
Gagnefs	 Sammanträdesprotokoll 

koriimun Sammantr ädesdatum Sida 

20 13-08-21 l (8) 
Kommunala pensionärsrådet 

Plats och tid	 Komm unkontoret Djurås, kl. 09 .00 - 10.30 

I 
Ledamöter	 Stefan J Eriksson, ordförande
 

Anki Enevoldsen, socialutskottets ordförande
 
Ann-Gret Olsson, kommunstyrelsen
 
Iris Bergqvist
 
Lars Ljungman
 
Lena Fast
 
Torjöm Ingmarsson
 
Bo Alexandersson
 
Ove Lärke
 
Per Rehn
 
Kerstin Pettersson
 

Övriga närvarande 

ITjänstemän Madeleine Snel, sekreterare 
Gunnel Gyl1ander, kommunchef 
Aina Gustavsson, sektionschef SÄBO/hemtjänst 
Anna Eklund, enhetschef 

Justerade paragrafer	 §§ 18 - 23 

IUnderskr ifter 

Sekreterare 

Madeleine Snel 

Ordfårande	 eGict:i? - 
Stefan J Eriksson 

I Justerare ~~ 

AnslagfBevis	 Protokollet är ju sterat. Justeringar har tillkännagivits genom ans lag. 

Organ	 Komm unala pensionärsrådet 

Sammanträdesdatum	 2013-08-21 

Förvaringsplats för protokollet	 Kommunkontoret Djurås 

Underskrift	 A-~#.He"c- (ffit f 
Madeleine Snel 
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Kpr § 18 

Information om biståndsinsatser 

Kommunala pensionärsrådets beslut 

I. Lägga informationen till handlingarna 

Ärendebeskrivning 
Enhetschef Anna Eklund informerar om att det är biståndshandläggaren som 
fattar beslut om insatser enligt socialtjänsten och LSS. 

Handlä ggning från ansökan - till omprövning om beslutet avslås. 

Hemtjänst gör det möj ligt att för människor att bo kvar i det ordinarie 
boendet. Beviljas till den som av sjukdom eller annan svaghet inte kan 
sköta sin livsfö ring. 

- Serviceinsatser: Städ, tvätt , inköp , disk, vardagligt hushållsarbete och 
socialt stöd. 

- Personlig omvårdnad : Dusch, hjälp med personlig hygien mm. 

- Trygghetslarm 

Ordinärt särskilt boende: Beviljas till den som har ett omfattande behov 
av tillsyn och omvårdnad dygnet runt. 

Gruppboende för dementa: Bevi ljas till den som har en demenssjukdom 
och har ett stort behov av hjälp. 

Korttidsboende 
Ges under en kortare period om man ex. av olika skäl inte kan bo i det 
egna hemmet - sjukdom, avlastning för anhöriga mm. 

- Anhörigstöd 
- Dagverksamhet 
- Avlastning i hemmet 

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande 
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• 

Kpr19 

Äldreboendestrukturen 

Kommunala pensionärsrådets beslut 

1. Lägga informationen till handlingarna 

Ärende beskrivning 
SektionschefAina Gustavsson informerar om att arbetsgruppen har gjort en 
utvärdering av de tre förslagen angående Gagnefsgården där även de 
yttrand e som inkommit finns med. 
- Nybyggnad förslag 1 
- Ombyggnad förslag 2 
- L-E Granholms om- och tillbyggnad förslag 3 
Utvärderingen kommer att presenteras på referensgruppens möte idag. 

Arbetsgruppen betonar att viktigast i denna process är bra boende, bra vård , 
effektiv vård , och en bra arbetsmi ljö och att lagar och riktlinjer följs. 

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande 

C/d.
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Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

Samm anträde sdatum Sida 

Kommunala pensionärsrådet 2013-08-21 

Kpr § 20 

Information från kommunstyrelsen 

Kommunala pens ionärsrådets beslut 

l. Lägga informationen till handlingarna 

Ärendebeskrivning 
- Riktlinjer rör bedömning av bistånd i form av hjälp i hemmet 
I samband med LOV projektet ha r nya riktlinjer uta rbeta ts för att 
skapa en mer enhetlig biståndsbed ömning. Kommunens riktlinjer 
avseende bistånd enligt Socialtjänstlagen ska ses som en vägledning 
vid biståndsbedömningar. Oavsett vilka r iktlinjer som finns måste en 
prövning av rätten till bistånd i va rje enskilt fall alltid ses utifrån den 
enskildes behov. Riktlinjern a har utarbetats i samverkan med 
enhetscheferna för hemtjänsten samt med kommun ens 
biståndshandläggare. 

- Trygghetsboende för äldre i Gagnef - regelverk 
Trygghetsboende är ett boende för äldre personer som känner sig 
otrygga, oroliga eller socialt isolerade i sin nuvarande bostad. Även 
hög ålder kan beaktas. Trygghetsbostäder up plåts som hyresrätter. 
För att få tillgång till trygghetsboende gäller fOljande: 

• Minst en person i hushållet ska ha fyllt 70 år 
• Inget biståndsbeslut krävs 
• Den sökande upplever otrygghet och/eller social isolering i sitt hem 
• Avsteg från åldersgräns kan göras i speciella fall 

- Träffa Dalarna
 
Den 7 - 8 september är det en "Träffa Dalarna"-helg. Gagnefs kommun
 
kommer att finnas med på Siljans Bomässa i Leksand för att marknads

föra kommunen.
 

- Remiss - handikappl an
 
KPR är remissinstans och handlingar kommer att sändas ut till
 
ordinarie ledamöter i KPR i månadsskiftet augusti/september 

yttrande ska lämnas senast den 2013-10-01.
 

Justerare Protokol [sutdr ag / utdragsbestyrkande 
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Forts. § 20 

- Rem iss - skolplan 
KPR är remissinstans och handlingar kommer att sändas ut till 
ordinarie ledamöter i KPR i månadsskiftet augusti/september 
yttrande ska lämnas senast den 2013-10-01. 

- Nybyggnation Djurås 
Gagnefsbostäder AB bygger två flerfamiljshus i Djurås centrum. Totalt 
blir det 12 lägenheter (8 treor och 4 tvåor). Lägenhetern a kommer att 
vara inflyttningsklara den 1 apr il 2014. 

- Leva och Bo-strategi 
Kommunchefen har fått i uppdrag att ta fram en Leva och bo-strategi. 
Strategin ska bland annat bidra till att öka kommunens attraktivitet för 
att locka nya invånare till kommunen och behålla de som redan finns. 
Företagare, föreningar och ungdomar ska involveras i arbetet. 
Förslaget till handlingsplan ska behandlas av kommunstyrelsen 2013-09-03. 

- Övertagande av verksamhet i egen regi 
Gagnefs komm un har ett avt al med Migrationsverket att ta emot ensam
kommande barn och ungdom. För närvarande använder kommunen sig 
av extern utförare, Attendo Individ och familj AB för hem för vård och 
boende (HVB) som är beläget i Mockfjärd. 
Förslag om att överta verksamheten i egen regi kommer att behandlas av 
kommunstyrelsen 2013-09-03. 

Justerare Protokollsutdrag l utdragsbestyrkande 

cjet .
 



6 

Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunala pensionärsrådet 2013-08-21 

Kpr § 21 

Information 

Kommunala pensionärsrådets beslut 

1. Lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Socialutskottets ordförande informerar om 
- Försörjningsstöd 
Socialförvaltningen har minskat sina kostna der för försörjningsstöd, 
missbruk och placeringar, bl a beroende på ett bra förebyggande 
arbete. 

- Arbets- och utvecklingscentrum 
Under hösten startar dessutom ett Arbets- och utvecklingscentrum som 
förhoppningsvis ska minska kostna derna för försörj ningsstöd ännu 
mer. 

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande 
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Kpr § 22 

Övriga frågor 
- Revidering av arbetsordning för pensionärsrådet 
KPR och SPF kommer att färdigställa förslag till revidering av nu 
gällande arbetsordning till nästa möte. 

- Avfall från fäbodar (förs till nästa möte). 

- Konsumentrådgivnin g 
KPR och SPF kommer att bjuda in sina medlemmar till möte där 
konsumentrådgivare Lisbeth Ander medverkar för att informera 
om konsumentjuridisk rådgivning. 

- Nya ledamöter 
Torbjörn Ingmarsson, ordinarie ledamot för Gagnef PRO 
Bo Alexa ndersson, ordinarie ledamot för Mockfjä rd PRO 

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande 

cif·
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Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

ammanträdesdatum Sida 

Kommunala pensionärsrådet 2013-08-21 

Kpr § 23 

Brukarråd 

Kommunala pensionärsrådets beslut 

1. Lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Bilaga 

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrk ande 


