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Godkännande av dagordning

Kommunala pensionärsrådets beslut

1. Godkänna dagordningen.

1
Utdragsbestyrkande
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Godkännande av föregående protokoll

Kommunala pensionärsi4dets beslut

L Lägga protokollet med godkännande till handlingarna.
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Verksamhetsrapport - Socialnämnden

Kommunala pensionärsrådets beslut

Lägga verksarnhetsrapporten som information till protokollet.

2. Föreslå att PRO och SPF skickar in ett medhorgarförslag till Gagnefs
kommun och föreslår återinfårande av uppsökande verksamhet av äldre
personcr.

Ärendebeskrivning
Särskilda boenden

Arbetet med beslut och arbetspianer går enligt plan. Enhetscheferna inom särskilt boende
kommer under hösten att arbeta mer strukturerat med effektiviseringar tillsammans med
ekonom, verksamhetsutvecklare och verksamhetschef.
- Björbo sen’icehus/Törnholn
Planering i lifecare är klart i Björbo servicehus och på Törnholn.
På Törnholn finns det två tomma lägenheter. Inga vikarier sätts in vid frånvaro.
Grundbemanningen har sänkts över sommaren och personal från Törnholn åker till
Björbo om det fattas personal där. 1 Björbo är alla platser belagda.
- Alvudden
Alla platser är belagda.
- Tjärnsjögården
4 tomma platser.
- Solgården
Alla platser är belagda, en av platserna säljs till Falu kommun.

PI at sindikation
Bilaga

Uppföljning utredning - avlösning i hemmet/anhörigstöd
Under sommaren har få personer velat ha avlösning i hemmet, vilket är
vanligt under denna tid, dels beror det på att ordinarie avlösare har semester
och att många har annat inplanerat under sommaren.
Röda korset skänker pengar till kommunen varje år som ska användas
till personer som vårdar anhöriga. Den 29 augusti bjöds
anhörig/vårdare på en heldag på Dalecarlia hotell i Tällberg. Förutom
social samvaro och mat erbjöds, meditation, guidad visning i bymiljö
och SPA. Dagen var mycket uppskattad av de 20 anhörigvårdare som

Justerare Utdragsbestyrkande
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deltog. Dagen arrangerades av kommunens demenssköterska och
Susanne som är avlösare i hemmet.
- Rosengården
Rosengården har haft öppet hela sommaren och verksamheten har
rullat på som vanligt.

Lokaler anhörigstöd/dernenssjuksköterska
Anhörigstöd/avlösare i hemmet och demenssjuksköterskan har tillfälligt flyttat sina
lokaler till entréplanet på Monteliusgården. Fastighetskontoret hari uppdrag att se
över var lämpliga lokaler kan erbjudas. Demensföreningen är informerade om den
tillfälliga lösningen och har inga invändningar om detta.
Hemtjänst
Hemtjänstens utförda timmar fortsätter att ligga på en låg nivå.
Verksamheten planeras utefter detta och beläggningsgraden är densamma
som tidigare vilket innebär att kostnaderna för hemtjänst minskar just nu.
- Växelvården i Gagnefs kommun — svar på klagomål
Brev med synpunkter och klagomål har inkommit från kommunens demens
förening. Klagomålet avser ett beslut gällande kommunens växelvårdsplatser
och omfördelningen av dessa på olika äldreboende.
Bilaga Socialnämndens svar angående flytt av växelvårdsplatser
- Återrörande av uppsökande verksamhet (fråga från SPF)
SPF för fram frågan om uppsökande verksamhet av 75 åringar.
- Ombyggnation vid Alvudden
En del av sutterängvåningen på Alvudden ska byggas om till kontor för
henisjukvårdspersonalen. Förvaltningen tycker att detta blir en bra
lösning dels att hemsjukvården blir kvar samt att förråd för
hjälpmedel, sjukvårdsmaterial samt läkemedel är placerade på
Alvudden för kommunens verksamhet. Risken att utsättas för hot och
våld i samband med läkemedelshantering blir mindre eftersom där
finns övrig vårdpersonal dygnet runt.
- Inbjudan till föredrag 25 oktober

Bilaga Inbjudan
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Verksamhetsrapport - Kommunstyrelsen

Kommunala pensionärsrådets beslut

1. Lägga verksamhetsrapporten som infimnation till protokollet.

Ärendebeskrivning
Rapporter:

Nytt äldreboencle för dernenta
1 december 2017 beslutade kommunfullmäktige att det samlade
äldreboendet för personer med demenssjukdom ska placeras på
Högsveden i Mockfjärd.
Den 3 maj 2018 beslutade kommunfullmäktige att äldreboende för
demenssjukdom upphandlas externt hos entreprenör.
Att extern entreprenör ska bygga och äga äldreboendet för personer
med demenssjukdom.
Ge kommunstyrelsen i uppdrag att verkställa upphandlingen av
äldreboendet för personer med demenssjukdom

Integration
Sommaren förlöpte varm, solig och lugn i verksamheten. Koordinatorn
har med hjälp av frivilliga nyanlända varit sysselsatt med att avlägsna
invasiva växter (framför allt jättebalsamin) runt om i kommunen,
något som också uppmärksammades i lokalpressen.
- Nyanlända
Kommunen har hittills tagit emot 11 av årets 26 anvisningar. Övriga 15
kommer att tas emot i tre omgångar, 5 i oktober, 5 i december och i
februari 2019 kommer de 5 återstående.
Tillgången på bostäder är säkrad för 2018 års kommuntal. förutsatt att
bostädernas storlek matchar antalet familjemedlemmar i respektive
anvisning. Under oktober månad kommer antalet för 2019 anvisningar
att fastställas.
Ensamkommande ungdomar
För närvarande finns 15 inskrivna ungdomar i EKB-enheten. Av dem
bor 10 i kommunen och de övriga 5 är externt placerade.
Från och med september återstår två boendehanledare på stödboendet,
vilket innebär minskad bemanning.

Justerare Utdragsbestyrkande
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Fortsättningsvis kommer arbetstiderna att förläggas dagtid 6
dagar/vecka. Obemannad tid, nätter och söndagar täcker kommunens
sjuksköterskor upp vid eventuella händelser.

Lokaler/Byggnalioner/ombyggnationer/tomimark
Gagnefs kommun har sålt 25 tusen kvadratmeter industrimark på
södra industriområdet. Ett företag har utökat sitt markinnehav och två
andra företag som finns i kommunen kommer att etablera sig på
området.
Svensk Fastighetsförmedling har haft informationsträff om de 32
bostadsrätterna som ska byggas på “Lilla skogenområdet” i två

etapper, om det finns tillräckligt många intresserade. Ett trettital
intressenter kom till träffen och sju bostadsrätter är bokade.
15 lägenheter av 16 behöver bokas för att starta etapp 1.
Nya kornmunfrrådet

Ett förslag om utökning av investeringsramen med 3,5 miljoner för
ombyggnation av nya kommunförrådet är på väg till kommun-
fullmäktige för beslut.
Ny skola och tZirskola i Bäsna
Ett förslag om att anslå 50 miljoner kronor för byggande av ny grundskola
och ny förskola i Bäsna är på väg till kommunfullmäktige för beslut.
Utökad invesleringsrarn för inköp av moduler till skola och förskola
Djurmo skola har drabbats av en omfattande vattenskada och delar av
skolan behöver omgående utrymmas. Vidare saknas det idag 15 förskole
platser och ytterligare 40 platser till vårterminen 2019.
Ett förslag om att anslå 7 miljoner kronor för inköp av begagnade moduler
är på väg upp till kommunfullmäktige för beslut.
y förskola med tillagningskök i Dala-Floda
Ett förslag om att anslå 18 miljoner kronor för att bygga ny förskola med
mottgningskök i anslutning till Syrholns skola i Dala-Floda är på väg upp
till kommunfullmäktige för beslut.


