
 

Protokoll  

2020-02-10  

   

Kommunala Pensionärs- och 
funktionsvariationsrådet 

  

   

 

 

Plats och tid Vansbrorummet, Medborgarhuset, måndagen den 10 februari 2020, kl. 

13:00–14:30 

 

Beslutande Lars-Olov Liss (C), ordf. Bengt-Olof Olsson, SPF 

 Karin Sjöberg (S) Bodil Skifs, SPF 

 Gunnel Engemoen, HLF Charlotta Alfredsson, SPF 

 Monica Berglund, PRO Vansbro Siv Ahlén, SPF 

 Lars Forsberg, PRO Dala-Järna 

Nås 

Britt-Marie Jonth, Vansbro 

demensförening 

   

Övriga deltagare Sara Beya Brand, kommunsekreterare 

Frida Hellberg, verksamhetschef vårdcentralen Vansbro 

Oskar Lundgren, näringslivschef 

 

Utses att justera Bodil Skifs 

  

Justeringens 

plats och tid 

Kommunkontoret, Medborgarhuset 

2020-02-13, kl. 13:00 

  

Paragrafer 1 - 2 

  

 

Sekreterare 

 

Sara Beya Brand 

 

 

Ordförande 

 

Lars-Olov Liss 

 

 

Justerande 

 

Bodil Skifs 
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ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har ej tillkännagivits genom anslag. 

 

Organ Kommunala Pensionärs- och 

funktionsvariationsrådet 

  

Sammanträdesdatum 2020-02-10 

  

Datum då anslaget sätts upp  

  

Datum då anslaget tas ned  

  

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret, Vansbro 

  

  

Underskrift  
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KPFR § 1  

Information om Näringslivsstrategi 

Ärendet 

Näringslivschef ger information om Näringslivsstrategi för Vansbro 

kommun 2020-2024 som antogs av kommunfullmäktige 2020-01-27 § 5. 

  

Behovet att ta fram en ny näringslivsstrategi har blivit mer och mer tydligt 

de senaste åren utifrån de förändrade utmaningar kommunen står i och inför. 

Utmaningarna är bland annat brist på kompetens, bostäder och tillgång till 

bredband, men också Vansbro kommuns attraktivitet som ställe att arbeta 

och leva i. Överflyttningen av näringslivsfunktionen från den ekonomiska 

föreningen Näringslivssamverkan till Vansbro kommuns förvaltning har 

också varit ett skäl till att se över vilka utmaningarna är, hur man på bästa 

sätt arbetar med dessa, och sätta mål att sträva mot.   
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KPFR § 2  

Aktuell information 

Ärendet 

Representant från Vansbro demensförening informerar om bland annat: 

- Framträdande den 19 februari av Jannike Häggström, musikstund på 

Söderåsen på eftermiddagen och uppträdande på Vansbro församlingsgård 

vid kl. 18:30. 

  

Chef för vårdcentralen Vansbro informerar om bland annat: 

- Ytterligare tillfälle möjligt för vaccination mot influensa 

- Patientråd den 25 februari kl. 18-20. Det saknas representanter för barn 

och unga samt föräldrar 

- Läkarrekrytering är pågående 

- Min vård-app, regionens egen app 

  

Representant från SPF efterfrågar en plan över hela den kommunala 

organisationen. Ordförande informerar om att en sådan inte finns utarbetad i 

nuläget. 

  

Vice ordförande i kommunstyrelsen informerar om bland annat: 

- Ny ekonomichef Erik Mååg 

- Pågående arbeten med besparingar 

- Nytt kostnadsutjämningssystem har resulterat i högre intäkter för Vansbro 

- Detaljplanen för området vid Bäckaskogs särskilda boende har vunnit laga 

kraft, och det är nu möjligt att gå vidare med planerad om- och 

nybyggnation. 

 

Representant från PRO efterlyser frågor på rådets dagordning som är 

närmare kopplade till de områden som berör rådets representanter. 

 

Punkter som rådet önskar behandla vid kommande möte: 

- Föredragning av vad skäliga levnadsvillkor/förhållanden innebär i Vansbro 

kommun. 

- Presentation av trygghetsbostäder, med Stiftelsen Vansbrohem 

 


