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Kpr § 10

Fastställande av föredragningslista

Kommunala pensionärsrådets beslut

1. Fastställa föredragningslistan.

Justerare Utdragsbestyrkande
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Kpr § 11

Godkännande av föregående protokoll

Kommunala pensionärsrådets beslut

1. Lägga föregående protokoll med godkännande till handlingarna.

Utdragsbestyrkande
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Kpr § 12

Verksamhetsrapport — Socialnämnden

Kommunala pensionärsrådets beslut

1. Lägga verksamhetsrapporten som infonnation till protokollet.

Rapporter:

Status informationsservice.

Verksamhetschef vård och omsorg, visar broschyren Informationsservice
som framställts på initiativ av PRO och SPF i kommunen. Den kommer
att delas ut “för kännedom” på kommunala pensionärsrådets nästa
sammanträde den 3 december. Skrifien är avsedd att delas ut till
kommunens 75-åringar och äldre. Innan den kan delas ut behöver den
kompletteras med telefonnummer till fler ansvariga som kan svara på
eventuella frågor om InfonTlationsservice.

• Verksamhetschef vård och omsorg, infonnerar att socialförvaltningen har
summerat sommaren, bland annat om hur det har fungerat när de
anställda har haft semester. Det har varit en relativt lugn sommar.

• Verksamhetschef vård och omsorg, informerar att det inte finns många
tomma platser och att det inte finns någon kö för särskilt boende.

• Verksarnhetschef vård och omsorg, informerar att hemtjänsten har fått “högre
tryck” än tidigare, detta på grund av att behovet av hemtjänst har ökat.

Utdragsbestyrkande
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Kpr § 13

Verksamhetsrapport — Kommunstyrelsen

Kommunala pensionärsrådcts beslut

1. Lägga verksamhetsrapporten som information till protokollet.

Rapporter:

Ny organisation i komrnunstyrelscns förvaltning.

Samhällsbyggnadschefen informerar om den nya organisationen i
kommunstyrelsens fön’altning.

• Samhällsbyggnadsavdelningen.

Samhällsbyggnadschefen informerar om verksamheten inom
samhälisbyggnadsavdeln ingen.

• Översiktsplanarbetet.

Samhällsbyggnadschefen informerar om översiktsplanarbetet i Gagnefs
kommun. Ny översiktsplan för Gagnefs kommun är på gång. Planen är att
år 2021 ska översiktsplanen antas i kommunfullmäktige.

• Detaljplaner

Samhällsbyggnadschefen i nfonnerar om pågående detaljplaner i Gagnefs
kommun, bland annat om detaljplanerna Högsveden 5:87, Djurmo 1:11
och Skogenområdet.

• Tekniska avdelningen.

Tekniska chefen informerar om verksamheten inom den tekniska
avdelningen, saint om projekten Djurmoskolan, skolan i Dala Floda —

Syrholn, “nya kommunförrådet”, effektivisering av lokalerna i
kommunhuset, förskolor i kommunen och om allmänna lekplatser.

• Arbetsordning Kommunala pensionärsrådet

Ordföranden informerar om att arbetet med en ny arbetsordning är på
gång för nämnderna och för de råd som finns i Gagnefs kommun, bland
annat för Kommunala pensionärsrådet.
Ordföranden informerar vidare att enligt nuvarande arbetsordning för
pensionärsrådet är det endast tjänstgörande ersättare som får
reseersättning när de deltar på pensionärsrådets sammanträden. För
närvarande är det endast ordinarie och tjänstgörande ersättare som har
närvarorätt. Ordföranden kommer att föreslå att samtliga såväl ordinarie,

forts.

Justerare . Utdragsbestyrkande
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tjänstgörande ersättare och övriga ersättare ska ffi närvarorätt vid
pensionärsrådets sammanträden.

lnfonnation om Yttrande från Gagnefs kommun gällande revidering av
“Riktlinjer för Färdtjänst och Riksfårdtjänst” som begärts av
Kollektivtraflkfdreningen.

• Kommunala pensionärsrådet vill att någon ansvarig från Färdtjänst i
Dalarna vid tillfälle kommer till kommunala pensionärsrådet och
informerar om färdtjänst, riksfärdtjänst och sjukresor.

Utdragsbestyrkande
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Kpr § 14

Rapport bostäder för äldre och allmänna byggnationer

Kommunala pensionärsrådets beslut

1. Lägga rapporten som information till protokollet.

Rapporter:

• Projektiedaren för äldreboendet och samhäflsbyggnadschefen kommer att
bjudas in till kommunala pensionärsrådets sammanträde den 3 december
för att informera om äldreboendet.

Justerare Utdragsbestyrkande
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Kpr § 15

Övriga frågor

Kommunala pensionärsrådets beslut

1. Lägga övriga frågor som information till protokollet.

Övriga frågor:

• Samhällsbyggnadschefen kommer att bjudas in till kommunala
pensionärsrådets sammanträde den 3 december för att informera om
ö versi ktsplanen.

• Kultur- och fritidschefen kommer att bjudas in till kommunala
pensionärsradets sammanträde den 3 december för att informera om
verksamheten inom kultur och fritidsförvaltningen.

• Miljö- och byggchefen kommer att bjudas in till kommunala
pensionärsrådets sammanträde den 3 december för att informera om
verksamheten inom miljö- och byggförvaltningen.

• Skolchefen kommer att hjudas in till kommunala pensionärsrådets
sammanträde den 3 december för att informera om verksamheten inom
barn- och utbildningsförvaltningen.

• Projektering äldreboendet

Geologisk undersökning pågår. Ärendet om äldreboendet kommer att
behandlas på kommunfullmäkti ges sammanträde den 30 september.

• Trygghetsvandringen i Mockfjärd

Trygghetsvandringen blev inställd på grund av att det var för få anmälda.

• Ekonomin i Gagnefs kommun

Verksamhetsehef vård och omsorg och ordföranden meddelar att ekonomin ser
relativt bra ut i Gagnefs kommun.

• Affåren i Mockfjärd - Färdijänst till/från affären, hemleverans av
matvaror från affären och hemleverans av matlådor från restauranger

Verksamhetsehef vård och omsorg, informerar att det inte är kommunen
som ansvarar för färdtjänsten.

Hemsändningsbidrag för heinleverans av matvaror från affärer kan
eventuellt sökas av affårsinnehavare hos kommunen och vidare hos
länsstyrelsen. Hur reglerna ser ut och vilket tillvägagångsätt det är för
hemleveranser är oklart på dagens möte.
Ordföranden kontaktar affärsinnehavaren i Mockfj ärd.

forts.

Utdragsbestyrkande
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Kommunala pensionärsrådets ledamöter undersöker om det finns möjlighet
att få matlådor hemlevererade från restauranger till de äldre i Gagncfs
kommun. Frågan återkommer till kommunala pensionärsrådets sammanträde
den 3 december.

Utdragsbestyrkande


