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Plats och tid

Pelarsalen, Medborgarhuset, fredagen den 9april2021 kl. 10:00-11:25
Ur Alf Nilsson, SPF
Kan Eriksson, RMR
Bo Engzell, HLF
Elisabeth Källman, RLF

Beslutande

Stina Munters (C), ordf.
Monica Ericsson (5)
Lars Forsberg, PRO
Lars Johansson PRO
Siv Ahlén, SPF

Övriga deltagare

Anneli Hultgren (C), ordförande för kommunstyrelsens utskott omsorg
Elisabeth Hekkala, socialchef
Mikael Granath, kommunsekreterare

Utses att justera

Lars Johansson

Justeringens
plats och tid

Kommunkontoret, Medborgarhuset, 2021-04-15 kl. 13.00

Paragrafer

1-5

Sekreterare

Mikael Granath

Ordförande

Stina Munters

Justerande

Lars Johansson
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Protokollet är justerat. Justeringen har inte tillkännagivits genom anslag.
Organ
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Sammanträdesdatum

2021-04-09

Datum då anslaget sätts upp
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Förändrade riktlinjer bistånd
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Träffpunktsverksamhet
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KS § 1

Nuläge särskilt boende
Ärendet
Socialchefen informerar om nuläget avseende byggnation av särskilt boende.
Bland annat redogörs för följande:
Förvaltningen har sett över kommunens boendeplatser.
Kommunstyrelsen har tilldelat medel för platser på Bäckaskog.
Byggnationen ska ske i två etapper med förhoppning om att
byggnationen ska vara igång vid årsskiftet 202 1/2022.
Målet är tre enheter per huskropp. 1 dag är det en enhet per huskropp.
40 nya platser vid Bäckaskog innebär att man kan flytta ut från
Söderåsens äldreboende.
Upphandling pågår gällande entreprenaden.
De individer som måste flyttas, flyttas till den äldre huskroppen under
byggnationen.
Byggnationen väntas pågå under ett till ett och ett halvt år, per huskropp.
Regionens ambulansverksamhet ska flytta till kommunens brandstation.
-

-

-

-

-
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Justerande
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Utdragsbestyrkande
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KS § 2

Trygghetsboende
Ärendet
Socialchefen informerar om trygghetsboenden. Bland annat framkommer
följande:
Trygghetsboenden går även under namnet trygghetsbostäder.
Boendeformen finns inte i Vansbro kommun idag.
Det är i grunden ett ordinärt boende som riktar sig till individer i åldrarna
75 år och äldre. Boendeformen innebär mer service och en högre trygghet.
Det finns tillgång till gemensamhetslokaler och boendet är bemannat med
kommunal personal vid vissa tidpunkter.
Det är möjligt att få trygghetslarm för den som önskar.
Kommunens trygghetsboenden kommer att vara på Legoland i Nås samt
Solgärdet i Dala-Järna.
Stiftelsen Vansbrohem står som hyresvärd, och det är där man får ställa sig
i kö för att få ett boende.
Vansbro kommun kommer rekrytera personal som kan organisera
aktiviteter för de som bor på boendet.
Det finns ännu ingen tidplan för när boendena kan vara igång, men det
pågår en dialog med Stiftelsen Vansbrohem.
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Utdragsbestyrkande
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KS

§3

Förändrade riktlinjer bistånd
Ärendet
Socialchefen informerar om förändrade riktlinjer för biståndsbedömning.
Bland annat framkommer följande:
1 sin myndighetsutövning har förvaltningen riktlinjer för att bedöma vem
som har rätt till bistånd, och till vilken nivå.
Dessa riktlinjer ska nu revideras.
Riktlinjer avser bedömning i ärenden som avser äldre och individer med
funktionsnedsättning och som söker bistånd enligt socialtj änstlagen.
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Justerande

Utdragsbestyrkande
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KS § 4

Träffpu n ktsverksam het
Ärendet
Socialchefen informerar om träffpunktsverksamhet. Bland annat
framkommer följ ande:
Det finns tankar på att inrätta träffpunktsverksamhet i anslutning till
trygghetsbostäderna.
En dag i veckan blir träffpunkt där andra äldre, som inte bor i en
trygghetsbostad, bjuds in till boendet gemensamma aktiviteter i
gemensamhetslokalen.
Tanken är att sådan träffpunktsverksamhet ska stävja ensamhet och
utanförskap.
1 framtiden kan det vara aktuellt i samtliga kommundelar, men tanken är att
det inledningsvis sker i Dala-Järna och Nås.
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Utdragsbestyrkande

Sida 7(8)

Vansbro
kommun

Protokoll
2021-04-09

Kommunala pensionärs- och
funktionsvariationsrådet

KS

§5

Ärende KS 2021-00389

Övriga frågor
Ärendet
Frågor har inför dagens sammanträde inkommit från organisationerna PRO
och SPF, som besvaras av kommunstyrelsens ordförande samt socialchef.

Justerande

Utdragsbestyrkande
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