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KPHR § 1  

Information om fiberutbyggnaden 

Ärendet 

Tillförordnad samhällsbyggnadschef ger information om fiberutbyggnaden i 

Vansbro kommun, bland annat gällande: 

- I etapp ett i fiberutbyggnaden görs stammen klar. 

- Vansbro kommun ser nu över hur man ska göra framöver för att sälja fiber. 

Man ser även över hela fiberorganisationen. 

  

Rådet ges en redovisning av hur långt man har byggt i de olika 

kommundelarna.   
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KPHR § 2  

Information om nuläget i arbetet med särskilda 
boenden 

Ärendet 

Tillförordnad fastighetschef presenterar nuläget i processen i arbetet med 

särskilda boenden, bland annat gällande: 

- Ärendet återremitterades från kommunfullmäktige den 2019-01-28. 

- Den 17:e januari hölls informationsmöte för kommunfullmäktiges och 

kommunstyrelsens ledamöter och ersättare. 

- Stiftelsen Vansbrohem har visat intresse för att ta över Söderåsen. 

- Det blir avgörande för det fortsatta arbetet hur antagen detaljplan kommer 

att se ut. 

- Upphandling har inletts avseende projektering av Hus 06 på Bäckaskog. 

- Ett ställningstagande krävs avseende hur kommunen ska göra med avtalet 

med Adium avseende särskilt boende i Äppelbo. 

- Etapp indelning och tidplaner: kommunens ekonomiska förutsättningar 

och tidplan för detaljplan. 

- Det pågår en dialog gällande var ambulansstationen ska vara placerad. 

- Ett ställningstagande krävs även avseende Söderåsen: vilka kommunala 

verksamheter ska långsiktigt vara kvar?   
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KPHR § 3  

Information om fjärrtillsyn inom hemtjänst 

Ärendet 

Äldreomsorgschef ger information om fjärrtillsyn inom hemtjänsten, bland 

annat gällande: 

- Idag har kommunen en nattpatrull som arbetar utifrån brukares beviljade 

biståndsbeslut. Detta bistånd kan beviljas genom fjärrtillsyn, med en liten 

kamera som finns hemma hos personen i fråga. Man kommer överens med 

brukaren när och hur ofta man ska utöva fjärrtillsynen. Är brukaren inte på 

plats efter flera tillsyner åker man ut. 

- Bara när det är möjligt med hänsyn till det beviljade biståndet används 

fjärrtillsyn. 

- Fjärrtillsyn införs för att trygga nattetid och för att frigöra nattpatrullen till 

personliga besök där det behövs.   
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KPHR § 4  

Information om resultat från brukarundersökning 2018 

Ärendet 

Äldreomsorgschef redogör för resultatet av Socialstyrelsens 

brukarundersökning 2018, bland annat gällande: 

- Undersökningen rör både beviljade insatser på särskilt boende och 

hemtjänst, och hur nöjd brukaren är med den omsorg de får. 

- Undersökningen genomförs i hela landet, och för Vansbros del är 

resultaten något sämre än förra året, men man ligger ungefär i nivå med 

riksgenomsnittet. 

- Svarsfrekvensen är mycket låg. 

- Resultatet av undersökningen finns på Socialstyrelsens hemsida.   
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KPHR § 5  

Tillgänglighet i vallokaler 

Ärendet 

Kommunsekreterare presenterar och diskuterar samman med rådet 

tillgänglighetsaspekter att ta hänsyn till vid val av val- och röstningslokaler. 

Vidare presenteras val- och röstningslokalerna under RKL-valet 2018 samt 

förslag till val- och röstningslokaler till EP-valet 2019. Rådet lämnar 

synpunkter enligt följande: 

  

Synpunkter gällande val- och röstningslokaler RKL-valet 2018: 

Inga synpunkter lämnas avseende gymnastikhallen i Berghedens skola i 

Äppelbo valdistrikt. 

  

Foajén/biblioteket i Medborgarhuset i Vansbro valdistrikt upplevdes som 

lättillgängliga och bra lokaler. Dock upplevdes att valsedlarna låg för öppet 

och borde ha skärmats av bättre. 

  

Ja Järnas lokal i Järna valdistrikt upplevdes som trång. 

  

Gymnastikhallen i Nederborgs skola i Nås valdistrikt upplevdes som bra 

med undantag av att dörröppnare saknades eller var ur funktion. 

  

Synpunkter gällande val- och röstningslokaler inför EP-valet 2019: 

Inga synpunkter lämnas avseende gymnastikhallen i Berghedens 

skola i Äppelbo valdistrikt. 

  

Rådet uttrycker att foajén i Medborgarhuset och biblioteket i Vansbro 

valdistrikt är bättre lokaler än Pelarsalen i Medborgarhuset. Detta främst 

med anledning av att foajén och biblioteket ligger i markplan, medan man 

måste använda antingen trappor eller hiss för att ta sig till Pelarsalen på 

källarplan. 

  

Rådet uttrycker att församlingshemmet i Järna valdistrikt är en bättre lokal 

än gymnastikhallen eller matsalen i Myrbacka skola. Då Ja Järnas lokal 

upplevdes som trång under RKL-valet, förordar rådet inte att den lokalen 

används under valdagen i EP-valet. Dock ser rådet inga problem med att 

lokalen används som röstningslokal under förtidsröstningsperioden innan 

valdagen, då trycket kan förväntas vara lägre. 

  

Rådet uttrycker inga betänkligheter kring att matsalen i Nederborgs skola i 

Nås valdistrikt används vid EP-valet. 
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KPHR § 6  

Revidering av Arbetsordning för kommunala 
pensionärs- och handikapprådet 

Ärendet 

Rådet föreslår följande revideringar av arbetsordningen: 

 

1. Namnbyte 

Rådet byter namn till ”Kommunala pensionärs- och 

funktionsvariationsrådet” 

 

Då ”Kommunala pensionärs- och handikapprådet” förekommer i 

arbetsordningen byts detta ut mot ”Kommunala pensionärs- och 

funktionsvariationsrådet”. 

  

2. Sammansättning 

Representation från Den lokala Hälso- och sjukvårdsberedningen stryks ur 

arbetsordningen, då beredningen har upphört. 

  

3. Ordförandeskap 

”Kommunstyrelsen utser ordföranden i Kommunala Pensionärs- och 

Handikapprådet och organisationerna utser inom sig en vice ordförande” 

 

ändras till 

 

”Kommunstyrelsen utser ordföranden i Kommunala Pensionärs- och 

funktionsvariationsrådet. Om ordföranden inte kan delta vid ett 

sammanträde, får rådet utse en annan representant för kommunstyrelsen till 

ordförande för förevarande sammanträde. Den tillfällige ordföranden 

behöver inte vara representant eller ersättare i rådet.” 

  

Rådets förslag till revideringar skickas vidare för att antas politiskt.   
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KPHR § 7  

Aktuell information 

Ärendet 

Rådet uttrycker att snöröjningen i kommunen har blivit sämre, framförallt 

inne i Vansbro. Ordföranden tar med sig frågan. 

  

Rådet uttrycker att tillgängligheten till butiker i såväl Vansbro som Dala-

Järna tätort är bristfällig. Man upplever att köpmannaföreningen borde se till 

att det finns ramper överallt, samt att säkra tillgängligheten inne i lokalerna. 

Det finns lagkrav på att enkelt avhjälpta hinder ska undanröjas samt en lokal 

Tillgänglighetsplan. 

  

Representant från demensföreningen informerar om föreningens tidning 

”Demensforum” som ges ut i fyra nummer per år. Den förening som är 

intresserad av att få tidningen tillsänd sig kan meddela detta till 

demensföreningen. 


