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KPFR § 15  

Information om trygghetslarm 

Ärendet 

Äldreomsorgschef ger information om trygghetslarm och fjärrtillsyn via 

kameror. 

  

Trygghetslarm är en insats som man kan bli beviljad genom 

biståndsprövning. Larmet installeras hemma hos brukaren och kan aktiveras 

genom ett knapptryck i de fall brukaren behöver påkalla hjälp eller 

assistans. Man har inte upplevt några problem med funktionaliteten av 

trygghetslarmen. 

  

Fjärrtillsyn via kamera används för att kunna ge en brukare tillsyn nattetid 

utan att behöva väcka dem genom ett besök. Just nu är sex stycken kameror 

installerade. 

  

Frågan om trygghetslarm uppkom vid kommunala pensionärs- och 

funktionsvariationsrådets föregående sammanträde, då man hade 

funderingar kring om larmens funktion kunde påverkas av hur bra 

uppkoppling man hade. Äldreomsorgschef informerar om att så inte är 

fallet, att larmens funktion inte är beroende av vilken nätuppkoppling 

brukaren har.   
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KPFR § 16  

Aktuell information från system- och 
verksamhetsutvecklare 

Ärendet 

System- och verksamhetsutvecklare ger information om sin roll, bland annat 

gällande: 

- Verksamhetssystemet och stickprovskontroller som görs inom det för att 

säkerställa att det inte används otillbörligt. 

- Kommunens systematiska kvalitetsarbete inom socialt stöd och omsorg 

samt uppbyggnad av kvalitetsledningssystem och egenkontrollsplan. 

- Hur klagomåls- och avvikelsehantering går till. Sammanställningar görs 

halvårsvis. 

  

Rådet för vidare diskussioner om avvikelserapportering och klagomåls- och 

synpunktshantering och uttrycker att dessa sammanställningar bör 

presenteras för rådet efter att de har behandlats av kommunstyrelsen.   
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KPFR § 17  

Information från socialt stöd och omsorg 

Ärendet 

Tillförordnad socialchef ger information från socialt stöd och omsorg, bland 

annat gällande: 

- Största utmaningen framöver är kompetensförsörjning. Man 

behöver effektivisera arbetssättet inom vården, och gå mer mot ett 

rehabiliterande hälsoperspektiv, samt öka samverkan och digitalisering. 

- Även ekonomin är en stor fråga, då det ligger ett sparbeting på 

kommunens samtliga verksamheter. 

  

Information ges om politiska beslut som har fattats avseende åtgärder för 

minskade kostnader och svar på inskickade frågor från PRO 

samorganisation gällande beslut om hemtjänstens organisation i Dala-Järna 

och Nås samt minskning av antalet korttidsplatser och särskilda 

boendeplatser. 

  

Tillförordnad socialchef och äldreomsorgschef redogör för 

effektiviseringsvinster med samlokalisering av lokal för 

hemtjänstpersonalen i Dala-Järna och Nås. Tillförordnad socialchef redogör 

även för hur Vansbro kommun har ett högt antal korttidsplatser och 

särskilda boendeplatser jämfört mot liknande kommuner, vilket är grunden 

till besparingsförslaget att minska antalet platser.   
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KPFR § 18  

Aktuell information från vårdcentralen 

Ärendet 

Verksamhetschef för vårdcentralen Vansbro ger återkoppling avseende 

patientråd. Det har annonserats i Vansbrobladet och man har fått in svar från 

ett antal som är intresserade av att delta i patientrådet. Organisationer från 

kommunala pensionärs- och funktionsvariationsrådet uppmanas att skicka 

förslag på representanter till patientrådet senast i vecka 2 år 2020. 

  

Regionens hälsoalmanacka skickas hem till alla som är födda 1949 eller 

tidigare och delas ut vid dagens sammanträde. 

  

Fråga om bussförbindelser mellan vårdcentralen i Vansbro och Mora 

lasarett har diskuterats vid kommunala pensionärs- och 

funktionsvariationsrådets sammanträde tidigare. Den frågan kommer 

att lyftas vid patientrådet.   



 

Protokoll Sida 8 (10) 

2019-12-16  

   

Kommunala Pensionärs- och 
funktionsvariationsrådet 

  

   

 

    

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

KPFR § 19  

Information om vitalisering av kommunfullmäktige 

Ärendet 

Fråga har inkommit från PRO samorganisation avseende vad beslutet om 

vitalisering av kommunfullmäktige innebär. Kommunsekreterare informerar 

om att i januari 2018 gavs ett uppdrag från kommunfullmäktige till 

demokratiberedningen att ta fram en handlingsplan med syfte att vitalisera 

kommunfullmäktige. Handlingsplanen är nu antagen och har ett antal 

fokusområden att utreda vidare för att uppnå vitalisering av 

kommunfullmäktige.   
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KPFR § 20  

Information om aktivitetscentrum 

Ärendet 

Frågor har inkommit från FUB Västerdalarna gällande verksamheten inom 

aktivitetscentrum. Enhetschef för aktivitetscentrum ger information om 

aktivitetscentrum och besvarar frågorna. 

  

Aktivitetscentrum är en samlad sysselsättningsverksamhet där man jobbar 

mycket med delaktighet och inflytande, bland annat genom 

genomförandeplaner. Information ges om aktivitetscentrums mål och 

organisation. De olika verksamheterna och sysselsättningarna som erbjuds 

deltagarna inom aktivitetscentrum är utformade efter deltagarnas behov och 

förmågor. 

  

Det föreligger inte något särskilt besparingsförslag gällande verksamheten 

inom aktivitetscentrum. Det som utreds för tillfället är hur man ska kunna 

tillskapa fler praktikplatser för att kunna ge sysselsättning åt dem som har 

försörjningsstöd.   
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KPFR § 21  

Sammanträdesplan 2020 

Ärendet 

Kommunala pensionärs- och funktionsvariationsrådets sammanträden 2020 

hålls enligt följande: 

Måndagen den 10 februari, kl. 13:00 

Måndagen den 4 maj, kl. 13:00 

Måndagen den 14 september, kl. 13:00 

Måndagen den 7 december, kl. 13:00 

 


