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Kommunkontoret Djurås, kl. 09.00 - 11.00 

Stefan J Eriksson, ordf6rande 
Lena Burman Bröms 
Kerstin Pettersson 
Lars-Ove Nyström 
Anki Enevoldsen, socialutskottets ordf6rande 
Iris Bergqvist 
Lars Ljungman 
Lena Fast 
Lars Ström 
Bo Lindevall 
Ann-Gret Olsson 

Madeleine Snel, sekreterare 
Bertil Stoltz, kommunchef 
Gunnel Gyllander, kommunchef 
Aina Gustavsson, sektionschef SÄBOlhemtjänst 
Mona Westman, Gagnefs Vårdcentral 

§§ 12 - 16 

Stefan J Eriksson 

Kerstin Pettersson 

Protokollet är justerat. Justeringar har tillkännagivits genom anslag. 
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Kpr § 12 

Kommunalisering av hemsjukvården 
Aina Gustavsson, Mona Westman 

Kommunala pensionärsrådets beslut 

l. Lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Direktionen för Region Dalarna har beslutat att rekommendera länets 
kommuner och landsting att godkänna förslag till avtal om övertagande av 
hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende mellan landsting och 
kommunerna. Avtalet gäller från 2013-01-01 under förutsättning att 
kommunfullmäktige i samtliga länets kommuner och landstingsfullmäktige 
godkänner avtalet. 
Verksamhetsövergången ska ske 2013-01-07. 
Aina Gustavsson och Mona Westman informerar om hur övergången 
kommer att fungera i Gagnefs kommun. 
Representanter från kommun och landsting kommer att informera invånarna 
om förändringarna. 

Lokala arbetsgruppen kommer att utökas med två personer - en från PRO 
och en från SPE 

Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande 
Justerare 
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Kpr ~ 13 

Information från kommunstyrelsen 

Kommunala pensionärsrådets beslut 

l. Lägga informationen till handlingarna 

Ärendebeskrivning 
- Ny entreprenör avseende sotning & brandskyddskontroll 
Gagnefs kommuns entreprenadavtal för reng()ring och 
brandskyddskontroll upphör då nuvarande skorstensfejarmästare 
avslutar sitt uppdrag. 
Förhandling pågår med f"öreslagen och tillfrågad skorstensmästare. 
Räddningstjänst Mittdalarna har aviserat önskemål om en samordnad 
gem('nsam upphandling för medlemskommunerna. 

- Allmänna lokala ordningstoreskrifier för Gagnefs kommun 
Mil.j()- ol'h byggnadsnämnden fick i uppdrag av kommunfullmäktige under 
20] Oatt revidera "Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Gagnefs kommun. 
I~tt reviderat fi)rslag f"öreligger fUr beslut i kommunfullmäktige dcn 24 sc.'ptemher. 

- 8ibliotcksverksamheten i Gagnefs kyrkhy 
I december 2009 beslutade kommunfullmäktige att anta en ny organisation 
fi)r Gagnefs kommun bibliotek i enlighet med utredningsförslag. 
Filialbiblioteket i Gagnef koncentreras till skolbiblioteket i Kyrkskolan. 
Vuxna biblioteksanvändare i Gagnefs kyrkby erb,juds hämta och lämna bikker 
i skolbiblioteket under dagtid när biblioteket är bemannat. Beställningar kan 
göras via telefon eller den webbaserade bibliotekskatalogen. 
Var 6:e vecka kan äldre och funktionshindrade nyttja "Boken kommer" och 
kostnadsfritt få böcker och andra medier hemk()rda. 
Röda Korset bistå." med denna distributionsservice . 

- Landsbygdsutveekl ing i strandnära lägen (L! S-områden) 
Frän och med 1 juli 2009 ska kommunerna i sin översiktsplan ange områden 
fi)r landshygdsutveckling istrandnära Higen. 
Syftet är att stimulera den lokala och regionala utvecklingen i omn'lden som 
har god tillgång till fria strandområden och där en viss byggnation kan ske utan att 
strandsl9'ddets syften åsidosätts. 

Protokollsutdrag / utdrags bestyrkande 
Justerare 
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- Samrådsremiss angående detaljplan får Skogen 4: 19 mfl
 
Kommunala pensionärsrådet har inget att erinra angående detaljplanen.
 

- Hörslinga Björbo Servicehus
 
Idag finns hörslinga på Gagnefsgården och Älvudden.
 
Frågan f"örs till kommunstyrelsen om även kommunens andra äldreboenden
 
ska utrustas med hörselslinga.
 

- Bankpartner
 
Eftersom Swedbank inte längre hanterar kontanter finns svårigheter! f"ördyringar
 
f"ör bl.a f"öreningar!f"öretag att sätta in pengar på sina konton.
 
Finns det möjligheter f"ör Gagnefs kommun att byta bankpartner från Swedbank till
 
Handelsbanken f"ör att markera att kommunen inte godtar att servicen har skurits ner.
 
Frågan f"örs till ekonomiavdelningen.
 

- Serviceanpassad återvinning
 
Kommunchefen tar med sig frågan om hur kommunen kan ordna
 
serviceanpassad återvinning. Idag får inte till exempel glödlampor
 
lämnas på återvinningsstationerna utan ska lämnas på
 
återvinningscentralerna och det f"örsvårar hanteringen f"ör äldre
 
människor som ofta inte kan ta sig dit.
 

Överfulla återvinningsstationer
 
Under en längre tid har de lokala återvinningscentralernas kärl varit
 
överfulla och både glas och andra sopor har blivit utspridda runt
 
området.
 
Kommunchefen tar kontakt med f"örpackningsindustrin som är
 
ansvarig f"ör tömningen.
 

Protokollsutdrag lutdragsbestyrkande 
Justerare 

if
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Information från socialutskottet 
Anki Enevoldsen, socialutskottets ordförande 

Kommunala pensionärsrådets beslut 

l. Lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
- äldreomsorgen 
Tjänstemannaförslaget "Äldreboendeutredningen" som är framtaget 
kommer att revideras och redovisas på allmänna utskottets 
sammanträde den 11 september. 
Sammanställning av enkäten om intresse av trygghetsboende i 
kommunen är under sammanställning. 
Arbetsgruppen som arbetar med äldrevårdsstrukturen kommer att 
utökas med två personer - en från PRO och en från SPF. 

- Arets medmänniska 
Gagnefs kommun har inrättas ett pris som "Årets medmänniska" för 
den eller de som gör hedervärda insatser inom den sociala sektorn i 
Gagnefs kommun. 

- Aterbruksverkstad 
Gagnefs kommun kommer att starta en återbruksverkstad för att 
sysselsätta personer om står långt ifrån arbetsmarknaden. Runt 10 till 
15 personer kommer att arbeta inom återbruksservicen. 
Arbetsuppgifterna blir bland annat vård och skötsel av kommunens 
bilpark, förrådshållning av kommunens lösa egendom mm. 

- Projekt "Kompetensbyrån" 
Projektet drivs i samverkan mellan kommuner, FinsamC"örbund samt andra 
aktörer. Huvudfokus ligger på människor i Dalarna som står långt ifrån 
arbetsmarknaden. Det handlar främst om människor som varit arbetslösa 
och/eller sjukskrivna i många år. En stor del av dem är i dag verksamma i 
initiativ som har för avsikt att bli sociala företag medan andra har visat 
intresse av att få delta i sådan verksamhet. Det gemensamma är att de 
har behov av arbetsträningsplatser med extra stöd och daglig hand
ledning på arbetsplatsen, och att de behöver utveckla sina talanger, 
hälsa och tilltro till den egna förmågan. Projektstart 1 december. 

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande 
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Brukarråd 

Kommunala pensionärsrådets beslut 

1. Lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Bilaga 

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande 

;---r·fl·· . 



7 

Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunala pensionärsrådet 2012-08-30 

Kpr § 16 

Övriga frågor från PRO och SPF 

Kommunala pensionärsrådets beslut 

1. Lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning� 
- Möteslokaler� 
På grund av höga kostnader för hyra av lokal till vissa av pensionärsföreningarnas� 
sammankomster har frågan uppstått om kommunen kan vara behjälpliga med lokaler� 
eller om det årliga föreningsbidraget kan höjas.� 
Anki Enevoldsen tar med sig frågan.� 

- Defillibratorer� 
Beredskapssamordnaren har fått i uppdrag att beställa defillibratorer.� 
Den första kommer att installeras i LindberghalIen, Djurås.� 
Sporthallen Mockfjärd är tänkt i nästa steg och en eller två mobila� 
apparater kommer att köpas in.� 

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande 


