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KPFR § 19 Ärende KS 2021-01366 

Information om process kring framtagande av riktlinjer 
för biståndsbedömning 

Ärendet 

Enhetschef för aktivitetscentrum informerar om att framtagandet av 

riktlinjerna har återremitterats i kommunstyrelsen. I den strategiska planen 

för 2022-2024 som nyligen fastställts av politiken är ett av målen att det 

finns en aktiv och öppen dialog med medborgare och kunder där dessa ges 

möjlighet att vara med och påverka. Det innebär att förslaget till nya 

riktlinjer kräver dialog med berörda grupper.  
 

Kommunstyrelsen har gett förvaltningen i uppdrag att: 

 

- Genomföra ett utvecklingsarbete och en utredning kring Framtidens 

hemtjänst i Vansbro kommun som involverar politiken, medarbetare, brukare 

och medborgare med socialtjänstlagens nationella värdegrund och 

socialtjänsten allmänna råd som utgångspunkt. 

 

- Utreda möjligheten till att införa hemtjänstinsatser till äldre personer utan 

någon föregående behovsprövning enligt socialtjänstlagen (2001:453) 4 kap 

2 a§. 

 

- Utreda möjligheten att införa Fixartjänst för äldre i Vansbro kommun. 

 

- Utredningen skall innehålla jämförelser med andra kommuner (i länet samt 

liknande kommuner) gällande kvalitet, kostnader och omfattning av 

hemtjänst, särskilt boende och korttidsplatser. 

 

- Plan för införande av digitala lösningar skall beaktas 

 

Ärendet återkopplades till kommunstyrelsens informationsdag 18 okt 2021 
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KPFR § 20 Ärende KS 2021-01367 

Information om God och nära vård 

Ärendet 

Ordförande informerar om samverkan gällande hälso- och sjukvård mellan 

kommunen och regionen. Samverkan syftar till en mer samordnad vård. Man 

ska även arbeta mer hälsofrämjande och förebyggande.  
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KPFR § 21 Ärende KS 2021-01368 

Information om habiliteringsersättning 

Ärendet 

Enhetschef för aktivitetscentrum informerar om habiliteringsersättning. 

Statsbidrag söktes för 2021. Det tillfälliga engångsbeloppet baseras på 

närvaro och det utbetalades cirka 80 tkr för perioderna januari-maj och juli-

november, som en extra utbetalning. 
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KPFR § 22 Ärende KS 2021-01369 

Information om projekt bedömningsenhet 

Ärendet 

Ambulanssjukvårdens tillgänglighetsrapport 2020 visade att det fanns brister 

att nå målen med att nå ut till patienten på utsatt tid i området mellan 

Vansbro och Fredriksberg. Vårdcentralen och ambulanssjukvården har efter 

rapporten enats om att göra ett gemensamt projekt med en bedömningsenhet 

utifrån God och Nära vård. Målet är att öka tillgängligheten till 

akutambulans och öka den mobila vården för vårdcentralen. Patienten kan få 

behandling i hemmet om det är möjligt och slipper läggas in på sjukhus eller 

transporteras den långa vägen i onödan.  

Detta skulle kunna ge betydligt bättre vård för till exempel gruppen 

”multisjuka äldre” samt ge en väl utnyttjad resurs både på vårdcentral samt 

hos patienten. Projektet finansieras av statsbidrag och pågår ett år. 

Bedömningsbilen har varit i bruk i cirka 2 månader och under oktober inkom 

cirka 40 uppdrag där alla åldersgrupper var representerade bland patienterna. 

Projektet utvärderas kontinuerligt för att kunna se hur man på bästa sätt ska 

kunna utnyttja bilen och under vilka tider den behövs som mest. 
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KPFR § 23 Ärende KS 2021-01348 

Sammanträdesplan 2022 

Ärendet 

Kommunala pensionärs- och funktionsvariationsrådets sammanträden 2022 

hålls enligt följande: 

Torsdagen 17 februari 2022, kl. 09.15 

Torsdag 12 maj 2022, kl. 09.15 

Torsdag 22 september 2022, kl. 09.15 

Torsdag 15 december 2022, kl. 09.15 
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KPFR § 24 Ärende KS 2021-01341 

Aktuell frågor från organisationerna 

Ärendet 

Frågor från SPF Fyrklövern Vansbro 

1. Har det sökts EU-pengar för att iordningsställa ”Vallen”. Se över antalet 

bänkar och att belysningen är tillräcklig 

 

Svar från sektorchef samhälle: 

Nej, inga EU pengar är sökta. Själva vallen är finansierad med 60 % av MSB 

(Myndigheten för samhällsskydd och beredskap). Skyddsvallen är idag 

byggd som just skyddsvall, det finns inga ekonomiska medel att konvertera 

till gång och cykelväg med tillhörande bänkar och belysning. Frågan har 

varit upp politiskt tidigare med förslag om att investera i en så kallad 

”hälsans stig” med belysning och säkerhetsåtgärder på utsatta ställen – men 

frågan fick avslag.  

2. Simhallen upplevs ha väldigt hala golv i duschutrymmet. 

 

Svar från fastighetsavdelningen: 

Golven verkar luta fel och vattnet rinner inte undan som det ska. Kommer 

lyftas med Structor vid garantibesiktning (5 år) tisdag 16/11. 

 

Följdfråga:  

Varför har inte golvets lutning i simhallen åtgärdats tidigare då man kännt 

till problemet sedan renoveringen av simhallen?  

 

Ordförande tar med sig frågan. 
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KPFR § 25 Ärende KS 5974 

Övriga frågor 

- T.f sektorchef omsorg informerar om att kommunen jobbar med en 

remiss för hjälpmedel där det ligger förslag på att kostaden för 

hjälpmedel ska höjas från 150 kr till 250 kr. Förslaget är framtaget 

för att det ska vara likvärdigt för de som måste betala för hjälpmedel.  

Beslutet ska behandlas politiskt. 

 

- Projekt äldreboende, hur går det?  

 

Ordförande informerar om att man haft anbudsöppning. De tidigare 

avsatta medlen kommer inte att räcka och ärendet om utökad 

investeringsbudget om 27 miljoner hanteras av kommunfullmäktige i 

december. Total budget för projektet uppgår då till 108 miljoner 

kronor. Planen i dagsläget är att inflytt skall kunna ske vid 

halvårsskiftet 2023. Ordförande informerar om att man haft 

anbudsöppning. De tidigare avsatta medlen kommer inte att räcka 

och ärendet om utökad investeringsbudget om 27 miljoner hanteras 

av kommunfullmäktige i december. Total budget för projektet uppgår 

då till 108 miljoner kronor. Planen i dagsläget är att inflytt skall 

kunna ske vid halvårsskiftet  2023. 

 

 

- Vansbro kommun är i stort behov av bostäder då exempelvis Lyko 

expanderar och det finns personer som pendlar långa avstånd. 

Ordförande informerar om att det planeras för byggande av bostäder 

och att det finns intressenter för detta.  

 

- Hur ser Coronaläget ut i kommunen? 

 

Enhetschef för vårdcentralen meddelar att covid smittan stiger, man 

utför mer provtagningar igen. Man ser dock ingen kris när man ser 

till antalet inlagda patienter i Dalarna. Vaccination dos 3 erbjuds till 

personer som är +65 år och inom kort ska patienter under 65 år och 

riskgrupper vaccineras.  

 


