
 

Protokoll  

2019-09-16  

   

Kommunala Pensionärs- och 
funktionsvariationsrådet 

  

   

 

 

Plats och tid Vansbrorummet, Medborgarhuset, måndagen den 16 september 2019, kl. 

13:00–14:30 

 

Beslutande Stina Munters (C), ordf. Bengt-Olof Olsson, SPF 

 Gunnel Engemoen, HLF Bodil Skifs, SPF 

 Kerstin Persson, PRO Dala-

Järna/Nås 

Charlotta Alfredsson, SPF 

Siv Ahlén, SPF 

 Monica Berglund PRO Vansbro Britt-Marie Jonth, Vansbro 

demensförening  Anna-Lisa Rossäng, RMR 

   

Övriga deltagare Catarina Willman, kommunchef 

Frida Hellberg, verksamhetschef vårdcentralen 

Anna-Lena Hållmats Bergvik, tillförordnad socialchef 

Marie Hellberg, avgiftshandläggare 

Sara Beya Brand, kommunsekreterare 

 

Utses att justera Gunnel Engemoen 

  

Justeringens 

plats och tid 

Kommunkontoret, Medborgarhuset 

2019-09-26, kl. 10:00 

  

Paragrafer 13 - 14 

  

 

Sekreterare 

 

Sara Beya Brand 

 

 

Ordförande 

 

Stina Munters 

 

 

Justerande 

 

Gunnel Engemoen 
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ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har ej tillkännagivits genom anslag. 

 

Organ Kommunala Pensionärs- och 

funktionsvariationsrådet 

  

Sammanträdesdatum 2019-09-16 

  

Datum då anslaget sätts upp -  

  

Datum då anslaget tas ned -  

  

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret, Vansbro 

  

  

Underskrift  
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KPFR § 13  

Patientråd 

Ärendet 

SPF har inkommit med en fråga avseende patientråd: 

”Vid nästa möte i KPHR 16 sept. 2019, önskar vi att följande fråga tas upp 

med Landstingets representant från Vårdcentralen. Vi efterlyser 

patientrådet.” 

  

Verksamhetschef för vårdcentralen och kommunchef informerar om att 

frågan behandlades vid sammanträde med Polsam (politisk 

samverkansberedning mellan kommun och region) den 13 september. 

Från regionens sida är man positiv till att starta upp patientråd igen. Viktigt 

är då att rådet består av en allsidig grupp med bredd i representationen. 

Även att de som är med i rådet är medvetna om att man är en länk mellan 

patienterna och vårdcentralen, både vad gäller att komma in med och föra ut 

information. 

 

Rådet föreslår annonsering i Vansbrobladet för att eftersöka representanter 

till patientrådet.   
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KPFR § 14  

Aktuell information 

Ärendet 

Tillförordnad socialchef och avgiftshandläggare ger information om förslag 

till nya avgifter och tillämpningsanvisningar för vård och omsorg som ska 

beslutas av kommunfullmäktige den 30 september. 

  

Tillförordnad socialchef informerar även om ett ärende som ska beslutas i 

vid kommunstyrelsens sammanträde 17 september, gällande ”Servicebostad 

för vuxna enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade och 

trapphusboende enligt socialtjänstlagen”. 

  

Vid kommunala pensionärs- och funktionsvariationsrådets möte i december 

ges information om trygghetslarm. 

 

Kommunchef ger information om bland annat: 

- Pågående ärende avseende tillsättande av en tillfällig fullmäktigeberedning 

med uppgift att ta fram förslag till en långsiktig strategisk 

äldreomsorgsplan: Lokal kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre. 

- Kommunens prognosticerade underskott på 20 miljoner för 2019. Med 

anledning av kommunens ekonomiska situation har förvaltningen fått i 

uppdrag att ta fram besparingsförslag. 

- Invigning av E16 21 september med E16 Run. Vägen öppnas dock först i 

slutet av september. 

- Skyddsvallen beräknas blir klar till våren 2020. 

- Aktivitetsparken beräknas invigas till våren 2020. 

  

Verksamhetschef för vårdcentralen ger information om läget avseende 

bemanning samt pågående projekt om vården på landsbygden. 

  

Rådet diskuterar: 

- Man önskar mer information om fiberutbyggnaden i kommunen. 

- Svårigheter att ta sig till vårdcentral och Mora lasarett med rådande 

busskommunikationer. 

- Vårdcentralens långa väntetider. 

  

Aktuell information ges från representanter för organisationerna: 

  

Representant för Vansbro demensförening: 

- 8 oktober kl. 18:00 är det filmvisning på församlingsgården i Vansbro: 

filmen om Lasse och Ulla. 
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- Samtalscirklar för anhöriga till demenssjuka, planeras att påbörjas 24 

oktober. 

- 5 november är det föreläsning på församlingsgården Vansbro. 

Representant från riksförbundet Anette Svensson föreläser för anhöriga och 

intresserade om demenssjukdom. 

  

Representanter för SPF: 

- 24 oktober besöks Äppelbo bryggeri. 

- 6 november är det föreläsning i Nås med Bengt Ehnström. 

- 4 december är det jultallrik. 

  

Representanter för PRO: 

- 16 oktober är det musikcafé med Peter Resare. 

- Återkommande sammankomster såsom sopplunch, gymnastik, 

krokningsgrupp, bingo, boule och bowling. 

- 12 december är det julfest. 


