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Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum Sida 
Kommunala pensionärsrådet 2013-11-27 

Kpr § 24 

Verksamhet och Budget 2014 - 2016 

Kommunala pensionärsrådets beslut 

1. Lägga informationen till handlingarna 

Ärendebeskrivning 
Ekonomichef Torstein Tysklind informerar om verksamhet och budget för 2014 . 

Bilaga Verksamhet och budget 2014 

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande 
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Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

SammantTädesdatum Sida 

Kommunala pensionärsrådet 2013-11-27 

Kpr25 

LOV (Lagen om valfrihet) 

Kommunala pensionärsrådets beslut 

l . Lägga informationen till handlingarna 

Ärendebeskrivning 
Projektledare Carina Sunnanängs informerar om LOV. 
Kommunfullmäktige beslutade 13-06-10 att införa LOV i hemtjänsten från 
och med 2015-0 l-O1. 

Bilaga Tidsplan 

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbe styrkande 
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Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunala pensionärsrådet 2013-11-27 

Kpr § 26 

Äldreboendestrukturen 

Kommunala pensionärsrådets beslut 

1. Lägga informationen till handlingarna 

Ärendebeskrivning 
Sektionschef Aina Gustavsson informerar om 

Kyrkvillan 
I avvaktan på nytt demenscentrum i Gagnef blir Anhörigcentrum kvar 
i Kyrkvillan. För att nyttja villan effektivare flyttar hemtjänstens 
Gagnefsgrupp in. Frågan finns med i äldreomsorgsstrategin. 

Samverkansorgan för vissa hjälpmedelsfrågor med gemensam nämnd 
I samband med kommunaliseringen av hemsjukvården flyttades ett 
betydligt större ansvar för hjälpmedel över från landstinget till 
kommunerna. För att åstadkomma en kostnads effektiv verksamhet, 
jämlik vård och omsorg samt ha fungerande forum för gränsöver
skridande frågor föreslås att en gemensa m hjälpmedelsnämnd inrättas i 
Dalarna där samtliga kommuner och landstinget ingår. 

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande 
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Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunala pensionärsrådet 2013-11-27 

Kpr § 27 

Förslag till arbetsordning tö r KPR 

Kommunala pensionärsrådets beslut 

1. Föra förslaget till arbetsordning för KPR till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 
Förslag till arbetsordning för kommunala pensionärsrådet har tagits fram. 
SPF och PRO ställer sig bakom förslaget. 

Justerare Protokollsutdrag l utdragsbestyrkande 

Kommunstyrelsen 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

Kommunala pensionärsrådet 
Sammanträdesdatum 

2013-11-27 
Sida 
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Kpr § 28 

Information från kommunstyrelsen 

Kommunala pensionärsrådets beslut 

1. Lägga informationen till handlingarna 

Ärendebeskrivning 
- Folkhälsopro gram/folkhälsovecka 
Förslag till nytt folkh älsoprogram för Gagnefs kommun har tagits fram. 
Förslaget kommer upp till bes lut på kommunfullmäktiges decembermöte. 
Hälsovecka 2013 pågår för fullt med ett fullsp äckat program. 
Programmet är utskickat till KPR:s ledamöter. 

- Förvaltning av Gagnefsbostäders AB:s och Gagnefs kommuns fastigheter 
Kommunchefen har fått i uppdrag att utreda hu r förvaltningen av 
kommunens och Gagnefsbostäders AB:s fastighetsbestånd kan effektiviseras. 

- Ottilia Adelborgsmuseets framtid 
Gagnefs kommun och Stiftelsen Gagnefs minnesstuga har skrivit avtal gällande 
driften av Ottilia Adelborgmuseet samt en modell för framtida styrning av 
verksamheten. 

- Samverkansavtal - gemensam miljö- och byggnadsnämnd, LeksandlGagnef 
Ärendet har återförts till miljö- och byggnadsnämnden. 

- Polisens lokalisering 
Ett förslag till samtjänstavtal mellan Polismyndigheten och Gagnefs kommun 
ska tas fram. Den polisiära servicen flyttas från LindberghaIlen till kommun
huset. Polisen kommer att finnas i kommunhuset varje tisdag 10.00 - 12.00. 
Flytten innebär en utökad service till med borgarna. Inlämning av hittegods, 
tidsbokning för möte med polisen och som tidigare hjälp med blanketter och 
enklare information under kommunens ordinarie öppettider. 

- Handik applan 
Förslag till nytt handikappolitiskt program är framtaget och kommer 
upp till beslut på kommunfullmäktiges decembermöte. 

Just erare Protokollsutdrag / utdr agsbestyrkande 
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Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunala pensionärsrådet 2013-11-27 

Kpr § 29 

Information 

Kommunala pensionärsrådets beslut 

1. Lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Socialutskottets ordförande informerar om lokal inventeringen som 
kommunala handikapprådet har gjort. Listan på uthymingsbara lokaler som 
är handikappanpassade och leller har hörselslinga har skickats ut till KPR :s 
ledamöter. Den som har information om lokaler som inte finns med på listan 
kan höra av sig till Anki Enevoldsen anki .enevoldsen@gagnef.se 

Justerare Protokollsutdrag / utdrags bestyrkande 



8 

Gagnefs kommun	 Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunala pensionärsrådet 2013- 11-27 

Kpr § 30 

Samrådsremiss angående detaljplan Dala-Floda kyrka 

Kommunala pensionärsrådets beslut 

1.	 Kommunala pensionärsrådet har inget att erinra mot förslaget till 
detaljplan för Dala-Floda kyrka. 

Ärendebeskrivning 
Detaljplan för Dala-Floda kyrka är framtagen. Samrådsmöte ägde rum den
 
12 november.
 
Kommunala pensionärsrådet är remissinstans och kan lämna synpunkter till
 
Miljö- och byggnadsnämnden på detaljplanen senast den 20 13-12-11.
 

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande 

Miljö- och byggnadsnämnden 
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Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunala pensionärsrådet 2013- 11-27 

Kpr § 31 

Övriga frågor 

Kommunala pensionärsrådets beslut 

1. Lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning� 
- Byte av bankpartner� 
Att byta bankpartner kommer att innebära ett stort extraarbete för� 
kommunen och i nuläget är det inte aktuellt.� 
Ekonomichefen rekommenderar de som hanterar kontanter att� 
byta bank till den har den servicen.� 

- Pensionärsfest� 
Frågan väcktes om samarbete kommun - pensionärsföreningar.� 
Ordförande tar med sig frågan till berörda.� 

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande 


