ODR Samhällsinformation

Undvik att bli
smittad, och
smitta inte
andra!

Viktig
samhällsinformation!
Information till dig som invånare med anledning av coronaviruset.
Observera att innehållet kan ändras beroende på utvecklingen kring
Covid-19. För uppdaterad information läs på vanersborg.se.

Hitta rätt information
I kristider sprids lätt rykten och felaktig information. Det är viktigt att vara källkritisk.
Är informationen fakta eller åsikter? Vad är syftet
med informationen? Är avsändaren trovärdig?

Tvätta händerna
ofta!

Hosta och nys i
armvecket!

För att vara säker på att få rätt information bör
du följa uttalanden och anvisningar från svenska
myndigheter. På Vänersborgs kommuns hemsida
kan du läsa viktig information. Läs även på
folkhalsomyndigheten.se om hur vi ska förhålla
oss till coronaviruset. Besök krisinformation.se för
aktuell information från myndigheter i samband
med kriser.

mun!

Besök och tillgänglighet

Besök inte kommunens lokaler (inklusive bibliotek)
om du känner dig sjuk med symtom som feber,
snuva, hosta, halsont, muskel- eller ledvärk,
andningsbesvär eller känner dig illamående.
Det gäller även vid lindriga symtom, och att du
alltid stannar hemma tills du varit frisk i minst två
dygn. Det är besöksförbud på våra äldreboenden
och boenden inom personligt stöd och omsorg.

Stanna hemma
när du är sjuk

Blir evenemang av, ställs in eller flyttas fram?
Kultur- och fritidsförvaltningens många arrangemang och aktiviteter påverkas av coronaviruset.
Vi förhåller oss till det som beslutas av svenska myndigheter. Alla evenemang med över 50
personer är inställda eller flyttade. Även många
arrangemang med färre deltagare påverkas. På
vanersborg.se/evenemang finns information om
vilka arrangemang som genomförs, ställs in eller flyttas fram. Du kan även läsa om evenemang
i Vänersborg på turistbyråns hemsida visittv.se.

Påverkas kommunens service
Vänersborgs kommun stöttar
och utbud?
Vårt mål är att vara tillgängliga. För att hindra
smittspridning och säkra den kommunala servicen måste vi ändå göra en del förändringar. Alla
behöver hålla fysiskt avstånd till andra människor
för att minska smittorisken. Vi möter dig gärna
via telefon eller Skype. Detta gäller exempelvis
rådgivning och ansökan om bygglov.

Undvik att röra
ögon, näsa och

förekomma i utbud och öppettider. Den öppna
verksamheten i Brätte ishall, Arena Vänersborg
och Vattenpalatset har stängt.

Förskolor och grundskolan har sin vanliga verksamhet öppen för friska barn, tills andra beslut
eventuellt fattas. Kunskapsförbundets gymnasieskolor har distansundervisning.
Fritidsgårdar, bibliotek, konsthall och museum
är öppna tillsvidare, men viss begränsning kan

Stöd till dig som företagare

Coronakrisen slår hårt mot många företag och
ett åtgärdspaket för näringslivet i Vänersborgs
kommun har tagits fram. Exempelvis tillåts uteserveringar att öppna omgående och kommunen
avstår från att ta ut avgifter för markupplåtelse
under mars, april och maj. Alla åtgärder finns att
läsa om på vanersborg.se/naringslivsatgarder
Som företagare kan du följa oss på Facebook för
löpande information: Näringsliv Vänersborgs
kommun.
Stöd för föreningslivet
Många föreningar är utsatta till följd av
coronaviruset. Kultur- och fritidsförvaltningen
underlättar för föreningslivet genom att inte
ta betalt för avbokningar, inställda cuper och
evenemang. Utbetalda föreningsbidrag oavsett
form återkrävs inte.
Fokus är att hitta lösningar för hur evenemang kan
genomföras i framtiden, och hur vi på bästa sätt
kan göra det möjligt för föreningslivet att återgå till
normal verksamhet snarast. Regeringen har avsatt
en miljard kronor till idrott och kultur/föreningsliv.

Stöd till dig som individ
^ŝƚƵĂƟŽŶĞŶćƌƐǀĊƌĨƂƌŵĊŶŐĂŝŶǀĊŶĂƌĞ͘<ŽŵŵƵŶĞŶ
ŝŶǀĞŶƚĞƌĂƌĂůůĂŐŽĚĂŬƌĂŌĞƌƐŽŵŬĂŶǀĂƌĂĞƩƐƚƂĚĨƂƌĚŝŐ͘
sŝŚĂƌŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶƉĊvanersborg.se/samhallsstod͘
'ĞŶŽŵĂƩƐĂŵůĂĂůůĂŝŶŝƟĂƟǀƉĊĞƩŽĐŚƐĂŵŵĂƐƚćůůĞďůŝƌ
ĚĞƚůćƩĂƌĞĂƩǀĞƚĂǀĂƌƚĚƵŬĂŶǀćŶĚĂĚŝŐŽŵĚƵĞǆĞŵƉĞůǀŝƐ
ŬćŶŶĞƌĚŝŐĞŶƐĂŵĞůůĞƌŝŶƚĞǀĞƚŚƵƌĚƵƐŬĂĨĊŚĞŵĚŝŶŵĂƚ
ĨƌĊŶďƵƟŬĞŶ͘sŝŬĂƌƚůćŐŐĞƌŚũćůƉŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶĞƌ͕ĨƂƌĞŶŝŶŐĂƌ͕
ŵĂƚďƵƟŬĞƌ͕ƌĞƐƚĂƵƌĂŶŐĞƌŽĐŚĂƉŽƚĞŬ͘
ƵŬĂŶƐŬĞƐũćůǀĞůůĞƌƐŽŵĨƂƌĞŶŝŶŐŬĂŶŚũćůƉĂƟůůŽĐŚǀĂƌĂ
ĞƩƐƚƂĚĨƂƌĂŶĚƌĂ͍sŝŚũćůƉĞƌĚŝŐĂƩŬŽŵŵĂǀŝĚĂƌĞ͘
<ŽŶƚĂŬƚĂŬŽŵŵƵŶĞŶƐǀćǆĞůƉĊ0521-72 10 00ŽĐŚĨƌĊŐĂ
ĞŌĞƌsamhällsstödŽŵĚƵďĞŚƂǀĞƌǀćŐůĞĚŶŝŶŐ͘

Känner du oro och rädsla
ZćĚƐůĂŽĐŚŽƌŽćƌŶĂƚƵƌůŝŐƚǀŝĚĂůůĂŬƌŝƐĞƌ͘/ďůĂŶĚŬĂŶŽƌŽ
ŽĐŚŬƌŝƐŬćŶŶĂƐƐǀĊƌĂƩŚĂŶƚĞƌĂ͘ĞƚćƌďƌĂĂƩƚĂůĂŵĞĚ
ŶĊŐŽŶŽŵĚŝŶŽƌŽĞůůĞƌƐƂŬĂŚũćůƉǀŝĚďĞŚŽǀ͘sćŶĞƌƐďŽƌŐƐ
ŬŽŵŵƵŶĞƌďũƵĚĞƌŵĊŶŐĂĨŽƌŵĞƌĂǀƐƚƂĚŽĐŚŚũćůƉĨƂƌĚŝŐ͘
ƵŚŝƩĂƌĚĞŵƉĊvanersborg.se
&ƂƌƐŬŽůďĂƌŶŽĐŚƵŶŐĚŽŵĂƌĞƌďũƵĚĞƌůĞǀŚćůƐĂŶƐƚƂĚĨƂƌ
ďĊĚĞƉƐǇŬŝƐŬŽĐŚĨǇƐŝƐŬŚćůƐĂ͘ ǀĞŶhŶŐĚŽŵƐŵŽƩĂŐŶŝŶŐĞŶ
ŚĂƌŬƵƌĂƚŽƌĞƌŵĂŶŬĂŶŶĊŚĞŵŝĨƌĊŶ͘

Important information about
the Corona Virus/Covid 19
ZĞůŝĂďůĞŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶŝƐŐŝǀĞŶďǇƚŚĞ^ǁĞĚŝƐŚĂƵƚŚŽƌͲ
ŝƟĞƐ͘zŽƵĐĂŶĮŶĚŝƚĂƚfolkhalsomyndigheten.seĂŶĚ
ŬƌŝƐŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ͘ƐĞ͕ĂƐǁĞůůĂƐĂƚvanersborg.se͘

Visit and availability
/ŶŽƌĚĞƌƚŽƉƌĞǀĞŶƚƚŚĞƐƉƌĞĂĚŽĨƚŚĞǀŝƌƵƐĂŶĚƚŽƐĞĐƵƌĞ
ƚŚĞŵƵŶŝĐŝƉĂůƐĞƌǀŝĐĞ͕ǁĞŚĂǀĞƚŽŵĂŬĞƐŽŵĞĐŚĂŶŐĞƐ͘
ǀĞƌǇŽŶĞŶĞĞĚƐƚŽŬĞĞƉĚŝƐƚĂŶĐĞĨƌŽŵŽƚŚĞƌƐƚŽƌĞĚƵĐĞ
ƚŚĞƐƉƌĞĂĚŽĨƚŚĞǀŝƌƵƐ͘&ŽƌƚŚŝƐƌĞĂƐŽŶǁĞŐůĂĚůǇŵĞĞƚ
ǇŽƵďǇƉŚŽŶĞŽƌ^ŬǇƉĞ͘dŚŝƐƌĞĨĞƌƐĨŽƌĞǆĂŵƉůĞƚŽĂĚǀŝĐĞƐ
ĂŶĚĂƉƉůŝĐĂƟŽŶƐĨŽƌďƵŝůĚŝŶŐƉĞƌŵŝƚƐ͘
WůĞĂƐĞ͕ĚŽŶŽƚǀŝƐŝƚƚŚĞŵƵŶŝĐŝƉĂůŝƚǇǲƐƉƌĞŵŝƐĞƐŝĨǇŽƵĨĞĞů
ŝůůǁŝƚŚƐǇŵƉƚŽŵƐƐƵĐŚĂƐĨĞǀĞƌ͕ĂĐŽůĚ͕ĐŽƵŐŚ͕ƐŽƌĞƚŚƌŽĂƚ͕
ŵƵƐĐůĞŽƌũŽŝŶƚƉĂŝŶ͕ďƌĞĂƚŚŝŶŐĚŝĸĐƵůƟĞƐ͕ŽƌŶĂƵƐĞĂ͘dŚŝƐ
ĂůƐŽĂƉƉůŝĞƐƚŽŵŽĚĞƌĂƚĞƐǇŵƉƚŽŵƐ͘WůĞĂƐĞ͕ƐƚĂǇĂƚŚŽŵĞ
ƵŶƟůǇŽƵŚĂǀĞďĞĞŶŚĞĂůƚŚǇĨŽƌĂƚůĞĂƐƚƚǁŽĚĂǇƐ
/ƚŝƐŶŽƚĂůůŽǁĞĚƚŽǀŝƐŝƚŽƵƌŶƵƌƐŝŶŐŚŽŵĞƐ͕ŶĞŝƚŚĞƌƚŚĞ
ĨĂĐŝůŝƟĞƐĨŽƌƉĞƌƐŽŶĂůƐƵƉƉŽƌƚĂŶĚĐĂƌĞ͘

WƌĞƐĐŚŽŽůƐĂŶĚƉƌŝŵĂƌǇƐĐŚŽŽůƐĐŽŶƟŶƵĞǁŝƚŚƚŚĞŝƌƵƐƵĂů
ĂĐƟǀŝƟĞƐĨŽƌĂůůĐŚŝůĚƌĞŶŝŶŐŽŽĚŚĞĂůƚŚ͕ƵŶƟůĨƵƌƚŚĞƌŶŽƟĐĞ͘
<ŽŶƐƵŵĞŶƚŬŽŶƚŽƌĞƚŬĂŶŚũćůƉĂĚŝŐŵĞĚĨƌĊŐŽƌƐŽŵƌƂƌĚŝŶ <ƵŶƐŬĂƉƐĨƂƌďƵŶĚĞƚŚĂƐĚŝƐƚĂŶĐĞĞĚƵĐĂƟŽŶ͕ƵŶƟůĨƵƌƚŚĞƌ
ŶŽƟĐĞ͘
ƉƌŝǀĂƚĞŬŽŶŽŵŝ͘
^ŽĐŝĂůĨƂƌǀĂůƚŶŝŶŐĞŶĞƌďũƵĚĞƌĂůůƟĚƐƚƂĚŬƌŝŶŐĂůůƚĨƌĊŶ
ƐƉĞůďĞƌŽĞŶĚĞƟůůǀĊůĚŝŶćƌĂƌĞůĂƟŽŶĞƌ͘

ZĞƐƚĂƵƌĂŶƚĐƵƐƚŽŵĞƌƐƐŚŽƵůĚŬĞĞƉĚŝƐƚĂŶĐĞďĞƚǁĞĞŶ
ĞĂĐŚŽƚŚĞƌĂŶĚĞĂƚŽƌĚƌŝŶŬŽŶůǇǁŚŝůĞƐŝƫŶŐĂƚĂƚĂďůĞ͖
ƚŚĞƚĂŬĞĂǁĂǇŽƉƟŽŶƐŚŽƵůĚďĞĂǀĂŝůĂďůĞ͘

ZƂĚĂ<ŽƌƐĞƚŚĂƌƟƉƐƉĊŚƵƌĚƵŬĂŶŚĂŶƚĞƌĂ
ĚŝŶŽƌŽƉĊrodakorset.se

Support for citizens

<ćŶŶĞƌĚƵŽƌŽ͍ZŝŶŐ:ŽƵƌŚĂǀĂŶĚĞ
ŵĞĚŵćŶŶŝƐŬĂϬϴͲϳϬϮϭϲϴϬ
ĂƌŶͬƵŶŐĚŽŵ͕ƌŝŶŐƌŝƐϭϭϲϭϭϭ
,ũćůƉŵĞĚŬƌŝƐŚĂŶƚĞƌŝŶŐŽĐŚĂŶĚƌĂǀŝŬƟŐĂ
ƚĞůĞĨŽŶŶƵŵŵĞƌĮŶŶƐƉĊvanersborg.se/kris
ĞŚƂǀĞƌĚƵĂŬƵƚŚũćůƉƌŝŶŐϭϭϮ͘

dŚŝƐŝƐĂĚŝĸĐƵůƚƐŝƚƵĂƟŽŶĨŽƌŵĂŶǇŝŶŚĂďŝƚĂŶƚƐ͘dŚĞ
ŵƵŶŝĐŝƉĂůŝƚǇŚĂƐŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶĂďŽƵƚƚŚĞƉƌĂĐƟĐĞƐƚŚĂƚ
ĐĂŶďĞĂƐƵƉƉŽƌƚĨŽƌǇŽƵ͘&ŽƌĞǆĂŵƉůĞ͕ŝĨǇŽƵĨĞĞů
ĂůŽŶĞŽƌŝĨǇŽƵĚŽŶŽƚŬŶŽǁŚŽǁƚŽƌĞĐĞŝǀĞƚŚĞĨŽŽĚ
ĂƚŚŽŵĞĨƌŽŵƚŚĞƐƚŽƌĞ͕ǁĞĐŽůůĞĐƚƚŚĞŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ
ĂďŽƵƚĂŝĚŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶƐ͕ĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶƐ͕ŐƌŽĐĞƌǇƐƚŽƌĞƐ
ĂŶĚƉŚĂƌŵĂĐŝĞƐĂƚvanersborg.se/samhallsstod͘WůĞĂƐĞ͕
ĐŽŶƚĂĐƚŽƵƌƌĞĐĞƉƟŽŶĂƚ0521-72 10 00ĂŶĚĂƐŬĂďŽƵƚƚŚĞ
community support groupŝĨǇŽƵŶĞĞĚŐƵŝĚĂŶĐĞ͘

Support for Entrepreneurs
ŶĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞƐĞƚŽĨŵĞĂƐƵƌĞƐĐĂŶŚĞůƉƚŚĞďƵƐŝŶĞƐƐ
ƐĞĐƚŽƌ͘ůůƚŚĞŵĞĂƐƵƌĞƐĂƌĞĂǀĂŝůĂďůĞĂƚvanersborg.se/
naringslivsatgarder͘zŽƵĐĂŶĂůƐŽĮŶĚƵƐŽŶ&ĂĐĞďŽŽŬ͗
Näringsliv Vänersborgs kommun͘
ƌĞǇŽƵĚĞǀĞůŽƉŝŶŐŵŽƌĞƐĞǀĞƌĞŝůůŶĞƐƐ͍Ăůůϭϭϳϳ
ƌĞǇŽƵǁŽƌƌŝĞĚ͍ŽŶƚĂĐƚƚŚĞŽŶĐĂůůƐĞƌǀŝĐĞ͟ũŽƵƌŚĂͲ
ǀĂŶĚĞŵĞĚŵćŶŶŝƐŬĂ͟ĂƚϬϴͲϳϬϮϭϲϴϬŽƌŝĨǇŽƵĂƌĞĂ
ĐŚŝůĚŽƌĂǇŽƵŶŐƉĞƌƐŽŶǇŽƵĐĂŶĐŽŶƚĂĐƚƌŝƐϭϭϲϭϭϭ
ŽǇŽƵŶĞĞĚĂŶĞŵĞƌĐĞŶĐǇĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ͍ĂůůϭϭϮ
&ŽƌŐĞŶĞƌĂůĐƌŝƐŝƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͕ǇŽƵĐĂŶĮŶĚŵŽƌĞĐŽŶͲ
ƚĂĐƚƐŽŶvanersborg.se/kris

Allmänna frågor om coronaviruset Ring 113 13 eller besök krisinformation.se
Är du sjuk och har stora besvär? Ring 1177

Warbixin Muhiim Ah Oo Ku
Saabsan Arimaha Bulshada!
tĂƌďŝǆŝŶƚĂĂŶŵƵŚŝŝŵŬĂĂŚǁĂǆĞĞǇŬŚƵƐĞĞǇƐĂĂ
ĨĞĞǇƌŝƐŬĂŬĂƌŽŽŶĂŚĂͬKs/Ͳϭϵ
tĂƌďŝǆŝŶƚĂĂŶƐŝĚŚĂŬŚƐŽĂŚĂǇĞĞǇŝƐŬƵďĂĚĂůŝŬĂƌƚĂĂ
ĞĞǁĂƌďŝǆŝŶƚĂƐĂǆĚĂĂŚǁĂǆĂĂĚŬĂŚĞůŝŬĂƌƚĂĂŚĞĞǇ͕
ĂĚĂŚĂ/ƐǁŝŝĚŚŝƐŚŬĂŬĂĂŬŚƌŝƐŽĐŝŶǁĂĂŶĂĚĂŚŽŽƐĞ͗
folkhalsomyndigheten.seŝǇŽŬƌŝƐŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ͘ƐĞ
ƐŝĚŽŽŬĂůĞvanersborg.se͘

Booqashada iyo sida naloo heli karo.
tĂǆĂĂŶƌĂďŶĂĂŝŶĂĂŶĂŚĂĂŶŽŬƵǁŽůĂŚĞůŝŬĂƌŽ͘tĂǆĂĂŶ
ƐĂŵĞĞǇŶĞĞǇŶĂĂŝƐďĂĚĂůƐŝĂĂŶƵǇĂƌĞĞǇŶŽĨĂĂĮĚĂĐƵĚƵƌŬĂ
ŝǇŽŝŶĂĂŶŵĂƐĂĂĨŽƟůĂĂďŽŽǇŝŶĂŚĂĂŶŝƐŬƵũŝƌƐĂŶŽǁĂůŝďĂ
ŬƵůĂŵĂĚĂŶĂĂĂŶŬĂĚŚŝŐŶŽĚŚŝŶĂĐĂŬŚĂĚŬĂƚĂůĞĞĨŽŽŶŬĂ
ŝǇŽ^ŬǇƉĞͲŐĂ͘dƵƐĂĂůĞĂŚĂĂŶƚĂůŽďŝǆŝŶƚĂŝǇŽĐŽĚƐŝŐĂ͘
•

,ĂƵŝŵĂĂŶŝŶďŽŽƋĂƐŚŽ>ŽŽŬĂĂůĂĚĂŬĂŵƵƵŶŬĂŚĂĚŝŝ
ĂĂĚǆĂŶƵƵŶĚĂƌĞĞŵŝĂŵĂĂĂĚĐĂůĂĂŵĂĚŽŝƐŬƵĂƌĂŐƚŽ
ƐŝĚĂƋĂŶĚŚŽĂŵĂǆƵŵĂĚ͕ƋƵĨĂĐ͕ŚŝŶĚŚŝƐŽ͕ŝǇŽĚŚƵƵŶ
ǆĂŶƵƵŶŝǇŽŵƵƌƋŽǆĂŶƵƵŶ͕ŚĂĚĂĂĚĐĂůĂĂŵĂĚĂŚĂĂƐ
ŝƐŬƵĂƌĂŐƚŽŐƵƌŝŐĂũŽŽŐůĂďĂŵĂĂůŝŶ͘

•

tĂǆĂĂůĂŵĂŵŶƵƵĐĂǇďŽŽƋĂƐŚĂĚĂŐƵƌǇĂŚĂǁĂĂǇĞĞůĂĚĂ
ůĂŐƵǆĂŶĂĂŶĞĞǇŽŝǇŽĚĂĚŬĂƐŝĚĂŐĂĂƌŬĂĂŚůŽŽĐĂĂǁŝǇŽ͘

•

'ŽŽďĂŚĂǁĂƋƟǇĂĚĂďĂŶĂĂŶŬĂůĂŐƵƋĂĂƚŽŝǇŽ
ŵĂŬƚĂďĂĚĂŚĂďƵƵŐĂĂŐƚĂŝǇŽŵĂĚǆĂŅĂǁĞĞǇ
ĨƵƌĂŶǇŝŚŝŝŶůĂĂŬŝŶǁĂĂůĂǆĂĚŝĚŝĚŽŽŶĂĂǁĂƋƟǇĂĚĂƐŽŽ
ƐŽĐĚĂ͘'ŽŽďĂŚĂĂŶƐŽŽƐŽĐĚĂǁĂĂůĂǆŝƌĂǇƌćƩĞŝƐŚĂůů͕
ƌĞŶĂsćŶĞƌƐďŽƌŐŝǇŽsĂƩĞŶƉĂůĂƚƐĞƚǁĞĞǇǆŝƌĂŶǇŝŚŝŝŶ͘

•

•

/ƐŬƵƵůĂĚĂǆĂŶĂĂŶĂĚĂŝǇŽŝƐŬƵƵůĂĚĂŚŽŽƐĞƐŝĐĂĂĚŝĂŚ
ĂǇĞĞǇƵŐƵĨƵƌĂŶǇŝŚŝŝŶĐĂƌƵƵƌƚĂĐĂĂĮŵĂĂĚŬĂƋĂďƚŽ
ŝůĂĂŝŶƚƵƵŐŽ͕ĂĂŶŬĂůĞŬĂƐŽŽďĂǆĂĂǇŽ͕ƐŝŬƵƵůĂĚĂ
ĚĂĚŬĂǁĂĂǁĞĞǇŶŝǇŽĚƵŐƐŝǇĂĚĂƐĂƌĞĚŚĂŶŬĂŬŚĂĚŬĂ
ŝŶƚĞƌŶĞƚŬĂĂǇĞĞǇǁĂǆŬƵďĂƌĂŶĂĂǇŝŝŶ͘

Caawinaada dadka shirkadaha leh
ŚŝďĂĂƚĂĚĂĨĞĞǇƌŝƐŬĂŬĂƌŽŽŶĂŚĂǁƵǆƵƵƐĂĂŵĞĞǇŶ
ǁĞĞǇŶŬƵǇĞĞƐŚĂǇƐŚŝƌŬĂĚŽďĂĚĂŶŵĂĐůƵƵŵĂĂĚŬĂ
ƐŚŝƌŬĂĚĂŚĂŬŚƵƐĞĞǇŽŬĂůĂƐŽĐŽĐŝŶǁĂĂŶŬŽŽĚĂŝŶƚĞƌŶĞƚŬĂ
vanersborg.se/naringslivsatgarder͘/ǇŽďŽŐŽŽĚĂ
ĨĂĐĞďŽŽŐĂ&ĂĐĞďŽŽŬ͗Näringsliv Vänersborgs kommun͘
dĂůĞĞĨĂŶĂĂĚŬĂŵƵŚŝŝŵŬĂĂŚŚĂĚĂĂĚǁĂůǁĂůĞǇƐŽŚĂůŬĂĂĚ
ǁŝĐŝůĂŚĞĞǇĚ
tĂůǁĞůŬĂŝǇŽĐĂďƐŝĚĂǁĂĂǁĂǆĚĂďŝŝĐŝĂŚǆŝůŝŐĂ
ĚŚŝďĂĂƚŽŽǇŝŶŬĂĐƵůƵƐĞĞǇũŝƌĂĂŶǁĂĂŶĂŵƵŚŝŝŵŝŶ
ĐŝĚǁĂůďŽĞĞǇƌĂĂĚŝƐŽĐĂĂǁŝŶĂĂĚǆŝůŝǇĂĚĂĂŶŽŽŬĂůĞ͘
tĂǆĂĂĚŶĂĐĂĂǁŝŶĂĂĚŬĂĚĂůďĂŶŬĂƌƚĂĂďŽŐĂŝŶƚĞƌŶĞƚŬĂĞĞ
ĚĂŐŵĂĚĂvanersborg.se/kris
•

/ƐŬƵƵůŬĂĐĂƌƵƵƌƚĂŝǇŽĚĂ͕ĂǇƌƚĂďĂǁĂǆĂĂůĂŐƵ
ĐĂƐƵƵŵĂĂĚĂƌǇĞĞůĐĂĂĮŵĂĂĚŵŝĚŵĂƐŬĂǆĞĞĚŝǇŽ
ũŝƌŬĂďĂĂŚůĂďĂĚĂĂƐďĂ͘YĞĞǇďƚĂƋĂĂďŝůĂĂĚĂĚĂ͕
ǇĂƌƚĂŶĂǁĂǆĂĂũŽŽŐŽůĂƚĂůŝǇĞǆĂŐĂƚĂůŽŽǇŝŶŬĂŬĂ
ĐĂĂǁŝŶĂĂǇŽ͘

•

tĂŬŝŝůŬĂŵĂĐĂĂŵŝŝƐŚĂĞĞĚĂŐŵĂĚĂŶĂǁĂǆĞĞǇŬĂĂ
ĐĂĂǁŝŶĞĞǇƐĂĂĚŚĂƋĂĂůĂŚĂĂĚĂŐĂĂƌŬĂĂŚ͘

•

YĞĞǇďƚĂĂĚĞĞŐĂďƵůƐŚĂĚĂĞĞĚĂŐŵĂĚĂŶĂǁĂǆĞĞǇŝĚŝŶ
ŬƵĐĂĂǁŝŶĞĞǇƐĂĂŐĂƌĂďŝƐƚĂĂŐŚĂĚŝŝĂĂĚůĂŬƵůĂŶƚĂĂŶ
ǆĂĚŐƵĚƵď͘

^Ƶ͕ĂĂůŽŐƵƵĚŽŽĨĞĞǇƌŝƐŬĂŬĂƌŽŽŶĂŚĂŬƵƐĂĂďƐĂŶ͍
^ŽŽǁĂĐϭϭϯϭϯ
DŝǇĂĂĚǆĂŶƵƵŶƐĂŶƚĂŚĂǇ͍^ŽŽǁĂĐϭϭϳϳ
tĂǁĂůŵĂĚĂƌĞĞŵŝ͍ŚĂŬŚƚĂƌŬĂŚĞĞŐĂŶŬĂƐŽŽǁĂĐϬϴͲ
ϳϬϮϭϲϴϬĂŵĂŚĂĚĂĂĚĐĂƌƵƵƌƚĂŚĂǇĂŵĂĚĂ͕ǇĂƌƐŽŽǁĂĐ
ƌŝƐϭϭϲϭϭϭ
ĂĂǁŝŶĂĂĚĚĂŐĚĂŐĂŚŚĂĚĂĂĚƵďĂĂŚĂƚŽƐŽŽǁĂĐϭϭϮ
tŝǆŝŝǆĂĂůĂĚĐƵůƵƐĂŚŽŽĚŚĞĞƌĂĂĚĂŚŽŽĂĂĚƵďĂĂŚĂƚŽ
ǁĂǆĂĂĚŬĂŚĞůŝŬĂƌƚĂĂĐŝŶǁĂĂŶŬĂĚĂŐŵĂĚĂ
vanersborg.se/kris

'ŽŽďĂŚĂŵĂŬŚĂĂǇĂĚĂŚĂůĂŐƵĐƵŶƚĞĞǇŽǁĂĂůĂŬĂůĂ
ĨŽŐĂĂŶĂĂǁĂǆĂĂŶĂůŽŽƚĂŐŝŬĂƌĂĂŝŶĂĂŶǁĂǆŬĂ
ĐƵŶĞĞǇƐŽĂŵĂĂĂĚŬĂĐĂďĞĞǇƐŽŝǇŽŝŶĂĂĚĐƵŶƚŽŬĂ
ƋĂĂĚĂŶŝďĂƐĂŚ͘

Caawinaada qofka kaligiis ah
yĂĂůĂĚĂĂĂĚĂǇĞĞǇƵŐƵĂĚĂŐƚĂŚĂǇĚĂĚďĂĚĂŶŽŽ
ĚĞĞŐĂĂŶŬĂĂŚĞĞǁĂĂŝŶĂĂĚůĂƐŽĐŽƚĂĂǁĂƌďŝǆŝŶĂĚĂ
ǁĂŶĂĂŐƐĂŶĞĞĞĞǇĚĂŐŵĂĚĂŬƵƵƐŽŽŐƵĚďŝŶĞĞǇƐŽƚƵƐĂĂůĞ
ŚĂĚĂĂĚĚĂƌĞĞŵĞĞǇƐŝĚŬĂůŝŶŝŵŽĂŵĂǁĂǆĚƵŬĂĂŶŬĂ
ĐƵŶƚĂĚĂŬĂĂŐĂƐŽŽƋĂĂĚŽŵĂĐůƵƵŵĂĂĚŬĂĂƐŝǇŽŬƵǁŽ
ŬĂůŽŽďĂĚĂŶŽŽŬŚƵƐĞĞǇŽŚĞĞǇ͕ĂĚĂŚĂǁĂǆĐĂĂǁŝǇŽ͕
ƵƌƵƌƌĂĚĂ͕ĚƵŬĂĂŵĂĚĂŵĂŬŚĂĂǇĂĚĂŚĂŝǇŽĨĂƌŵĂƐŚŝǇĂŚĂ
ŬĂůĂƐŽĐŽƉĊvanersborg.se/samhallsstod͘<ĂůĂƐŽŽǆŝƌŝŝƌ
ĚĂŐŵĂĚĂƚĂůĞĞĨĂŶŬĂĂŶϬϱϮϭͲϳϮϭϬϬϬŶĂǁĞĞǇĚŝŝǁŝǆŝŝƐƵ͕
ĂĂůŽĂŚŝǇŽǁŝǆŝŝĐĂĂǁŝŶĂĂĚĂŚŝǇŽƚĂůŽďŝǆŝŶďĂ͘

Känner du oro och behöver prata? Bris 116 111 (barn och unga)
Jourhavande medmänniska 08-702 16 80 (

!$%# )$  #' #
AX4W ^[ &k&:W [eXF\W gXE V:&.-eAW gXE )\E  #K [eXF\W .kH ] ^T\j .19*kKeS/ _d-eS 1d.kK ^E \c[ [eXF[ .
j*je4W
.PW R`T\j    

[/p [eXF[ DOe[ gXEd folkhalsomyndigheten.se j*je4W AX4W DOe[ gXE [eXF\W .O
   j*XW DOe[ gXE >j

*)%  & (
Dk\#W &j ..kkHW <F ." `kXE ^kFj j*XW [*' j\% ^k[ d fd*FW -6_ D`[ V" ^[ .U`\W Xc3 -e[m ]eT ] *j._ ^&_
,bd skype/ijT4W gXE d JcW .E RXP[ _*F4j RW+ ^[ p*.-j0W )*E VkXP YeP_ RW,W ,fd*FW -6_ VkXPW ^j.'l ^E )Fo
.`W $j.:W XAW d -e6\W *j. `S + U\W Vk3 gXE h.4j
VS6[ d V9L\Wd q>FW iK Yp, YeFXW iK ZW , UF4W , -.&W V[ ;.\W ;.E  .F5 + j*XW .P[ -d0 p
^k[ej *\W *k" &: ]eT g% U0`\W iK gP .LkL(W ;.Em gXE >j NA`j ,bd . ]kHW iK -eF6W d 2L`W iK
.VOm gXE

•

.k:(6W jE.W d ZE*XW D g`[ h d 0#FW -) -j/ gXE .C% Q`b

•

W9 iK ?6`W MqG Z *PW .)ekPW <F NkA Zj *O ^TWd %eL[ J%\W d k`LW ;-F\W d T\Wd akK.W 0S.[
.NXG *O h-e6_K $4[ >j d `j-m ` iKd Brätte !W0W

•

je_W 1-*\W. f.' -.O +( Zj g% , &9m UL?nW )F\W cA6_ cj*W k*o 1-*\W d UL?m ;j.*F ^E 3-) cj*W

•

WdAW gXE 1eX#W ` @PK .6W d YFAW Ud` Zc`T\j d <FW Zc>F ^k K4[ gXE BL&W ZEA\W -d/ gXE #j
.ZFA\W ^[ YFAW ]d,' j d

•

  "
p d *k%d R_ .F6 `S + U\W Vk3 gXE .RW *5.[ ]eTW WFLW fePW VS ^E [eXF[ cj*W j*XW .^k`?e\W ZCF\W *" F9 D=eW
, ZEA\W , YFAW ."[ ,kF\#W , *E4\W \C`[ ^E [eXF\W D\#_d ZC`_ ^&_ ..#\W ^[ RW0`[ gW YFAW gXE V:&3 JkS ZXF
    s DOe\W gXE kW*k:W
.RW *5.[ gW "& `S + D\#\W ZE) Ee\#[ ^E U 4Wd  !0 ZO.W gXE j*XW D[ V9eW R`T\j

:(   &) $    "
    DOe\W gXE b*# ."o VS .U\Em Vc4 ."p ^[ [0% .S.6W ^[ *j*FW *6 .> _d-eS [/ ]
: Qe4kLW &L9 gXE >j ]d)e"e[ ^&_ .     
     

: \c\W YO-m d Id(\W
d [ 8(5 gW *&W *k#W ^[ . [/m d Id(\W -) F:W ^[ ]eTj *O ]k%m <F iK .[/m Dk\" iK ]kFk? NXPW d Ie(W
..[m Y0W + *E4\W X?
    :DOe\W gXE ckXE -eFW R`T\j .*E4\Wd ZE*W h-e6_K j*X Y*P
•

^T\j i4L_ *5.[ cj*W 6W jE- >j d k_*W d k4L`W &:XW ZE*W UL?m &9 Y*P ^kPb.\W d UL?m V" ^[
.akW *&W

.k:(6W Ue[m PXF\W X3m iK R*E4[ RXc4\W T\W ^T\j

•

.j.PW OqFW iK J`FW gW .[P\W ][) ^[ 5 VS iK ZE*W \) kE\"p -)p Y*P

•

  V:  .kS VS6[ Rj*W d <j.[ _ Vb
 ZO.W gXE  V: Nb.[/VL? `S + d    ZO.W gXE RW ZE) 8(6 V:  NXPW .F6 Vb
 ZO.W gXE V: -? *E4[ gW & Vb
     DOe\W gXE \c[ Jeb YO- *# ] R`T\j f.' [/ Q`b ]S +

0521-72 10 00

vanersborg.se

vanersborgskommun

ZĞǀ͘ Ϯ Ϭ Ϭ ϯϮ ϴ ͲϬ Ϭ ϭ

  V: _d-eS 1d.kK Ue% [E X3 Rj*W Vb

