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 Sammanträdesdatum Sida 

 2016-06-30 1 (8) 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 16.00-17.25, 
 ajournering kl. 17.05-17.15. 
 
Beslutande 
Ledamöter Irene Homman (S) ordförande Maria Alfredsson (MP) §§ 111-112 
 Ann-Gret Olsson (S) Sofia Jarl (C) 
 Tomas Fredén (S) Erik Warg (C) § 112 
 Lars-Erik Granholm (KOSA) Anders Bengtsson (KD) 
 Svante Hanses (KOSA) Emil Bostad (SD) 
 

Tjänstgörande ersättare Pelle Källs (KOSA) tjänstgörande för Maria Alfredsson (MP) § 110 
 Johanna Hallin (C) tjänstgörande för Erik Warg (C) §§ 110-111 
 Erik Bergman (M) tjänstgörande för Stefan J Eriksson (M) 
 
Övriga närvarande 
Ersättare Pelle Källs (KOSA) §§ 111-112 Christer Iversen (L) 
 Johanna Hallin (C) § 112  
 

Tjänstemän Tommy Sandberg, kommunchef 
 Malin Lindén Ohlsson, socialchef, § 110, del av § 111 
 
Justering 
Justerare Sofia Jarl (C) 
 

Plats och tid Kommunkontoret Djurås 2016-07-01, kl. 14.00 
 

Justerade paragrafer §§ 110-112 
 
Underskrifter 
Sekreterare  ____________________________   
 Anna-Lena Palmér  
 
Ordförande  ____________________________   
 Irene Homman (S)  
 
Justerare  ____________________________   
 Sofia Jarl (C)  
 

 

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringar har tillkännagivits genom anslag. 
 

Organ Kommunstyrelsen 
 

Sammanträdesdatum 2016-06-30 
 

Datum för anslags uppsättande 2016-07-01 Datum då anslaget tas ned 2016-07-25 
 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Djurås 
 

Underskrift  ____________________________  
 Anna-Lena Palmér 
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 Dnr KS/2016:156/04 

Ks § 110 
 
Begäran om investeringsmedel för åtgärder vid Tjärnsjögården 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Avsätta investeringsmedel till Tjärnsjögården för omklädningsrum  
och yttre miljö till en summa av 1600 tkr. 

2. Utföra arbetet i samband med ombyggnationen på Solgården. 
 
Ärendebeskrivning 
I samband med ombyggnationen av Solgården har miljö- och 
byggförvaltningen ställt krav på den yttre miljön. Solgårdens och 
Tjärnsjögårdens yttre miljö är sammanlänkade med varandra. 
Projektledarbyrån har på grund av detta tittat på helheten och gjort 
ett förslag. 
 
Ärendets beredning 
I förslaget har bland annat en mer ändamålsenlig tillfart för in- och 
uttransporter samt besöks- och handikapparkering utformats. Kostnaden 
för Tjärnsjögårdens del av den yttre miljön beräknas till 900 tkr. 
 
Tjärnsjögårdens omklädningsrum är inte ändamålsenliga med de krav 
som idag ställs på arbetskläder och tvätt av dem. Det befintliga 
omklädningsrummet är också kontor med två arbetsplatser, förråd och 
vilrum. Ingen toalett eller dusch finns i anslutning till det. Det saknas 
också omklädningsrum för män. De män som jobbar i verksamheten 
byter om bakom en skärm. Kostnaden för Tjärnsjögårdens del av 
omklädningsrummen beräknas till 700 tkr. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, Sn 160627 § 70, dnr SN/2016:99/04. 

Tjänsteutlåtande, socialförvaltningen, 2016-06-20, två sidor, 
dnr SN/2016:99/04. 

Enkel beskrivning och kostnadsredovisning för arbeten vid Tjärnsjögården 
inkl. bilaga 1-6, Projektledarbyrån, 2016-06-17, en sida. 

Skrivelse, miljö- och byggförvaltningen, 2016-04-08, en sida. 
 
Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 
__________ 
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 Dnr KS/2012:752/01 

Ks § 111 
 
Äldreboende för dementa 
 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Ge kommunchefen i uppdrag att presentera ett förslag på byggnation 
och placering av äldreboendet för dementa, enligt beskrivning i 
tjänsteutlåtandet nedan. Förslaget ska ge kraftigt sänkta driftskostnader. 

2. Ge kommunchefen i uppdrag att se över vilken mark som kan anvisas 
för att möjliggöra eventuella privata etableringar. Detta innefattar 
förslag om eventuellt inköp samt erforderlig detaljplaneläggning. 

 
Ärendebeskrivning 
Gagnefs kommun har för avsikt att bygga ett nytt äldreboende för dementa 
med 48 platser. För att kunna presentera ett bra beslutsunderlag har 
Styrgruppen för nytt äldreboende föreslagit kommunstyrelsen att anlita en 
konsult för framtagande/sammanställande av beslutsunderlag för byggnation 
av ett nytt demensboende. Kommunstyrelsen har beslutat att framtagande/ 
sammanställning av beslutsunderlag för byggnation av nytt demensboende 
ska finansieras av kommunstyrelsens utvecklingsmedel. Gagnefs kommun 
har ett avtal med Projektledarbyrån varvid de anlitas för uppdraget. 
 
Ett, demensboende i kommunen 

Demenssjukdom 
Demens är sjukliga förändringar i hjärnan som påverkar minnes- och 
tankeförmågor. Andra funktioner som brukar drabbas är förmåga att 
planera, att skapa överblick, att tolka sinnesintrycken, att hitta i miljöer, att 
tala och förstå språk, att ta egna initiativ, att uppleva känslor och att 
kontrollera sina känslor. Eftersom demenssjukdomar inte går att bota är det 
viktigt att skänka våra vårdtagare vila och harmoni. 
 

Att utgå från individens bevarade funktioner i planeringen av vårdmiljön 
kan relateras till en hälsoinriktad vårdfilosofi med fokusering på det friska 
istället för på det sjuka. Boendet behöver medveten anpassning av 
arkitektur, färgsättning och ljus för få en bra balans mellan sjukdomens 
behov och krav. 
 
 
 

forts. 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsen 2016-06-30 4 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    
    

 

 
  

Ks § 111 forts. 
 
Miljöns utformning påverkar vårt dagliga liv och välbefinnande oavsett om 
vi är friska eller sjuka. I en miljö som har harmonisk design, där man lätt 
kan orientera sig, som stödjer det friska och tar tillvara funktionsförmågan 
hos vårdtagaren kan personalens energi användas till aktivitet och social 
gemenskap. En felaktigt utformad miljö kan förvärra sjukdomsbilden, 
medan en rätt utformad miljö kan stödja bevarade funktioner och därmed 
bidra till trygghet och välbefinnande för vårdtagaren. 
 
Verksamheten 
Demensvården är idag utspridd på flera platser inom Gagnefs kommun. 
Arbetet med att forma ett framtida Demenscentrum har pågått under cirka 
5 år med representanter för alla berörda yrkesgrupper. Verksamhetens 
förslag är att få ett hus där alla demensplatser samt dagverksamheten är 
samlade, vilket möjliggör att all kommunens kompetens inom demensvård 
samlas i ett hus. 
 

Behovet av demensplatser kommer de närmaste 10 åren att öka vilket gör att 
verksamheten är i stort behov av att inom närtid få bygget klart. 
 
Liggande förslag till beslutspunkt 1 är ”Ge Projektledarbyrån i uppdrag att 
presentera ett förslag på byggnation och placering av äldreboendet för 
dementa, enligt beskrivning nedan”. 
 
Beskrivning av uppdraget 
• I samarbete med socialförvaltningen ska Projektledarbyrån ta del av allt 

befintligt material som finns i ärendet i Gagnefs kommun.  

• Projektledarbyrån ska innan slutet av augusti månad 2016 inkomma med 
ett förslag på tidsåtgång och planerad leverans av uppdraget. 

• Utifrån ett helhetsperspektiv ska Projektledarbyrån presentera ett förslag 
på hur en byggnad skulle kunna vara utformad och var den bästa 
placeringen för ett demensboende är i kommunen.  

• Förslaget ska innehålla en ekonomisk redogörelse av nivån på investeringen. 
 
 
 
 
 

forts. 
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Ks § 111 forts. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Svante Hanses (KOSA): Yrkande ang utredningen om demensboende, 
bilaga 1. 

Sofia Jarl (C): Ändringsförslag, ”Ge kommunchefen i uppdrag att presentera 
ett förslag på byggnation och placering av äldreboendet för dementa, enligt 
beskrivning i tjänsteutlåtandet nedan.” samt komplettera beslutet med 
”Förslaget ska ge kraftigt sänkta driftskostnader.” Tilläggsförslag om att ge 
kommunchefen i uppdrag att se över vilken mark som kan anvisas för att 
möjliggöra eventuella privata etableringar. Detta innefattar förslag om 
eventuellt inköp samt erforderlig detaljplaneläggning. 

Anders Bengtsson (KD): Bifall till Svante Hanses (KOSA) förslag. 

Ann-Gret Olsson (S): Bifall till liggande förslag och Sofia Jarl (C) 
ändringsförslag om att ge kommunchefen uppdraget. 
 
Ajournering 
Ordföranden ajournerar sammanträdet kl. 17.05-17.15. 
 
Beslutsgång – beslutspunkt 1 
Ordförande ställer Sofia Jarl (C) ändringsförslag mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen bifaller Sofia Jarl (C) förslag. Ordförande meddelar att 
ändringsförslaget nu är huvudförslag. 
 
Ordförande ställer huvudförslaget mot Svante Hanses (KOSA) förslag och 
finner att kommunstyrelsen bifaller huvudförslaget. 
 

Omröstning begärs. 
 

Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 
Den som röstar ja bifaller huvudförslaget. 
Den som röstar nej bifaller Svante Hanses (KOSA) förslag. 
 
 
 
 
 
 
 
 

forts. 
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Ks § 111 forts. 
 
Omröstningsresultat 
Omröstningen utfaller med sex ja-röster, fem nej-röster. 
Kommunstyrelsen beslutar enligt huvudförslaget. 
 

Ledamot  N Tjänstgörande ersättare Ja Nej Avstår 

Ann-Gret Olsson S X  X   

Tomas Fredén S X  X   

Lars-Erik Granholm KOSA X   X  

Svante Hanses KOSA X   X  

Maria Alfredsson MP X   X  

Sofia Jarl C X  X   

Erik Warg C – Johanna Hallin (C) X   

Stefan J Eriksson M – Erik Bergman (M) X   

Anders Bengtsson KD X   X  

Emil Bostad SD X   X  

Irene Homman S X  X   

   Totalsumma: 6 5 0 

 
Reservation 
Mot beslut reserverar sig Anders Bengtsson (KD), Svante Hanses (KOSA), 
Lars-Erik Granholm (KOSA), Maria Alfredsson (MP) och Emil Bostad (SD) 
till förmån för eget förslag, bilaga 2. 
 
Beslutsgång – beslutspunkt 2 
Ordförande ställer Sofia Jarl (C) tilläggsförslag mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt Sofia Jarl (C) förslag. 
 
Beslutsunderlag 
PM inklusive bilagor från Kommunal Samling, Förslag på utformning av 
äldreboende i Gagnefs Kommun om man använder Bergqvista tomten, 
2016-06-19, åtta sidor. 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2016-06-27, två sidor. 
 
Tidigare beslut i ärendet 
Ks 160121 § 4 
 
 
 

forts. 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsen 2016-06-30 7 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    
    

 

 
  

Ks § 111 forts. 
 
Protokollsutdrag 
Kommunchef + bilagor 
Socialnämnden + bilagor 
Projektledarbyrån + bilagor 
__________ 

Förvaltningen och sekreterare + bilagor 
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 Dnr KS/2012:752/01 

Ks § 112 
 
Detaljplaneprocess 
 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Ge kommunchefen i uppdrag att initiera detaljplaneprocessen utifrån 
uppdraget vad gäller äldreboende för dementa. 

 
Ärendebeskrivning 
I samband med pågående diskussion om äldreboende för dementa har 
behovet av att komma igång med detaljplaneprocessen uppmärksammats. 
 
Protokollsutdrag 
Kommunchef 
Projektledarbyrån 
__________ 

 






