar alla välkomna.
Jan-Erik Andersson, PRO Vänersborg, har anmält förhinder.
Verksamhetschef Maria Sundvall Möller presenterar sig. Maria är
verksamhetschef över Vård och omsorg, Särskilt boende.

§9

Val av justeringsperson
Till justerare väljs Sture Ivarsson.

§ 10

Information om avtalet med Samhall
Jarmo Lahtinen, utvecklingsledare Vård och omsorg, informerar om avtalet
socialförvaltningen slutit med Samhall avseende inköp av dagligvaror och tvätt.
Jarmo berättar att Samhall sedan september 2018 ansvarar för inköp av
dagligvaror och tvätt inom hemtjänsten. En enkätundersökning genomfördes
under februari/mars 2019 (se bilaga 1, Enkätsammandrag Samhall). Enkäten gick
ut till samtliga som tackat ja till insatserna. Ann-Britth Fröjd pekar på vikten av
att framtida enkäter även skickas ut till de som valt bort insatsen tvätt och inköp
av dagligvaror, för att på så vis få en bild av varför insatserna valts bort. Jarmo
informerar att kommentarerna som inkommit från enkätundersökningen har
delgivits Samhall, som är intresserade av utvecklingsarbete baserat på
synpunkterna.
Fråga från KPR: Kan Samhall utföra inköpen hos en handlare i Vänersborg och
en i Brålanda?
Svar: Enligt avtalet som socialförvaltningen har med Samhall så är det Samhall
som har kontakten med handlarna, att Samhall slutit avtal med Hemköp kan
socialförvaltningen inte påverka. Avtalet med Samhall går ut i september 2020.
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Frågor om bland annat val av handlare kommer att tas upp i en ny upphandling.
När ansvaret för inköp låg på hemtjänstpersonal så utfördes dessa i ett visst antal
butiker, då fanns inte heller en valfrihet i exakt var inköpen skedde.
Synpunkter framkommer från KPR gällande att Samhall gått in och
hämtat/lämnat tvätt när brukarna inte har varit hemma. Det har även förekommit
att flera personer kommit in tillsammans för att hämta/lämna tvätt, vilket har
upplevts som obehagligt av brukarna.
Socialförvaltningen förklarar att Samhall har tagit del av dessa synpunkter och har
arbetat med att se till att gällande rutiner följs. Om någon har fortsatta synpunkter
så uppmanas de att kontakta socialförvaltningen (se bifogad blankett för
synpunkter och klagomål). Alla synpunkter är välkomna och hjälper förvaltningen
att säkerställa att insatserna utförs på tänkt vis.
Kristina Wallstedt berättar om bakgrunden till varför socialförvaltningen valt att
använda sig av privat utförare av tvätt och inköp av dagligvaror.
Socialförvaltningen har en utmaning i att säkerställa behovet av personal med rätt
kompetens. Kommunen konkurrerar med närliggande kommuner och regionen
om den utbildade personal som finns. Det har på senare tid skett en ökning av
avancerade hälso- och sjukvårdsinsatser som kommunen ansvarar för i och med
att fler personer med denna typ av behov bor hemma alternativt på särskilda
boenden. Utbildade undersköterskors kompetens behöver användas till hälso- och
sjukvård. För att säkerställa vården så var socialförvaltningen tvungen att hitta
andra lösningar för att frigöra personal. Annan personal användas därför till tvätt
och inköp. Samhall, som är ett företag som värnar om personer utanför
arbetsmarknaden, arbetar med socialförvaltningen för att säkra att behoven av
inköp och tvätt uppfylls.
KPR har observerat att kylkedjan bryts vid inköpen.
Jarmo förklarar att Samhall är utrustade med kylbilar, och enligt avtalet så får ej
kylkedjan brytas. Socialförvaltningen tar med sig frågan till Samhall.
Fråga från KPR: Hur mycket personal har frigjorts i och med avtalet med
Samhall? Har personal slutat på grund av förändringarna inom förvaltningen?
Jarmo och Kristina informerar om att det rör sig om 8 årsarbetare på varje insats.
Anna Cederlund, verksamhetschef, Vård och omsorg Hemtjänst, kan
vidareutveckla svaret under kommande KPR-sammanträde.
Ann-Britth Fröjd avslutar dialogen gällande Samhall med att förklara att
kommunen, tack vare förändringarna som har gjorts, har kunnat klarar trycket
från NU-sjukvården. Kommunen måste säkerställa att vårdtagarna kan komma
hem och vårdas på ett säkert sätt inom kommunens regi. Kommunen betalar 7300
kr för varje dag en utskrivningsklar vårdtagare är kvar inom NU-sjukvården. AnnBritth påtalar även att det sker en individuell bedömning i varje enskilt fall, om
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den enskilde har ett behov som inte kan tillgodoses genom Samhall, då kommer
insatsen att utföras av kommunen.

§ 11

Information om planer på upphandling av städ inom
hemtjänsten
Kristina Wallstedt informerar om socialförvaltningens planer gällande
upphandling av städ inom hemtjänsten. För att frigöra våra personalresurser, så att
utbildad personal kan ägna sig åt vårduppgifter, så ser förvaltningen över
möjligheten att även upphandla städ. Under hösten kommer arbetet gällande en
eventuell upphandling att börja. Mer information kommer längre framöver. AnnBritth berättar om utmaningarna med de mer avancerade vårdärendena som
tidigare vårdats på IVA inom regionen, men som nu ligger under kommunens
ansvar. Socialförvaltningen behöver därför arbeta med vårduppgifter istället för
serviceinsatser.
Fråga från KPR: Är det Samhall som kommer att få uppdraget?
Svar: Det kommer att ske en upphandling. Frågan ska beredas politiskt.
Fråga från KPR: Brukarna får i dagsläget möta ett flertal antal personal per
vecka. Diskuteras problematiken med det?
Svar: Kristina Wallstedt berättar att frågan är en viktig aspekt som diskuteras
kontinuerligt. Förvaltningen följer upp frågan varje år, frågan är ett av
kvalitetsmåtten. Kommunen ligger nu på rikssnittet gällande antalet olika
personer som kommer till brukarna. Maria Möller upplyser om att man som
vårdtagare på boenden träffar ungefär lika många som i hemtjänsten. Hänsyn tas
till behovet, i vissa ärenden är det viktigare att få träffa färre personal. Samhall
har bara ett visst antal personer som utför insatserna, de har en större utmaning i
introduktionen och därför blir det färre personer som utför insatserna.
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§ 12

Information om tillgänglighet av matsalen på Ringhem
Kristina Wallstedt informerar om att det skedde en förändring i början av
sommaren, det är nu endast möjligt att få mat i matsalen på Ringhem måndagfredag. De som har behov på helgerna kan ansöka om bistånd för att få mat
levererat till sig. Socialförvaltningen har fått plocka personal från boendet
Ringhem under helger, personalen har då fått agera matsalsvärd i matsalen. AnnBritth tydliggör att beslutet om att endast ha öppet matsalen under måndag-fredag
är ett verksamhetsbeslut. Ann-Britth ställer frågan om det går att engagera
frivilligverksamhet som kanske har ett café för att pensionärerna ska kunna ha en
mötesplats?
Fråga från KPR: Varför finns det ingen matmötesplats i Vargön? På Ekeliden,
finns kök och matsal. Varför används inte matsalen där?
Svar: Kristina förklarar att det finns flera träffpunkter, och det finns inget som
hindrar att dessa utvecklas. Ett samarbete behöver ske för att möta behovet.
Förvaltningen har en frivilligsamordnare och anhörigstöd som
pensionärsorganisationerna uppmanas att ta kontakt med. Kristina berättar vidare
att det finns flera anledningar att beslut fattats om att lägga ner verksamheten på
Ekeliden. Det är en större fråga ibland än att man ska få en träffpunkt. Servering
innebär att personal behöver frigöras alternativt anställas och det finns lagar och
regler gällande matservering som vi måste förhålla oss efter. Socialförvaltningen
har en ekonomi att förhålla sig efter.
KPR: När pensionärer ifrågasätter tillgången till träffpunkter ges svaret att
träffpunkter finns i Vänersborg, det finns dock ej några bra
kollektivtrafikförbindelser till dessa träffpunkter. Pensionärerna i Vargön känner
sig åsidosatta.
Ann-Britth beskriver hur Väntjänsten i Brålanda betyder mycket för
pensionärerna i Brålanda. Det behöver finnas ett engagemang i området.
Diskussioner förs om betydelsen av engagemang. Anhörig- och
frivilligverksamhet ska bjudas in till ett framtida KPR-sammanträde.
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§ 13

Information om kommande arbetet med boendeplanen
Socialförvaltningen informerar om att en ny boendeplan är under arbete, Vård och
omsorg, Omsorg och funktionshindrade och Individ- och familjeomsorgen jobbar
med boendeplanen tillsammans. Arbetet sker på förvaltningsnivå samt på
kommunövergripande nivå. Ett nytt forum har bildats, lokalförsörjningsprogram,
där kommunen sammanträder tillsammans med Vänersborgs bostäder.
Boendeplanen har utblick mot 2030. Jarmo förklarar att man under arbetet tittar
på befolkningsstatistik. Beräkningar visar på en befolkningsökning inom
Vänersborgs kommun med 2000 personer till 2030, ålderssegmentet 80-90 år
ökar.
Jarmo berättar att det var 134 platser på servicehusen som lades ned i och med
nedläggningen av servicehus. Det finns ca 370 platser på äldreboendena idag.
Antalet dagar för att få boende har ökat, nu rör det sig om ca 60 dagar från
ansökning. Det finns en riktlinje att man inte ska överstiga 90 dagar.
Det finns många olika faktorer att ta hänsyn till vid arbetet med den nya
boendeplanen, bland annat ökningen av avancerade sjukvårdsärenden där man
kan vårdas i hemmet under längre tid. Idag är brukarna ca 85 år gammal när
inflytt till särskilt boende sker. Brukarna är vid sämre hälsa vid inflytt och bor
kortare tid på boendena, ca 2 år i snitt. Ann-Britth fyller i med att samhället såg
annorlunda ut när servicehusen byggdes. Nedläggningen av servicehusen
resulterade i 45 miljoner kr i besparing. Kristina berättar att lägenheterna i
servicehusen inte var gjorda för den typen av behov som finns nu med vårdtunga
ärenden.
Boendeplanen tas i socialnämnden 2019-11-21. Beredningen ska vara färdig i
slutet av oktober. Frågor kan ställas till Jarmo (se kontaktinformation i slutet av
protokollet). Jarmo informerar om att lämpligheten och möjligheten att bygga ett
nytt boende på Lundalaområdet undersöks genom tillbyggnad/ombyggnad av
nuvarande byggnad med 48 platser vårdplatser.
Fråga KPR: Är det endast Vänersborgs bostäder som har hand om de tidigare
servicelägenheterna, eller har socialförvaltningen något ansvar för
lägenheterna? KPR upplever att det står flertalet tomma lägenheter, men när
Vänersborgs bostäder tillfrågas så har svar erhållits att lägenheterna ej är
tillgängliga.
Svar: Vänersborgs bostäder ställer 2 lägenheter till socialförvaltningens
förfogande, dock så gäller detta hela förvaltningen inte bara Vård och omsorg.
Tina tar med frågan till Vänersborgs bostäder om varför lägenheterna är tomma.
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Fråga KPR: Kommer det att byggas/öppnas trygghetsboenden i Vänersborg?
Svar: Att öppna trygghetsboende är inte kommunens ansvar. Det är de privata
aktörer, alltså marknaden som ska uppfylla behovet av den typen av boenden.
Tina informerar om Pionen, där det finns en träffpunkt och där anhörig- och
frivilligsamordnare sitter.
Synpunkt KPR: Platserna som socialpsykiatrin har på Runnarbo,
Storegårdsvägen, upplevs inte som lyckade. Det anses vara väldigt oroligt med
personerna som flyttat in i lägenheter som kommunen har.
Svar: Det är viktigt att även personer med behov av stöd via socialpsykiatrin har
någonstans att bo. Det finns personal på plats och grannar är välkomna att ha en
dialog med personalen. Förvaltningen jobbar ständigt med frågorna och Kristina
tar med sig synpunkterna till verksamhetschef Peter Martinsson som ansvarar för
Storegårdsvägen. Ann-Britth avslutar samtalet gällande Runnarbo med att
informera om ekonomin kring köpta platser kontra att ta hem brukarna.
Till nästa KPR-sammanträde, 2019-11-05, bjuds socialchef och socialnämndens
presidium in för att ha dialog om det ekonomiska läget samt boendeplanen.

§ 14

Hur blir äldreomsorgen drabbad av kommande
besparingar?
Ann-Britth informerar om att socialnämnden måste spara 50 miljoner i år på sin
budget som ligger på ca 1 miljard kronor. Diskussioner förs kring varför
socialnämndens ekonomi ser ut som den gör. Ann-Britth beskriver utmaningarna
socialnämnden har med att antalet placerade barn/ungdomar ökar och att NUsjukvården har höjt dygnskostnaden. Kristina informerar att ett stort arbete har
gjorts inom boende och hemtjänst för att minska underskottet. Vi har en större
grupp invånare som behöver mycket mer hälso- och sjukvårdsinsatser, vilket
kostar mycket. Arbetet med exakt vilka besparingar som blir sker på
tjänstemannanivå och kommer att presenteras för socialnämnden.
Fråga KPR: Hur fungerar det med trygg hemgång?
Svar: Kristina förklarar att ett så kallat samordningsteam träffas 2 ggr i veckan
och består av bland annat hemtjänst, hemsjukvård, bistånd och fysioterapeut.
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Teamet går igenom alla aviseringar, personer som ska tas hem från primärvården,
detta görs tillsammans med primärvården. Samordningsteamen fungerar bra i det
stora hela. Socialförvaltningen ansvarar dock för ca 1000 vårdtagare, det kan
därför tyvärr förekomma avvikelser. Kenneth Borgmalm berättar om NUsjukvårdens situation och informerar om att många kommuner lyckas ta hem sina
vårdtagare i tid.
Fråga KPR: Socialnämnden ligger back. Vad gör ni? Hur ska det lösas?
Svar: Kenneth beskriver situationen kring hela kommunens verksamheter,
skola/vägar/o.s.v. Kommunen behöver se över hela kommunen och inte endast
arbeta inom förvaltningarna/nämnderna. Man kommer att titta på
effektiviseringar, besparingar.
Fråga KPR: Varför höjer vi inte skatten?
Kenneth förklarar att vi har varit i en högkonjunktur och nu börjar konjunkturen
att vända. En höjning av skatt ses som en sista utvägen, kommunen måste
uttömma de andra alternativen först. Ann-Britth förtydligar att det är viktigt att
nämnderna pratar med varandra och inte om varandra för att se till att inte flytta
problem mellan nämnderna. Vid beslut måste hänsyn tas till konsekvenserna för
hela kommunen. Kenneth informerar om den pågående genomlysningen där hela
kommunen ska ses över.
Kristina beskriver att äldreomsorgen har fått en minskad budgetram (24 miljoner
mindre) inför nästa år. Förvaltningen arbetar ständigt med att hålla budgeten och
arbetat med detaljbudgeten 2020 bereds just nu. Verksamhetscheferna och
enhetscheferna diskutera hur kostnaderna ska minskas. Det rör sig inte bara om
personalkostnader utan om flera faktorer som behöver ses över. Förvaltningen har
i omvärldsbevakning tittat på bland annat tjänstgöringsgrad och antal
personal/brukare, i dessa jämförelsetal så ligger Vänersborgs kommun högst i
Fyrbodal. Utmaningen är att skapa kvalité till en lägre kostnad. Det är
förvaltningens uppdrag från politiken. Vård, stöd och utredning får 6 miljoner
mindre att röra sig med, och Vård och omsorg särskilt boende får 18 miljoner
mindre, dock så ska man ha i beaktande att äldreomsorgen har en budget på ca
500 miljoner. Kristina förklarar vidare att förvaltningen står inför tuffa
utmaningar, vilka delas med de flesta kommuner i landet. Förvaltningen arbetar
med bland annat schemaläggning och minskad sjukfrånvaron för att effektivisera
och minska kostnaderna.
Fråga KPR: Är uppsägning av personal aktuellt?
Svar: Kristina förklarar att det är svårt att i dagsläget se att det skulle bli aktuellt
med uppsägningar då kommunen har brist på undersköterskor, dock behöver man
arbeta på ett annat sätt. Personalen får i många fall jobba på fler avdelningar.
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunala pensionärsrådet

2019-09-10
Kristina beskriver arbetet med schemaläggning och förklarar att förvaltningen
ännu inte har fått full effekt av ändringarna i schemaläggning.
Fråga från KPR: Beror sjukfrånvaron på det nya arbetet med scheman?
Svar: I vissa fall ja, men inte generellt. Kristina förklarar att det finns flera
faktorer som spelar in gällande sjukskrivningar, ex. ökning av psykisk ohälsa.
Ann-Britth berättar att flertal har hört av sig och berättat att de är nöjda med den
nya schemaläggningen, men har inte vågat höja sin röst i frågan.
Fråga KPR: Är det någon enhet där man lägger schema själva?
Svar: Centrala schemaläggare på Vård, stöd och utredning lägger schemat efter att
medarbetarna lämnat önskemål och enhetschef sett över och godkänt.
Dialogen gällande ekonomin fortsätter under november mötet. Kristina trycker på
att socialförvaltningen har fantastiska medarbetare och förvaltningen har haft en
bra sommar med medarbetare och vikarier som löst utmaningar med bravur.

§ 15

Fråga om KPR-utbildning
KPR har inkommit med frågan om en KPR-utbildning kommer att anordnas.
Ann-Britth förklarar att hon inte hört talas om att kommunen anordnat utbildning
gällande KPR.
KPR berättar att de upplever det vara problematiskt att det inte finns ersättare.
Dels så påverkar det hur information delges och dels att ersättarna fanns med
under sammanträdet och på så vis fick information/utbildning som sedan kunde
spridas inom organisationerna.
Enligt reglementet, som är antaget av kommunfullmäktige, finns inte längre något
formulerat gällande utbildning för KPR. Kenneth föreslår att KPR ser
sammanträdena som utbildning, där tjänstepersonerna och politiken berättar om
verksamheterna. Så fungerar det även i nämnderna. Ann-Britth hänvisar till att
pensionärsorganisationerna själva anordnar utbildningar.
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§ 16

Övriga frågor


KPR vill skicka synpunkter på att kommunens personal måste tänka på
hur de kör. Det förekommer telefonanvändande under körning.
Svar: Kristina och Jarmo tar med sig synpunkterna till verksamheterna.
Ann-Britth informerar om att man gärna får skicka in synpunkter och
klagomål så att synpunkterna dokumenteras. Ifall man ser
registreringsnumret på bilen så får man gärna uppge numret i blanketten.



KPR har synpunkter på att hemtjänst personalen själva måste upplysa sig
om vad för insatser de ska utföra istället för att fråga brukaren.
Tina tar med sig synpunkten.



Inkommen fråga från KPR kring säkerhet- frågan tas upp vid senare
tillfälle p.g.a. att kommunens säkerhetssamordnare tillträder först senare i
höst. Säkerhetssamordnaren kommer tillsammans med kommunpolis att
bjudas in.



Anita och Sture informerar om att de varit del i fokusgrupp för
rättighetsbaserat arbete. Fokusgrupperna leddes av konsult och bestod av
3-5 personer. Samtal fördes kring bland annat säkerhet,
kollektivtrafikförbindelser, otrygghet och trafiken i Vänersborgs kommun.



KPR uttrycker önskemål om att bistånd bjuds in till framtida
sammanträde. Information från bistånd finns med i mötesplanen, frågan
väcks dock om det ska ske på KPR eller ute i föreningarna. Efter
diskussion beslutas att det är mer ändamålsenligt att biståndsenheten bjuds
in till föreningarna (se kontaktinformation nedan). Punkten stryks därmed
från mötesplanen.



Mötet som preliminärt bokats in i december uteblir.



Preliminära datum för 2020 tas fram inför nästa möte.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunala pensionärsrådet

2019-09-10
§ 17

Mötets avslutning
Ordförande informerar om att kommunalråden kommer att delta på
nästkommande möte. Till nästa möte bjuds socialnämndens presidium samt
socialchefen in. Reviderad mötesplan ligger som bilaga (bilaga 2).
Sammanträdet avslutas.

Kontakt
Jarmo Lahtinen jarmo.lahtinen@vanersborg.se, 0521-72 14 56
Maria Möller maria.moller@vanersborg.se 0521-72 13 62
Anna Cederlund anna.cederlund@vanersborg.se, 0521-72 13 56
Kristina Wallstedt kristina.wallstedt@vanersborg.se, 0521-72 13 21
Biståndsenheten: Ewa Peterson ewa.peterson@vanersborg.se, 0521-72 21 33

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Redovisning av enkät angående
vårdtagarnas uppfattning gällande
utförandet av serviceinsatserna inköp och
tvätt.
Aktuell enkät skickades ut till samtliga vårdtagare med
biståndsbeslut på ovanstående insatser.
Enkätundersökningen genomfördes under februari /mars 2019.

Svarsfrekvens
Inköp
Ca 230 vårdtagare hade hjälp med inköp via Samhall.
Antal svarande: 170 stycken
Svarsfrekvens: ca 74 %

Tvätt
Ca 225 vårdtagare hade hjälp med tvätt via Samhall.
Antal svarande: 145 stycken
Svarsfrekvens: ca 64 %

Frågor som ställdes i enkäten
Tre frågor ställdes kring upplevelsen av utförandet av insatserna.
1. Hur nöjd är du överlag med den hjälp du får idag med inköp av
dagligvaror/ tvätt?
Svarsalternativ: Mycket nöjd/ Ganska nöjd/ Varken nöjd eller missnöjd/ Ganska
missnöjd/ Mycket missnöjd/ Vet inte/ingen åsikt
2. Brukar personalen bemöta dig på ett bra sätt?
Svarsalternativ: Ja, alltid/ Oftast/ Ibland/ Nej ,aldrig/ Vet inte/ ingen åsikt
3. Känner du dig trygg med på vilket sätt inköpen/ tvätten utförs för dig idag?
Svarsalternativ: Ja, alltid/ Oftast/ Ibland/ Nej ,aldrig/ Vet inte/ ingen åsikt
Till samtliga frågor fanns möjlighet att lämna kommentarer.

Inköp – hur tycker man det fungerar idag?
170 vårdtagare svarade på enkäten.
• 75 % Mycket nöjda/ ganska nöjda med utförandet i helhet
• 14 % Ganska/ mycket missnöjda med utförandet
• 84 % Svarar ja, alltid och oftast gällande om personalen bemöter dem på ett bra sätt
• 74 % Svarar att man alltid eller oftast känner sig trygg med hur inköpen utförs idag
• 15 % Svarar Ibland eller nej, aldrig om man känner sig trygg med hur inköpen utförs idag
Kommentarer – sammanfattning:
En del felinköp av varor, inte van med affären. Utbudet upplevs annorlunda. Vill få handlat i
lokal butik, som tidigare. Bättre pris och rabatter för seniorer på ICA. Var är miljötänket?
Bristfällig info om förändringen innan. Fler personer inne i hemmet. En del språksvårigheter.
Ifrågasättande av Samhalls avtal med Hemköp. Ingen möjlighet till autogiro på Hemköp. Värna
landsbygden och butikerna där.

Tvätt – hur tycker man det fungerar idag?
145 vårdtagare svarade på enkäten.
• 77 % Mycket nöjda/ ganska nöjda med utförandet i helhet
• 5 % Ganska/ mycket missnöjda med utförandet
• 82 % Svarar ja, alltid och oftast gällande om personalen bemöter dem på ett bra sätt
• 77,5 % Svarar att man alltid eller oftast känner sig trygg med hur tvätten utförs idag
Kommentarer – sammanfattning:
Långa transporter – miljötänk? Vill använda tvättstuga som finns. En del missnöje med
kvalitén på tvätten – gällande strykning och mangling. Lång tid mellan att man lämnar
säck och får den tillbaka.
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FÖRSLAG TILL MÖTESPLAN KPR 2019
Reviderad 190919
Tid
190910

Aktivitet
Info om avtalet med Samhall

Ansvarig
Jarmo Lahtinen

190910

Info om tillgänglighet av matsalen på Ringhem

Kristina Wallstedt

190910

Ev info om planer på upphandling av städ inom hemtjänsten

Jarmo Lahtinen

190910

Ev inför kommande arbete med Boendeplanen

Jarmo Lahtinen

191105

KS övergripande ansvar i allmänhet och äldrefrågor i synnerhet.
Kommunstyrelsens presidium, Benny Augustsson, Gunnar Lidell, Bo Carlsson
och tf. kommundirektör Katrin Siverby

Ordförande
Kl 14.00, Benny, Bosse och
Katrin tackat ja, Gunnar
förhindrad

191105

Info om intervjuer på Vårdcentraler

Pensionärsorganisationerna

191105

Info om ekonomiska läget

Socialnämndens presidium,
socialchef Karin Hallberg

191105

Info om boendeplanen inför socialnämndens beslut 191121

Socialnämndens presidium,
socialchef Karin Hallberg

191105

Hur mycket personal har frigjorts i och med avtalet med Samhall? Har
personal slutat på grund av förändringarna inom förvaltningen? (fråga från

Anna Cederlund

mötet 190910)

Anhörigstöd, frivilligverksamhet, mötesplatser

Hjälpmedel, rehabilitering, bostadsanpassning
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Hur fungerar bostadskön, är det annorlunda i kön till trygghetsboende?
VBG bostäders presidium och vd
Trygghet i Vänersborg, beredskapssamordnaren och ev kommunpolis

Zana

Redovisning av öppna jämförelser

Info hur man skyddar sig mot åldringsbrott
Dialog med Gatukontoret ang bl a hastigheter
Info om socialnämndens budget, gemensamt med KRF
Varje möte

Frågor från pensionärsorganisationerna

Varje möte

Info från avdelningscheferna

Utgår 2019

462 20 VÄNERSBORG

Svarspost 460 087 318

Synpunkter & Klagomål
Vänersborgs kommun

Till……………………………………...…

Frankeras ej
Mottagaren
betalar
portot

Tejpa!

SOCIALFÖRVALTNINGEN

Vi på socialförvaltningen i Vänersborgs kommun
vill bli ännu bättre på att ge service av hög kvalitet,
därför vill vi ha många synpunkter på våra
verksamheter oavsett om de utgörs av klagomål,
förslag eller beröm.
Dina synpunkter och klagomål är värdefulla!

Du kan även lämna synpunkter via kommunens hemsida under
rubriken Omsorg & hjälp.

Vänersborgs kommun, 462 85 Vänersborg, tel. 0521-72 10 00 vx
fax 0521-72 14 60, e-post: social@vanersborg.se, hemsida: www.vanersborg.se

Vilken enhet har du synpunkter/vill du klaga på?
(T ex Individ- och familjeomsorgen, korttidshem, gruppbostad, hemvård,
kostenheten, äldreboende etc - ange namn på enheten)

..................................................................................................

 Förslag

..................................................................................................
..................................................................................................

Mina synpunkter/klagomål avser:

 Beröm

Synpunkter/klagomål:
(Om inte rutan räcker till, bifoga gärna ett löst blad)

 Missnöje

Jag som har synpunkter/klagar är:

..................................................................................................

 Patient/Brukare/Klient  Anhörig
 Privatperson
 Annan

..................................................................................................

Om du lämnar ditt namn och adress kommer du att få ett svar inom 14
dagar. Där anger vi hur dina synpunkter/klagomål kommer att
behandlas. Du kan också vara anonym.

..................................................................................................

Namn:....................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..............................................................................................................
Adress: .......................................................................................
Tel / e-post: ...........................................................................................

..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................

Mottaget av: ………………………………………. Datum: .....................
Dnr: ..................................................…..Avslutat datum:......................

..................................................................................................
..................................................................................................

Åtgärd: ......................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
…………………………………………………………………………

Tack för hjälpen!

