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Justerare      

      

      

      
 

 

 

 
Plats och tid 

Kommunkontoret Djurås 09.50 – 11.20 

 
Beslutande 

Ledamöter 

Lars-Erik Granholm ordförande 

Ann-Gret Olsson 

Lars Bing  

Agneta Finn 

Bo Alexandersson 

Ove Lärke 

Torbjörn Ingmarsson 

Christer Iversen 

Kerstin Pettersson 

Berith Johansson 

Alex Svensson 

 
Övriga 
 
Tjänstemän 
 
 

Justering 

Justerare 

Lars Bing 
 

Plats och tid Justerade paragrafer 

Kommunkontoret Djurås §§ 7-11 

 
Underskrifter 

Sekreterare 

Madeleine Snel 

 

 ________________________________   

Sekreterare  

 
Ordförande 

Lars-Erik Granholm 

 

 ________________________________   

Ordförande  

 
Justerare 

Lars Bing 

 

 ________________________________   
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Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 

 

 

  

KPR § 7 

 

Godkännande av dagordning 
 

Kommunala pensionärsrådets beslut 

1. Godkänna dagordningen. 
__________ 
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KPR § 8 

 

Godkännande av föregående protokoll 
 

Kommunala pensionärsrådets beslut 

1. Lägga protokollet med godkännande till handlingarna. 
__________ 
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KPR § 9 

 

Verksamhetsrapport – Socialnämnden 
 
Kommunala pensionärsrådets beslut 

1. Lägga informationen till handlingarna. 

 

Rapporter: 

1. Integration - Färre personer anvisas till kommunen 2017 

Ärendebeskrivning 

De tidigare angivna kommunantalen gällande antalet personer som ska anvisas under 2017 

har reviderats. För Gagnefs del gäller en förändring från 45 till 35 personer, en minskning 

med 10 personer. 

- Anvisningar april - juni 2017 

Ärendebeskrivning 

Några av 2016 års anvisningar har valt att flytta till annan ort och det har 

gjort att ett par ettor samt något rum i villa ledigt. Genom att flytta ett par 

ensamhushåll från villa till ettor har bostad ordnats för de som har anvisats.  

Familjen bestående av tolv personer som temporärt bott på Sifferbo Stugby 

har ny flyttat till inköpt villa i Mockfjärd. 

 

2. Kvalitet i särskilt boende – rekommendation från Sveriges kommuner 

och Landsting (SKL) 

 

Ärendebeskrivning  

SKL rekommenderar Sveriges kommuner att besluta om att öka kvaliteten 

nattetid i särskilt boende. 

Utvecklingen ska göras enligt fyra punkter. 

 

• Individuella behovsbedömningar av omsorg och tillsyn på natten. 

 

• Planera utifrån individens behov med genomförandeplaner och 

kontinuerliga uppföljningar. 

 

• Ta fram en strategi för utveckling av digitaliseringens möjligheter. 

 

• Stärkt ledarskap. Förvaltningsledningen tar aktivt ansvar för 

förbättrings- och kvalitetsarbete. 

forts. 
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KPR § 9 forts. 

 

Socialnämnden har beslutat att anta rekommendationen från SKL för arbete med ökad 

kvalitet nattetid i särskilt boende för äldre i Gagnefs kommun. 

Bilaga 

 

3. Utökning av korttidsplatser på Rödklövern till och med september 2017 

 

Ärendebeskrivning 

Socialnämnden lämnade förslag till budgetberedningen 2016 om 

neddragning av korttidsplatser på Rödklövern från 16 till 10 platser 

2017. Neddragningen skulle gälla från januari 2017. Behovet av 

korttidsplatser är fortfarande stort och resulterat i att Rödklövern har 

varit tvingade att göra överbeläggningar, dels för att ta hem 

färdigbehandlade från lasarettet och för att människor inte ska fara illa i 

hemmet. Den första mars 2017 var 20 personer beviljade korttidsplats. 

Socialnämnden har beslutat att belägga 16 platser till och med 15 

september 2017. 
__________ 
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KPR § 10 

 

 Verksamhetsrapport - Kommunstyrelsen 

 
Kommunala pensionärsrådets beslut 

1. Lägga informationen till handlingarna. 

 

 Rapporter 

 

1.    Inköp av mark för framtida exploateringsändamål. 

  Ärendebeskrivning 

 För att kunna möta efterfrågan på industrimark från företag som vill       

etablera sig i Gagnefs kommun behövs en aktiv markpolitik. Tekniska 

förvaltningen ser ett behov att utöka sitt markinnehav lämplig för 

industrimark och har köpt in del av fastigheten Lindan 20:2 och 

fastigheten Bomsarvet 3:3.  

2.    Ombyggnationer 

   Ärendebeskrivning 

       Före detta tandläkarmottagningen i Mockfjärd kommer att byggas om 

       till en fyrarumslägenhet. 

       Ombyggnation av före detta läkarmottagningen i Björbo till 3 lägen- 

       heter har påbörjats. 

 

3.   Dialog med Gagnefsbostäder AB 

 Ärendebeskrivning  

Det är stor brist på bostäder i kommunen och Gagnefsbostäder har en 

lång bostadskö. Ägaren kommunen och styrelsen i bolaget har 

önskemål om att kunna bygga fler bostäder. Bolaget har relativt litet 

eget kapital och för att utveckla bolaget vidare behöver 

GagnefsBostäder ett ägartillskott på minst 4 miljoner kronor. 

4. Kontanthantering ett krav 

Ärendebeskrivning 

De flesta banker har tagit bort kontanthanteringen på sina kontor och det 

medför problem för föreningar och privatpersoner som hanterar 

kontanter.  

     forts 
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KPR § 10 forts. 

Kommunen har genomfört en direktupphandling av banktjänster fram 

till 2019-12-31. I upphandlingar har ett bör-krav ställts om att ett av 

bankkontoren i kommunen ska erbjuda kontanthantering till kommunen, 

privatpersoner och föreningar. Ingen bank som tillmötesgår detta bör-

krav har inkommit med anbud i upphandlingen. I och med detta har 

avtal tecknads med bank som inte erbjuder kontanthantering.   
__________ 
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PRO frågor 
 
Kommunala pensionärsrådets beslut 

Lägga informationen till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

-     Gagnefsbostäders information till hyresgäster 

Fortsättningsvis kommer alla lediga lägenheter att läggas ut 

Gagnefsbostäders hemsida under Lediga lägenheter För att stå kvar i 

bostadskön gäller fortfarande förnyelse av registrerad plats som ska ske var 

tredje månad. (Meddela namn och att du vill stå kvar i kön) Ring 0241 

15178 eller mejla gbab@gagnef.se. 

För nyregistrering finns pappersblanketter 

Gagnefsbostäders styrelse kommer att ta upp frågan under nästa 

sammanträde eftersom det framkommit att många äldre personer inte har 

tillgång till datorer och inte kan hålla sig ajour om vilka lägenheter som 

bjuds ut. 

Återföra frågan till kommunala pensionärsrådets möte den 21 september. 

 

Inga andra ändringar är gjorda, ska något åtgärdas i lägenheten eller annan 

information som berör hyresgästerna, läggs som tidigare information i 

brevlådan. 

 

- Förändring eller nedläggning av Rehab – ”Egen träning” 

Rehabiliteringen på Vårdcentralen i Gagnef hör till Landstingets ansvars-

område och de kommer inte längre att sälja träningskort för 

friskvårdsträning. Lokalerna ska användas endast till patienter med 

medicinska behov och som har möjlighet att förlänga sin egenvårdsträning. 

 

- Konsekvenser vid övertagande av Vårdcentralen 

Köpet är en bra affär för kommunen. Gagnefs kommun tar in hyresintäkter  

istället för att intäkterna ska gå till tidigare ägare. Avtal kommer att skrivas 

med Landstinget som får en lägre hyra än tidigare.  
__________ 

 

 

 

 

 

mailto:gbab@gagnef.se

