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ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har ej tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunala pensionärs- och 

funktionsvariationsrådet 
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KPFR § 13 Ärende KS 2021-00690  

Information om process kring framtagande av riktlinjer 
för biståndsbedömning 

Ärendet 

Socialchef informerar om processen kring framtagandet av riktlinjer för 

biståndsbedömning. Bland annat framkom 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 § 14 Ärende KS 2021-01087  

Information om byggnation och plan för särskilt 
boende Bäckaskog 

Ärendet 

Socialchef informerar om byggnation och plan. Planeras finnas tillgänglig 

från och med januari månad år 2022.  

Beräknas vara färdigställt halvårsskiftet 2023. 
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KPFR § 15 Ärende KS 2021-01088  

Information om fortsatt drift inom särskilt boende 
Bergheden 

Ärendet 

Socialchef informerar att nuvarande avtal upphör i mars 2022. Arbete har 

pågått under våren 2021, inga anbud har inkommit. Kommunfullmäktige har 

fattat beslut att verksamheten ska övergå i egen regi från och med 1 april 

2022. 
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KPFR § 16 Ärende KS 2021-01086  

Information om projekt "Bedömningsbil" 

Ärendet 

Ordförande informerar om regionens pilotprojekt Bedömningsbil. Projektet 

kräver mycket samarbete mellan region och kommun. Bedömningsbil är 

tänkt att avlasta vårdcentral och ambulans.  
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KPFR § 17 Ärende KS 2021-01051  

Aktuella frågor från organisationerna 

Ärendet 

Frågor från Vansbro Demensförening 

1. Är det ändrat från att heta demensboende till särskilt boende med 

demensinriktning? 

a. Vad innebär det?  

b. När togs beslutet? 

Svar: 

Benämning på kommunens särskilda boende för äldre är sedan många år 

äldreboende. 

I kommunen finns två huvudtyper av platser i särskilt boende:  

• Vanligt äldreboende  

• Äldreboende med särskild inriktning, demensboende  

 

Detta framgår av de riktlinjer som fastställdes av kommunstyrelsen 2014-01-

14. 

 

2. Hur ser kommunen till att de demenshandikappades behov tillgodoses i 

samband med byggandet av det nya demensboendet på Bäckaskogs 

äldreboende? 

Svar: 

I det funktionsprogram för vård- och omsorgsboende som fastställdes 2018 

framgår hur lokaler vid om- och nybyggnation ska utformas för att stödja 

den verksamhet som ska bedrivas. Funktionsprogrammet beskriver i flera 

delar hur särskild hänsyn vid utformning och inredning av lokaler för 

personer med demenssjukdom ska beaktas. 

 

3. Har personer med specialkompetens konsulterats utifrån demensvård 

gällande bl.a. lokalernas utformning, färgsättning, materialvård m.m.? 

Svar: 

I framtagandet av funktionsprogrammet deltog flera personalrepresentanter 

från kommunens demensboende och olika personalkategorier. 

 

4. Kommer det att finnas korttidsplatser för demenshandikappade på 

demensenheterna? 

Svar: 

Det finns ännu inga beslut tagna om vilken inriktning av verksamhet som ska 

bedrivas i de kommande nya lokalerna och därmed heller inget 
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ställningstagande till om det ska finnas korttidsplatser på enheter för 

demensboende. Det pågår ett arbete med att planera för hur verksamheten 

ska bedrivas under den byggprocess som kommer att starta under 2022. 

Under byggprocessen kommer verksamheter att behöva flyttas runt och vi 

kommer att eftersträva så få flyttar för varje enskild som möjligt. 
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KPFR § 18 Ärende KS 5974  

Övriga frågor 

-Äldre som ska ta sig till tandläkare respektive läkare och inte kan förlita sig 

på vänner och familj, inte får färdtjänst och kommunen inte hjälper till, hur 

gör man då? 

 

Ordförande meddelar att Frida Hellberg får återkomma med svar då hon 

uteblev från dagens möte.  

 

-Tillgängliggöra skyddsvallen (se föregående möte) 

Man efterfrågar bättre tillgänglighet på skyddsvallen. Ordförande meddelar 

att kontakt tagits med sektorchef Samhälle. Det efterfrågas en hårdgjord yta 

då vallen bör uppfylla kraven för gång- och cykelväg. Även krav på lyse och 

tillgänglighet finns i tankarna. Dock finns i nuläget inga beslut tagna. 

 

-Information om tandläkare (se föregående möte) 

Det är regionens fråga men kommunen är med och samverkar. Det ses en 

ljusare kurva med tandläkare på landsbygden men det råder fortfarande brist 

i kommunen.  

 


