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KPR § 16

Fastställande av föredragningslista

Kommunala pensionärsrådets beslut

1. Fastställa föredragningslistan.

Justerare Utdragsbestyrkande
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[(PR § 17

Godkännande av föregående protokoll

Kommunala pensionärsrådets beslut

1. Lägga föregående protokoll med godkännande till handlingarna.

Justerare Utdragsbestyrkande
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KPR18

Verksamhetsrapport — Socialnämnden

Kommunala pensionärsrådets beslut

1. Lägga verksamhetsrapporten som information till protokollet.

Rapporter:

1. Informationsservice

Verksamhetschefen för vård och omsorg informerar om och delar ut
broschyren Informationsservice “Att åldras i Gagnef”. Verksarnhetschefen
vill även att kommunala pensionärsrådets deltagare kontaktar henne om de
upptäcker några fel i broschyren. En utvärdering av broschyren kommer att
göras senare.

2. Årskalender 2020
Kpr:s deltagare tilldelas Årskalender 2020

— För en säkrare och mer välbalanserad vardag.
Alla som har herntjänst får kalendern.

3. Brukarundersökning äldreomsorgen och särskilda boenden
Verksamhetschefen för vård och omsorg informerar att brukarundersökningar
har gjorts inom äldreomsorgen och på särskilda boenden i kommunen.
Undersökningen visar att Gagnefs kommun tillsammans med Strömstads
kommun har fått det bästa resultatet i Sverige när det gäller äldreomsorgen.
När det gäller särskilda boenden har det varit svårare att se resultatet, detta på
grund av att svarsfrekvensen från brukarna endast var 35%.

Frågan om hur ofta brukarna inom äldreomsorgen får komma ut per vecka
tas upp på mötet, verksamheischefen för vård och omsorg informerar att de
själva får bestämma när de ska få komma ut.

4. Bostadstillägg

Många äldre har rätt till bostadstillägg utan att veta om detta. Det är
Pensionsmyndigheten som ansvarar över bostadstillägg.
En testansökan om man har rätt till bostadstillägg kan göras på
Försäkringskassans hemsida.

foris.

Utdragsbestyrkande
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Kpr § 18 forts.

5. “Älgjakt” Älvuddens äldreboende
De boende på Älvuddens äldreboende har testat att skjuta gevär på en älgsimulator,
det var givande och uppskattat av de boende. Verksamhetsehefen för vård och
omsorg vill att informationen går ut tidigare nästa år, detta för att fler boende på
övriga äldreboenden i kommunen ska få möjlighet att testa detta.

6. Hemtjänsten

Det har varit “högt tryck” inom hemtjänsten, det har varit svårt att få tag på
vika ner.

Tjämsjögården har börjat med “taggar”, det innebär att det syns vem i
personalen som öppnat skåp där det förvaras mediciner och värdesaker.
Personalen inom heintjänsten använder mobiltelefoner med kod för att
komma in hos brukama.

Hemtjänstens personal försöker ta bort mattor, sladdar med mera, detta på
grund av fallolyckor, men de anhöriga måste ge tillåtelse till att ta bort
mattor etc.

Enligt ordföranden fanns det tidigare en utbildning för personalen i
hemtjänsten när det gäller brandrisk.

7. Kvarboendeprincipen

Kvarboendeprincipen gällande äldre människor finns kvar i Gagnefs
kommun, de äldre får bo kvar i sina hem så länge de själva önskar.

8. Utbildning - Hemtjänstcn

Verksamhetschefen för vård och omsorg meddelar att de flesta inom
personalen inom hemtjänsten har rätt utbildning för arbetet.

OrdfZirande i socialnämnden meddelar att det finns en undersköterskeutbildning inom
vuxenskolan i Mocktärd.

Justerare Utdragsbestyrkande
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KPR § 19

Verksamhetsrapport — Kommunstyrelsen

Kommunala pensionärsrådets beslut

1. Lägga verksamhetsrapporten som information till protokollet.

Rapporter:

1. Översiktsplanen

Sarnhällsbyggnadschefen infonnerar om översiktsplanen i Gagnefs kommun.
Avsikten är att översiktsplanen ska antas av kommunifillmäktige år 2021.

2. Kommunfullmäktig 2019-09-30 § 103, dnr KS/201 8:65 -

Medborgarförslag om att arvoderad anhörigvård ska vara ett alternativ till
kommunal hemtjänst.

Verksamhetschefen inom vård och omsorg informerar om ett medborgarflirslag
som behandlades på kommunflulmäktige 2019-09-30 § 103, “Om att arvoderad
anhörigvård ska vara ett alternativ till kommunal hemtjänst”.
Kommunifillmäktige avslog medborgarförslaget.

3. Kommunflillmäktige 2019-09-30 § 107, dnr KS/20 19:319 - Riktlinjer för
donationen Göte Reds fond.

Ordföranden informerar om beslut i kommunfullmäktige 2019-09-30 § 107,
Riktlinjer för donationen Göte Reds fond.

4. Projekt “Hela Dalarna cyklar 2.0”.

Ordföranden och samhällsbyggnadschefen informerar om projektet “Hela
Dalarna cyklar 2.0.

Det har inkommit fler medborgarförslag till kommunfullmäktige om cykelvägar
i Gagnefs kommun.
Länsstyrelsen Dalarna har startat ett projekt vid namn “Hela Dalarna Cyklar 2.0”.
Gagnefs kommun deltar i projektet.
Syftet med det regionala projektet är att fl till stånd mer satsningar på
cykelinfrastruktur och andra cykelåtgärder i länets kommuner.

Justerare Utdragsbestyrkande
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KPR § 20

Rapport bostäder för äldre och allmänna byggnationer

Kommunala pensionärsrådets beslut

1. Lägga rapporten som information till protokollet.

Rapporter: -

1. Detaljplan för del av Högsveden 5:13 - Äldreboendet

Sarnhällsbyggnadschefen informerar om detaljplan för del av Högsveden 5:13 -

Aldreboendet. Förhoppningen är att detaljplanen ska antas i kommunflillmäktige
början av år 2020.

Projektledaren för äldreboendet kommer att bjudas in till kommunala
pensionärsrådets första sammanträde år 2020 för att ge mer information om
äldreboendet.

Justerare Utdragsbestyrkande
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KS/20 9:264/00

KPR21

Kommunala pensioriärsrådets sammanträdestider 2020

Kommunala pensionärsrådets beslut

1. Fastställa kommunala pensionärsrådets sammanträdestider för 2020
enligt följande:

25 februari
26 maj
15 september
24 november

2. Mötestiden är klockan 09.00.

Protokollsutilrag
Ledamöter, KPR
Deltagare, KPR
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Övriga frågor

Kommunala pensionärsrådets beslut

1. Lägga övriga frågor som information till protokollet.

Övriga frågor

1. Stortäppa tomtmark i Djurås

Samhällsbyggnadsehefen informerar om Stortäppa tomtmark i Djurås där
planen är tänkt för småindustri och handel

2. Verksamheten inom barn- och utbildningsförvaltningen.

Skolchefen informerar om verksamheten inom barn- och utbildningsförvaltningen,
samt om lokalutredningen.

3. Verksamheten inom kultur- och fritidsförvaltningen.

Kultur- och fritidschefen kommer att bjudas in till kommunala pensionärsrådets
första sammanträde år 2020 för att informera om verksamheten inom kultur- och
fritidsförvaltningen

4. Verksamheten inom miljö- och byggförvaltningen.

Miljö- och byggehefen kommer att bjudas in till kommunala pensionärsrådets
första sammanträde år 2020 för att informera om verksamheten inom miljö- och
byggförvaltningen.

5. Hemsändningsbidrag matvaror och hemleverans av matlådor.

Ordföranden har kontaktat handlaren i Mockfjärd om hemköming av
matvaror. Handlaren har varit i kontakt med Gagnefkornrnuns
näringsutvecklare gällande hemsändningsbidrag för utkörning av matvaror.
Hemsändningsbidrag söks av affärsidkarna själva hos länsstyrelsen.

forts.

ljtdragsbestyrkande
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Kpr § 22 forts.

Ordföranden vill att PRO:s- och SPF:s deltagare själva kontaktar Gagnef
kommuns näringsutvecklare för mer information gällande hemkörning av
matvaror.

Golfrestaurangens ägare i Mockflärd vill att det är minst är tio personer som
anmäler intresse för alt få matlådor hemlevererade för att det ska löna sig för
restaurangägaren.

Justerare Utdragsbestyrkande


