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KPFR § 1 Ärende KS 2022-00201 

Information om remiss av förslag till avtal gällande 
kollektivtrafik från Region Dalarna 

Ärendet 

Det genomfördes en skatteväxling för 4 år sedan mellan Dalarnas kommuner 

och dåvarande landstinget gällande huvudmannaskap för kollektivtrafiken. 

Remiss är ute nu för synpunkter inför ett tilläggsavtal för en planering av 

samverkansprocesser. Arbete på en samverkansbilaga pågår där det ska 

beskrivas hur samverkan och beslutsprocesserna ska ske för att vara mer 

effektiva och smidiga. Även en brukarprocess för pensionärer, 

funktionshindrade ska ingå i beredningar av trafiken och det efterlyses 

synpunkter och frågor att ta med i remissvar som ska inlämnas senast 31 

mars. Synpunkter och frågor lämnas till Tobias Eriksson, 

tobias.eriksson@vansbro.se 
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KPFR § 2 Ärende KS 2022-00202 

Information om utbyggnad av särskilt boende vid 
Bäckaskog 

Ärendet 

Projektledare för Vansbro kommun informerar om att byggnadsentreprenör 

Peab påbörjat byggnationen den 14 februari. Ett arbete med att flytta 9 

boenden till en tillfällig huskropp har genomförts. Tömningar av lokaler och 

ytor har slutförts inför överlämnandet till byggnadsentreprenören. Tidsplan 

för etapp 1 har påbörjats den 14 februari och beräknas vara klart i början av 

2023. Etapp 2 påbörjas i början av 2023 och hela projektet beräknas vara 

klar i början av 2024. 



 

Protokoll Sida 5 (6) 

2022-02-17  

   

Kommunala pensionärs- och 
funktionsvariationsrådet 

  

   

 

 

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

KPFR § 3 Ärende KS 2022-00203 

Information om god och nära vård 

Ärendet 

Enhetschef för vårdcentralen informerar om att utbildningar hålls i god och 

nära vård, detta för att binda samman kommun och vårdcentral. Arbetat ska 

ge ett bättre samarbete. I detta arbete ingår även suicidpreventionsprojekt, 

glesbygdsprojekt, god och nära vård och samverkan mellan dessa projekt går 

in i varandra. Tanken är en likvärdig och säker vård för alla. Psykiatrin 

kommer finnas i Vansbro tre dagar i veckan. 
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KPFR § 4 

Övriga frågor 

Ärendet 

- Patientråd, är det något som kommer startas igen? 

 

Enhetschef för vårdcentralen meddelar att man önskar få in 

synpunkter och frågor att ta med sig till rådet för att det ska generera 

en dialog och arbete.  

 

- Hur ser det ut med tandläkare i kommunen? 

 

Kommunalråd meddelar att det pågår en omfattande 

rekryteringsprocess för att få tandläkare till kommunen, det är svårt 

och man ser ingen ljusning just nu.  

 

Enhetschef för vårdcentralen meddelar att det även är läkarkris i 

kommunen och att det även är svårt att få in hyrläkare. Stöd hos 

regionen har sökts.  

 

- Golvet i simhallen, är besiktningspunkten åtgärdad? 

 

Svar på frågan har inkommit från Sektorchef för fastighet och intern 

service:  En garantibesiktning har utförts av arbetena i simhallen. Vid 

ett antal ställen har golvet justerats för att uppfylla kraven och 

synpunkter från simhallspersonalen där det har varit dålig avrinning. 

Det är åtgärdat efter garantibesiktningen. I herrarnas duschrum och i 

korridoren ut mot simhallen kan det vara en liten yta där det inte är 

möjligt att få avrinning. I överenskommelse med besiktningsman, 

entreprenör samt förutsättningarna i entreprenaden är det inte rimligt 

att åtgärda.  

 

 

Kommunalrådet informerar om att kommunen nu hanterar två större 

remisser, Länsplan samt Nationell plan för transportinfrastruktur 2022-2033. 

Vansbro kommun påpekar bland annat vikten av satsningar på E16 där 

frågan om att få bort oskyddade trafikanter från vägen måste prioriteras, 

samt vikten av en upprustad Västerdalsbana både för gods- och persontrafik. 

Vansbro kommun samverkar med Malung/Sälen samt andra kommuner för 

att få mer kraft i arbetet att få satsningar till vår del av länet.  


