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Tid: 2019-12-17, kl. 13.30 – 14.45
Plats: Fridasalen, Niklasbergsvägen 9

Inbjudna
Kommunala pensionärsrådet (KPR) och Kommunala rådet för
funktionshinderfrågor (KRF)

Övriga närvarande
Lena Sjöström, utvecklingsledare Socialförvaltningen
Anna Högmark, utredare Samhällsbyggnadsförvaltningen
Erika Johansson, utvecklingsledare Kommunstyrelseförvaltningen
Zana Savic, förvaltningssekreterare

Ärenden
Information om förslag till socialnämndens boendeplan 2020-2030, med utblick mot 2030.
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Informationsmöte gällande socialnämndens boendeplan
2020-2030
Ordförande i KPR och ledamot i KRF Ann-Britth Fröjd (C) har bjudit in
Kommunala pensionärsrådet (KPR) och Kommunala rådet för
funktionshinderfrågor (KRF) till gemensamt informationsmöte gällande
socialnämndens boendeplan 2020-2030.
20 personer från råden har deltagit i mötet.
Anna Högmark och Lena Sjöström presenterar socialnämndens boendeplan.
Boendeplanen beskriver behovet av boendeplatser inom socialförvaltningen
fram till 2025, med utblick mot 2030. Anna och Lena berättar att
samhällsbyggnadsförvaltningen och socialförvaltningen har upprättat planen
tillsammans. Socialnämnden kommer fatta beslut om boendeplanen i januari
2020. Presentationen gällande boendeplanen biläggs protokollet, se bilaga 1.
Socialnämndens boendeplan kommer ingå som ett underlag för den
kommungemensamma lokalförsörjningsplanen. Syftet med
lokalförsörjningsplanen är att få en överblick över kommunens behov av
lokaler. Det är kommunstyrelsen som fattar beslut gällande kommunens
lokalförsörjningsplan.
Ann-Britth beskriver läget gällande avancerade sjukvårdsärenden som idag
sköts av kommunen. 6 av de 11 personerna som har ventilatorvård i Fyrbodal,
bor i Vänersborgs kommun. Ann-Britth berättar att socialförvaltningen för
dialog med regionen i frågan kring kostnadsansvaret för den typen av ärenden.
Frågor
Fråga från råden: Har det skett en ökning av personer som behöver plats på särskilt boende
direkt efter sjukhusvistelse?
Svar: Ann-Britth informerar om hemtagningsrutinen. Man försöker i möjligaste mån se till
att personerna får komma hem till eget boende efter sjukhusvistelse. På så vi ges
personerna möjlighet att landa i det egna hemmet, och en bedömning kan sedan göras om
det är aktuellt med plats på särskilt boende eller ej.
Fråga från råden: Gällande behovet av nya platser inom äldreomsorgen (78 platser till år
2030). Kommer nuvarande platser att hålla standard till dess?
Svar: Lena informerar att Vänersborgs kommun idag har hög standard på äldreboendena.
Standarden kommer att hålla under kommande 10 år, om inte Boverket kommer med nya
riktlinjer men något sådant är inte känt idag.
Fråga från råden: Vad är skillnaden mellan trygghetsboende och särskilt boende?
Svar: Trygghetsboende vänder sig i regel till personer som är 70+, det är åldern som avgör
om man kan bo där. Vänersborgs bostäder har trygghetsboende i Vänersborg och det är
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genom Vänersborgs bostäder man får plats. Trygghetsboenden ligger utanför
socialförvaltningens område. Det är en fråga för hyresvärdarna/fastighetsägare, inte för
socialförvaltningen. Särskilt boende är ett biståndsbeslut som man ansöker om hos
biståndsenheten och kan bedömas ha rätt till utifrån socialtjänstlagen. Det är
socialförvaltningen som har hand om särskilda boenden i Vänersborg.
Fråga från råden: Fråga utifrån information på föregående KPR-möte gällande att
Migrationsverket kommer avhysa ensamkommande ungdomar som har fått tillfälligt
uppehållstillstånd via gymnasielagen. Har Vänersborgs kommun fått svar på skrivelsen
som skickades till Justitiedepartementet?
Svar: Ann-Britth informerar om att svar inte erhållits. Det är inte kommunens ansvar att
ordna bostad till kommuninvånarna. Dock så har kommunen enligt socialtjänstlagen
skyldighet att hjälpa kommuninvånarna att undvika nöd.
Fråga från råden: Är det nya boendet på Lindbacken, tillfälligt?
Svar: Det nya boendet på Lindbacken är ett boende för kortidsvistelse enligt lag och stöd
om service för vissa funktionshindrade. Kortidsvistelse är till för barn vars föräldrar
behöver avlastning. Tidigare lokaler var ej brandsäkra, därför har den permanenta flytten
till Lindbacken skett.
Fråga från råden: Finns det någon verksamhet kvar på Lindgården?
Svar: På Lindgården finns idag lokaler för IT, samhällsbyggnadsförvaltningen,
kostenheten, elevhälsan och facken. Samhällsbyggnadsförvaltningen ska dock flytta in i
kommunhuset under våren 2020.
Fråga från råden: Kommer vi ha gemensamma möten för KPR och KRF?
Svar: Ann-Britth förklarar att det sedan tidigare är tradition att KPR och KRF samlas för
gemensamma informationsmöten. De olika råden får fundera över om det är aktuellt med
fler gemensamma möte. Målsättning kan vara att ha ett gemensamt möte per år. Oavsett så
är det viktigt att vi har en dialog mellan råden.
Upphandling av insatsen städ
Ann-Britth informerar om att upphandling gällande städ är framskjutet p.g.a. att anbuden
som inkom inte stämde överens med kravspecifikationen.

Mötets avslutande
Ann-Britth tackar för ett bra möte, önskar alla God Jul och avslutar mötet.

Anteckningar av Zana Savic

