Minnesanteckningar från möte mellan Kommunledningen och
kommunbygderådet
Den 8 september 2021
Deltagare kommunledningen: Catarina Willman, Stina Munters, Nils-Erik Edlund, Torsten Larsson och Lars-Olov Liss
Deltagare Kommunbygderådet: Björn Lundin, Bo Becker, Mattias Berglund Olle Emanuelsson och Anna Ivars

•

Information om- och utbyggnad av SÄBO vid Bäckaskog – Kommunen
kommer rikta in sig på att förlägga allt särskilt boende på en plats i kommunen,
vid Bäckaskog. Detta genom att bland annat bygga om och bygga till en
våning på två flyglar. Byggstart planeras till första kvartalet 2022 och kommer
ske i tre etapper. Etapp 1. Tillbyggnad samt ombyggnad av befintlig byggnad,
hus 06 kommer då att ha tre avdelningar. Etapp 2. Tillbyggnad och om
byggnad, hus 05 kommer då ha tre avdelningar. Sista etappen, hus 01,
planeras att ev inhysa familjecentral och administration men detta är bara ett
förslag ännu. 6 nya avdelningar kommer ge 70 nya platser men behovet idag
är 100 nya platser. Fler huskroppar behövs. Bygget beräknas ta 7 månader
per huskropp.
Ny ambulanscentral planeras att byggas i anslutning till brandstationen.
Inget nytt anbud har inkommit för att driva särskilt boende vid Äppelbo.
Kontraktet löper ut sista mars 2022. Nytt förslag är att driva det inom
kommunen igen.
Nya seniorboendet vid Korsnäsgården planerar ha byggstart fjärde kvartalet
2022 med inflytt tredje kvartalet 2023.

•

Diskussion om servicepunkterna i kommunen. – Alla kommunbygderådets
representanter presenterar servicen från respektive punkt.
Äppelbo; ingen servicepunkt efterfrågas och behövs ej. Äppelbo Sockenråd för
just nu diskussioner med boende och Trafikverket om ny rastplats vid
Gruckåkvarn.
Dala-Järna; Öppet tre dagar/ vecka med tre timmar / gång. Ca 5–10 besök/
dag. Samordnar kartförsäljningen, är behjälpliga vid behov av 1177, datorlån,
biljettköp, information om kollektivtrafiken, söka arbetstillstånd mm
Finnmarken; Har mycket kontakter genom telefonen. Ca 10–15 samtal/ dag.
Behjälpliga med mobil- och data krångel, vaccinations bokningar, bankidproblem mm
Nås; Stängt sedan pandemistarten. Startar igen när biblioteket kan hålla öppet
igen.
Alla servicepunkter ser olika ut i de olika kommundelarna. Om föreningarna
önskar komplettera servicepunkterna med Infopoints tas kontakt med Visit
Dalarna, Anna Froch.

•

Ekonomiskt tillskott till intressegrupperna? – Idag har Finnmarken sin
uppkoppling betald med bidrag från kommunen. I övrigt kommer kommunen ta

upp frågan för diskussion och återkomma. Äppelbo sockenråd har ett tydligt
önskemål om bidrag. Kommer beslut om bidrag så vill kommunledningen veta
vad som krävs, vad kan KBR göra tillbaka?
•

Skötselplan för de nya naturlederna – KBR informerar om träffen vid Snöån
från i somras med Länsstyrelsen, Visit Dalarna, Åsa Larsson och
intressegrupperna. Kommunledningen har inte fått den informationen i
dagsläget. Stina Jakobsson var kommunens representant vid mötet.

•

Hur ser bostadssituationen ut i Kommunen? – Är det ökat tryck på
bostadsmarknaden nu med bla Lykos expansionsplaner? Kommunen
meddelar att inflyttningen har minskat och många pendlar långa avstånd.
Centrala Vansbro efterfrågas i första hand av många. I Nås är det
renoveringsbehov, där är det inga köer till bostäder idag. I Dala-Järna är det
fullsatt men ingen kö. Några privata intressenter har hört av sig och vill bygga
nya bostadshus i Grönalid och i Östanå. Diskussioner förs om eventuellt
bostadsbyggande vid speakers corner-området och ev närmare Skogvaktarområdet. Byggprioriteringen ser ut enligt följande: 1. Extern entreprenör tar
hela kostnaden för nybyggnationen. 2. Garanterat lång uthyrning, då kan
kommunen stå som garant för bygget. 3. Kommunen bygger själva via
Vansbrohem.

•

Krisberedskap/ trygghetspunkter – Kan ej aktualiseras just nu. Avtal ska
arbetas fram mellan kommunen och FRG om utbildningar i ämnet.

•

Polisnärvaron – Lowe Hulterström är Vansbros kommunpolis. Lokalt finns två
utredare på plats vid Medborgarhuset vissa tider i veckan. Patrull utgår ifrån
Malung. Viktigt att medborgare ringer 112 och 114 14 vid incidenter. KBR
önskar en träff med Lowe ev till nästa möte.

•

Leader –Intresseanmälan om förlängning på 2 år har gjorts. Inget beslut är
taget ännu. Åsa Larsson är kontaktperson för Leader ansökningarna i
kommunen.

•

Statlig servicepunkt, hur fungerar den idag – Här i kommunen finns den inne
på biblioteket. Den sköts av staten. Det har inkommit klagomål på att lokalen
är för öppen och svårt med integriteten. Vid statens servicecenter här i
Vansbro finns Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten
och Skatteverket. I Borlänge kommer man också ev lägga till migrationsverket
på prov.

Mötet avslutas!
Nästa gemensamhetsmöte 23 november 2021.
KBR Ordförande Björn Lundin/ Sekreterare Anna Ivars

