
Dagverksamhet
För seniorer i

Vänersborgs kommun

För mer information, kontakta:

Verksamhetsledare dagverksamhet
Heléne Larsson

Telefon: 0521-72 20 33
E-post: helene.larsson@vanersborg.se 

Verksamhetsansvarig chef
Maria BergqvistMaria Bergqvist

Telefon: 0521-72 19 51
E-post: maria.bergqvist@vanersborg.se 

Anhörigstödet
Telefon: 0521-72 20 34

Epost: anhorigstodet@vanersborg.se

Biståndshandläggare eller färdtjänsthandläggare
Kommunens växel: 0521-72 10 00 Kommunens växel: 0521-72 10 00 

Vardagar: 08.30-09.30

Se även Vänersborgs kommuns hemsida
www.vanersborg.se eller följ oss på Facebook
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Dagverksamheten är till för dig
som fått ett beslut av biståndsenheten om att få börja på 
dagverksamhet. Syftet med dagverksamheten är att erbjuda 
dig gemenskap och aktivering och med det bidra till 
möjligheten att bo kvar hemma och samtidigt erbjuda 
anhöriga en tillfällig avlösning. Det finns också ett anhörigstöd anhöriga en tillfällig avlösning. Det finns också ett anhörigstöd 
att få kontakt med. Se baksidan för kontaktuppgifter. Alla som 
arbetar i dagverksamheten har tystnadsplikt. 

Du kommer att ha en kontaktperson 
på dagverksamheten. Tillsammans med kontaktpersonen 
upprättas en genomförandeplan som planeras utifrån dina 
behov. Om du vill kan dina närstående vara med vid 
planeringen. planeringen. 

Resor
Du som deltar i dagverksamheten kan vid behov hämtas och 
lämnas vid bostaden av förbokade taxiresor som ordnas av 
personalen på dagverksamheten. För detta krävs beviljad 
färdtjänst. Annars kan anhöriga lämna och hämta om så är 
möjligt. Färdtjänst ansöks om via färdtjänsthandläggare på 
biståndsenheten. Se baksidan för kontaktuppgifter. biståndsenheten. Se baksidan för kontaktuppgifter. 

Kostnad
Vistelsen på dagverksamheten är gratis, det som kostar är
kae med smörgås/kaka och lunch som faktureras. 
Färdtjänstresor till och från dagverksamheten faktureras 
också i slutet av månaden.

Öppettider

Alla vardagar utom röda dagar förutom midsommarafton, 
julafton och nyårsafton.

En dag på Dagverksamheten

Dagen börjar med förmiddagsfika som består av kae/te och 
en smörgås. 

Därefter fortsätter dagen med olika aktiviteter och bidrar med Därefter fortsätter dagen med olika aktiviteter och bidrar med 
social gemenskap på ett strukturerat och innehållsrikt sätt. 
Lunch med efterrätt serveras vid tolvtiden, kae med något till 
serveras innan du åker hem.

Vi erbjuder många olika aktiviteter som kan anpassas. Här Vi erbjuder många olika aktiviteter som kan anpassas. Här 
följer några exempel på aktiviteter: träning i grupp eller enskilt, 
taktil beröring, köks- och trädgårdsaktiviteter, samvaro med 
sång och musik, högläsning, korsord. 

Framför allt vill vi ge dig en avkopplande samvaro som är 
anpassad efter dina behov. För oss är det viktigt att du känner anpassad efter dina behov. För oss är det viktigt att du känner 
delaktighet och trygghet under din vistelse i dagverksamheten. 
Relationen är viktig, både till dig och din anhörige.
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