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KPFR § 6 Ärende KS 2021-00688 

Genomgång av föregående protokoll 

Ärendet 

Föregående protokoll är utskickat till rådet och inga synpunkter på 

protokollet framförs. 
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KPFR § 7 Ärende KS 2021-00689 

Kommunstyrelsens beslut om utbetalning av 
habiliteringsersättning 

Ärendet 

Socialchef informerar om kommunstyrelsens beslut 2021-06-01 KS § 110 

om utbetalning av habiliteringsersättning. Bland annat framkommer 

följande: 

- Vansbro kommun har möjlighet att rekvirera 200 tkr för år 2021. 

- En del av bidraget läggs på att bibehålla 2019 års assistansersättning. 

- Resterade del av bidraget betalas ut som ett engångsbelopp vid två tillfällen 

till deltagarna. 
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KS § 8 Ärende KS 2021-00690 

Process kring framtagande av riktlinjer för 
biståndsbedömning 

Ärendet 

Socialchef informerar om process kring framtagande av riktlinjer för 

biståndsbedömning. Bland annat framkommer följande: 

- Man arbetar inom förvaltningen på förslag till revidering av de riktlinjer 

som finns. 

- När kommunstyrelsen godkänt förslaget skickas detta ut på remiss till 

medlemmarna i Kommunala pensionärs- och funktionsvariationsrådet för att 

inhämta deras synpunkter. 
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KPFR § 9 Ärende KS 2021-00685 

Aktuella frågor från organisationerna 

Ärendet 

Frågor till kommunala pensionärs- och funktionsvariationsrådets 

sammanträde 17 juni 2021 

 

Svar på ställda frågor från PRO och SPF 

 

Frågor från PRO 

Hur många har avlidit helt ensamma i kommunens äldreboenden? 

- Ingen avlider ensam om inte dödsfallet inträffar på grund av ett akut 

förändrat hälsotillstånd som inte har kunnat förutses. 

 

Hur många av de som avlidit i äldreboenden hade en fysisk läkarkontakt? 

- Samtliga. 

 

Hur kan kommunen säkerställa tillgången till läkare utanför ordinarie 

arbetstid? 

- Vansbro kommun har ett avtal om läkarmedverkan för de som bor i särskilt 

boende. Det finns tillgång till läkare dygnet runt. 

 

Vika erfarenheter som leder till förbättringar inom äldrevården har covid-19 

fört med sig? 

- Vi befinner oss fortfarande i pandemin arbetar utifrån restriktioner och 

aktiva åtgärder. Någon analys av vilka erfarenheter den lett till har därför 

inte gjorts.  

 

PRO anser att påpekanden från IVO som rör äldreomsorg redovisas på KPR 

möten? 

- Tillsyn och beslut i tillsynsärenden från IVO är offentliga handlingar.  

 

Hur påverkar omorganisationen av hemtjänsten i Nås och Dala-Järna 

klimatet? Hur många av kommunens bilar körs mellan Järna och Nås varje 

dag och hur många ggr. Körs varje bil. 

- Någon konsekvensutredning utifrån klimatpåverkan i samband med 

omorganisationen har inte gjorts. Det finns ingen sammanställning över antal 

bilar och antal resor. Resor mellan hemtjänstens lokal till brukare sker med 

bil, cykel och i något fall till fots. Besök till hemtjänsttagare i Nås företas 

alltid med bil. Kommunens hemtjänst utgår i nuläget från tre 
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hemtjänstlokaler. Hemtjänstgruppen i centrala Vansbro täcker området 

Sågen och tillhörande finnmark, Vansbro, Skamhed och delar av Uppsälje. 

Hemtjänstgruppen Dala-Järna täcker Skålö, Dala-Järna, Nås, Närsen och 

tillhörande finnmark. Hemtjänstgruppen i Äppelbo täcker Äppelbo och och 

tillhörande finnmark.  

 

Hur mång timmar har kommunen tillfört hemtjänstgruppen i Nås för att 

kompensera den utökade restiden. 

- Kostnadsökningen i samband med sammanslagningen av 

hemtjänstgrupperna i Nås och Dala-Järna beräknades till 270 tkr. 

Kostnadsberäkningen bygger på ökad restid. 

 

Har personalen någon måltidslokal i Nås eller måste man åka till Järna för att 

värma sin mat när man har lunchrast. 

- Ett arbete pågår med att se över möjlighet att personalen kan inta lunch i 

Nås i samband med rast för den som så önskar. 

 

Hur planerar kommunen att använt de riktade stadsbidrag 

(äldreomsorgslyftet 3.101.508 kr) som staten ställt till förfogande? 

- I samverkan med Lärcentrum Vansbro ser man på möjligheten att erbjuda 

flera anställda särskilda kurser som ingår i omvårdnadsprogrammet. 

 

Vad har fiberutbyggnaden kostat hittills och hur mycket mer kommer den att 

kosta och när beräknar kommunen att man fått tillbaka investerade medel? 

- Totalt sett beräknas Vansbro stadsnät ha utgifter för fiberutbyggnaden på 

ungefär 80 miljoner kronor. Denna utbyggnad finansieras av 

investeringsbidrag från Landsbygdsprogrammet och Europeiska regionala 

utvecklingsfonden, anslutningsavgifter från kunder, löpande intäkter från 

tjänsteleverantörer samt skattemedel.  

 

Den delen av utbyggnaden som finansieras av skattemedel beräknas bli 15 

miljoner kronor med en avskrivningstid på 20 år, resterande investering är 

finansierad av de intäkter som genereras. På Vansbro kommuns hemsida 

finns beslutad Fiberstrategi samt handlingsplan att ta del av. 

 

Pågår några aktiviteter för att få en gångbro från Järna till Storbyhagen 

(utefter järnvägen)? 

- Både föreningen Ja Järna och boende i Järna har senaste tiden kontaktat 

Vansbro kommun med önskemål om att åtgärderna verkställs och har ställt 

sig positiva att bidra med arbetskraft men även med viss ekonomisk 

finansiering för att kunna realisera en angelägen passage till Storbyhagen. 
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Passagen skulle undvika spårspring och risken för en framtida tragisk 

olycka. 

 

När Trafikverket kommer att stängsla in banområdet är oklart, men när det 

sker bör en passage redan finnas klar för att undvika frustration över att 

ingen ny passage iordningställts. 

 

Samhällsbyggnad ska träffa Ja Järna onsdag den 7 april tillsammans med en 

person som har jobbat med broar för att utreda möjligheterna till en bra och 

säker access till Storbyhagen. Samhällsbyggnad kommer även ta kontakt 

med Länsstyrelsen för diskussion om det eventuellt är en vattenverksamhet 

som kräver tillstånd. 

 

Frågor från SPF 

Vi vill ta upp hur extra medel till åldringsvården har använts/fördelats. 

Statsbidraget Äldreomsorgslyftet: 

- I samverkan med Lärcentrum Vansbro ser man på möjligheten att erbjuda 

flera anställda särskilda kurser som ingår i omvårdnadsprogrammet. 

 

Statsbidrag Att motverka ensamhet bland äldre och för ökad kvalitet i vården 

och omsorgen om personer med demenssjukdom och Att säkerställa en god 

vård och omsorg av äldre personer. 

 

Framför allt används medlen till personalförstärkning inom särskilt boende 

med tydligt uppdrag enligt direktivet för statsbidraget. 

 

Även frågan om att beställa biljetter i kommunen om man inte är digital. 

- Till bibliotekets evenemang går det bra att boka platser utan att ”vara 

digital”.  Vilka lösningar kulturföreningarna i kommunen har är upp till varje 

förening. Teaterföreningen har börjat använda www.kulturbiljetter.se för 

biljettbokning, eller så kan man köpa direkt i kassan. För de som önskar 

hjälp med exempelvis digital biljettbokning så kan biblioteket hjälpa med att 

visa hur det går till. 

 

Hur blir det med servicepunkterna? 

- Kommunstyrelsen har antagit en ny Serviceplan 2020-2022 med 

kommunala servicepunkter. Information finns att hämta på Vansbro 

kommuns hemsida. 

Tillgång till tandläkare. 

- En fråga för folktandvården 
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Cykelväg Myrbacka – Emaus, Lyko 

- Projektering av gång- och cykelväg mellan Vansbro tätort och Vansbro 

Västra pågår (som underlag för beslut om byggnation). Utredning om 

Cykelväg mellan Myrbacka och Emaus pågår inte för närvarande.  

 

Det framkom synpunkter om hur det är möjligt att tillgängliggöra 

skyddsvallen för fler och speciellt personer med olika funktionshinder. 

Ordförande tar frågan och den redovisas på nästa möte. 

 

Ytskiktet på ”Vallen”, bänkar saknas 

- Skyddsvallen har idag ingen status som gång och cykelväg, då helt andra 

lagkrav ställs, bland annat staket för fallskydd 
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KPFR § 10 Ärende KS 2021-00691 

Kommande möten 

Ärendet 

Kommunala pensionärs- och funktionsvariationsrådet sammanträder för 

resterande av år 2021: 

 

- 29 september kl. 13.00 

- 24 november kl. 9.00 
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KPFR § 11  

Övriga frågor 

Ärendet 

Verksamhetschef för vårdcentralen Vansbro informerar om vaccination för 

covid-19. Vaccinationerna går bra, det finns en hög vilja hos befolkningen 

till vaccination i Vansbro kommun. Verksamhetschef tillägger även att det 

inom kort kommer erbjudas vaccin till befolkningen födda -03 och äldre. 

Man fortsätter vaccinera i Församlingshemmet i Dala-Järna. Vansbro 

kommuns vårdcentral har en bra läkartäthet nu till och med årsskiftet. 

 

Det lyftes även fram synpunkter om den rådande tandläkarbrist inom 

kommunen. Ordförande understryker att detta är en regionsfråga, men att 

kommunstyrelsens ordförande Stina Munters samt kommunchef Catarina 

Willman arbetar hårt för att bidra till att lösa frågan. 

 


