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Godkännande av föredragningslista

Kommunala pensionärsrådets beslut

1. Godkänna föredragningslistan
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Godkännande av föregående protokoll

Kommunala pensionärsrådets beslut

1. Lägga protokollet med godkännande till handlingarna.
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KPR7

Verksamhetsrapport - Socialnämnden

Kommunala pensionärsrådets beslut

1. Lägga verksamhetsrapporten som information till protokollet.

Ä ren debeskrivning
Medborgarförslag om erbjudande om informationsservice för äldre
(KS/201 8:280)
1 ett medborgarförslag till kommunfullmäktige har föreslagits att erbjuda
informationsservice för äldre i Gagnefs kommun.
Kommunstyrelsen beslutade 2019-04-09 § 28 att anslå 150 000 kronor från
kommunstyrelsens utvecklingsmedel för att införa informationsservice för
äldre. Kommunfullmäktige beslutade 2019-04-29 § 33 att ställa sig bakom
intentionerna i medborgarförslaget och anse medborgarförslaget besvarat.

Från social omsorg har det tagits fram ett arbetsmaterial. Det kommunala
pensionärsrådet får arbetsmaterialet utdelat på dagens möte för att komma
med synpunkter. Synpunkterna lämnas senast den 1juni till Anna Eklund
via e-post eller via telefon, e-post är att föredra eftersom det då finns på
skrift.

Intresseanrniilan för uppdraget kommer att lämnas till hemtjänsten Östra och
Västra. Där det gäller hembesök kommer det att bli en mer fördjupad
information. De som vill ha hembesök ska själva kontakta kommunen.

Alla som fyller 75 år och 80 år 2019 kommer att få information om
informationsservice, pensionärsföreningama kommer även att få
information senare. Erbjudande om informationsservice för äldre kommer
att läggas ut på hemsidan.

Erbjudandet om infonuationsservice för äldre kommer förhoppningsvis att
starta i oktober 2019.

forts.
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KPR § 7 forts.

Semestervikarier
Det är 200 anställda inom äldreomsorgen som ska ha semester nu i sommar, för
varje år har det blivit svårare att få vikarier, men i år ser det bra ut. Vikarierna
får introduktion, utbildning i flyttningsteknik samt utbildning i
medicinutdelning. Vikariema presenteras även för de boende inom
äldreomsorgen.

Digitala medicinskåp
Digitala medicinskåp har införts på Tjärnsjögården, alla boenden kommer
att få detta. Tidigare år har all medicin förvarats i samma skåp.
Medicinskåpen kommer nu att finnas i de boendes rum för att säkerställa att
rätt person får rätt medicin. Skåpen aktiveras med ett kort som visar vem i
personalen som har öppnat skåpen.

Särskilt boende
För närvarande finns det ingen kö för särskilt boende och det finns lediga
platser över. Det är ej säkert att det finns lediga rum da•r det finns önskemål
om rum. Strävan är att samla de lediga rummen på samma ställe.
Det går ej att tvinga personer att flytta till ett dernensboende, men oftast vill
de själva flytta eller så har de anhöriga som vill att de ska flytta.
Tre badrum har renoverats på Tjämsjögården,

Herntjänst
Det är högtryck när det gäller arbetsbelastningen för personalen vid
hemtjänsten på Ostra delen, på grund av detta så har de ej kunnat verkställa
alla beslut Personalen har fått arbeta övertid, samt ställa in semester.
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KPR § 8

Verksamhetsrapport - Kommunstyrelsen

Kommunala pensionärsrådets beslut

1. Lägga verksarnhetsrapporten som information till protokollet.

Ärendebeskrivning
Integration
Integrationen har i stort sett upphört.

Det är tilldelning hur många nyanlända kommunen ska ta emot varje år,
Gagnefs kommun kommer att ta emot 20 anvisningar i år. Gagnefs kommun
har ej beredskap för 20 nyanlända om de kommer samtidigt, det är svårt när
det redan finns en bostadskö och snabbt få fram lediga boenden, men hittills
har det gått bra. Försäkringskassan betalar ut hyroma, för beredskapen får
kommunen inga medel, av den anledningen kan inte kommunen ha lediga
lägenheter som står tomma.

Detaljplan Högsveden — Demensboende
Den politiska debatten om placering av nytt demensboende är avklarad och
det hamnade i Högsveden, Mockfjärd där kommunen har en ledig tomt.
Detaljplanen är ute på samråd from 2019-04-16 tom 2019-05-17. Förslaget
innebär att fastigheten Högsveden 5:87 kan bebyggas med ett boende flir
personer med demenssjukdom och en förskola samt att gällande byggrätt i
den övre delen av fastigheten upphävs.
Förslaget på detaljplan har gått ut på remiss för synpunkter.
Det finns mycket kvar att göra, bland annat ska en trafikutredning utföras.

Detaljplanen finns på Gagnef kommuns hemsida och på biblioteket.

Det kommunala pensionärsrådet tycker att det är viktigt att det går ut en
remiss i projekteringsskedet innan upphandlingen.

Byggnadens utformning, hur den ska placeras, tillfarter med mera är en
senare fråga. Remiss om byggandet önskas till pensionärsorganisationerna.

forts.
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KPR § 8 forts.

Renovcring/utveckling skolor
Lokalförsörjningsplan för skolor pågår, många skolor är renoveringsobjekt.

Djurmoskolan har fått en vattenläcka som var tvungen att renoveras, samt
byggs skolan ut.

Kyrkskolan är trångbodd. personalen behöver någonstans att vistas, detta ses
över.

Det finns en tomt mitt i byn Bäsna för skola. Gamla skolan i Bäsna styekas
av och kommer att säljas som bostadsändarnål.

Ny förskola i Kyrkbyn — Olympicaförskolan.

Ny förskola i Dala-Floda som byggs ihop med befintlig skola.

Utökning av verksamhetsområde VA — detaljplaneområdet Djurino 1:11
(KS/2019:122)
Bygger ut VA för att bygga bostäder på detaljplaneområde Djunrio 1:11. Älvsjön.

Utökning av verksamhetsområdet VA - detaljplaneområde Skogen 3:77
(KS12019: 121)
Bygger ut VA för att bygga bostadsrätter på detaljplaneområde Skogen 3:77.

Försäljning av Monteliusgården i Gagnefs kyrkby (KS/2019:23)
För närvarande har socialförvaltningens anhörigstöd tre personer
verksamma i lokalerna. Lokalerna är godkända för HVB-hern.
Monteliusgården kan användas i princip till vad som helst.

Beslut att bilda naturreservatet Sälskapet (KS/2019:127)
Beslut att bilda naturreservatet Sälskapet.
Privatpersoner har ställt marken till förfogande. Naturreservatet är granne
med ett bostadsområde, så det är lättillgängligt.

forts.
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Utökat uppdrag för gemensamma nämnden för alkohol, tobak och
receptfria Jäkernedel om tillståndsprövning och tillsyn av tobak samt
justering av reglemente och samarbetsavtal utifrån ny tobaksiag 2019
(KS/2017: 141)

il rendebeskri in ing
Sverige får en ny lagstiftning, Lag om tobak och liknande produkter (LTLP) som
träder i krafi 1juli 2019.
Den gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel föreslår
samtliga kommuner som ingår i den gemensamma nämnden om ett utökat
uppdrag för tillståndsprövning och tillsyn av tobak saint justering av reglemente
och samarbetsavtal.
Kommunen kommer att göra en ekonomisk granskning och lämplighetsprövning
av den som ansöker om tillstånd.

Reglemente pensionärsrådet
Det kommunala pensionärsrådet återkommer till nästa möte med ärendet, på
grund av att det är oklart om dct gäller reglementet eller arhetsordningen
som är under utredning.

Serviceplari för Gagnefs kommun 2019-2021 (KS/2019:111)
Kommunstyrelsen har antagit Serviceplan för Gagnefs kommun 2019-2021.
saint att den inarbetas som del i översiktsplanen rör Gagnefs kommun.
Syflet med serviceplanen är att skapa en helhetsbild av tillgänglig service
och metod för att vidmakthålla rimlig servicenivå för landsbygdens boende,
företagare och besökare.
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KPR9

Övriga frågor

Kommunala pensionärsrådets beslut

1. Lägga övriga frågor som infonation till protokollet.

Ärendebeskrivning
Punkten “Bostäder för äldre och allmänna byggnationer” kommer att läggas in
som en stående punkt i KPR:s kallelse och som egen paragraf i protokollen.

Bostäder för äldre och allmänna byggnationer
Aldreboenden - Det finns inga planer för närvarande på att bygga nya
äldreboenden i kommunen.

Bostäder — Frågan uppstod om vad det finns för planer på att bygga för äldre
i kommunen och kostnaden för dessa lägenheter.
GBAB tittar hela tiden på vad som kan byggas.

Förrådstomten - Förhoppningen är att förrådet ska vara rivet i slutet av
hösten, tanken är att det ska bli nya hyresrätter.

Fiberutbyggnad - Det finns de som har fått fiber indraget men ej fått det
inkopplat. Enligt Lars-Erik Granholm (KOSA) beräknas fiberutbyggnaden
för kommunens fastigheter vara klara sommaren 2019.

Tillgänglighetsplan 2019
Torben Stenberg, hållbarhetsstrateglenhetschef för integrationen, har fått i
uppdrag att utvärdera och revidera befintligt handikappolitiskt program som

antogs av Kf 131209. Nu vill man att pensionärsrådet ska vara en egen
referensgrupp. Socialnämndens presidium är stryrgrupp. en arbetsgrupp
bestående av bland annat verksamhetsehefer kommer att göra en utvärdering
av det handikappolitiska programmet samt att göra en ny
Tillgänglighetsplan 2019, den ska vara klar i oktober-november 2019.
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