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KPR § 1

Verksamhetsrapport — Socialnämnden

Kommunala pensionärsrådets beslut

1. Lägga verksamhetsrapporten som information till protokollet.

Rapporter:

1. Läget vid Solgården

Socialnämndens ordf&ande informerar om läget vid Solgården.
Solgården är ett dernensboende med 24 platser.
Personalen trivs bra. Ett rum är omgjort för dagverksamhet, bland annat har
det köpts in olika kaffekoppar på “loppis” till rummet, det ger de dernenta
fina minnen när de känner igen de gamla kaffekopparna. De dernenta tycker
att det är roligt att få komma till rummet. De anhöriga har fått information
om dagverksamheten.

Det är problem med luften på Solgården, det började i oktober-november
2019. Fler anställda har fått problem som torrhet i näsan och med
luflvägarna, det har visat sig att det var fukt under mattorna när dessa lades
in. Kommunen som arbetsgivare har gjort mätningar och nya luftrenare är
installerade. Det som är negativt med luftrenarna är att det uppstår viss
påverkan av ljud hela tiden, det som är positivt är att det har blivit lite bättre
luft. Luftrenama är bara en tillifillig lösning. De som är anhöriga till de
boende har inte hört av sig om fuktproblemen, det är personalen som
infonTlerat dem om detta. Det har även varit ett informationsmöte för de
anhöriga om fuktprohlemet, det kom fem personer.
Diskussioner pågår om lufirenarna ska vara kvar tills det nya
dernensboendet är klart för inflyttning eller om kommunen måste göra något
direkt med problemet. De som bor där ska ha det bra tills det nya
demensboendet blir klart.
Taket är inte bra, det regnar in ibland och det måste åtgärdas.
Diskussioner pågår om kostnaden för åtgärderna, samt vad huset ska
användas till när det inte är ett demensboende mer.

Utdragsbestyrkande
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2. Att åldras i Gagnef— För dig som fyller 75 eller 80 år och bor i
Gagnefs kommun

Socialnämndens ordförande informerar att de som är över 80 år får
erbjudande om hembesök om de vill, det är herntjänsten som gör
hembesöken. Syftet med hembesök är bland annat att få mer fördjupad
information om vilket stöd de kan få. Det är fem intressenter som har anmält
intresse för att få hembesök.

3. Hemtjänsten

Socialnämndens ordförande infonTlerar att det är högt tryck inom
hemtjänsten. Hemtjänstens personal jobbar fantastiskt bra och det fungerar
bra.

Två brukare har blivit förlagda i Hedemora kommun, det är inte på grund av
platsbrist, det beror på att det är svårt att ta hand om dessa personer i
Gagnefs kommun.

De anställda inom hemtjänsten har fatt delade turer för att inte behöva
arbeta varannan helg, men det finns möjlighet att arbeta varannan helg även
om det är delade turer.

4. Uemtjänsten - projekt PUA

Hemtjänsten är en dyr kostnad, projektet Proaktiv uppföljning och analys
(PUA) tittar när brukarna har beviljad tid och när hemtjänsten ska vara där.
Vikarier ska inte kallas in när de inte behövs, hemtjänsten ska vara där när
brukarna behöver dem och inte tvärtom. Ingen i hemtjänsten har blivit
uppsagda och ekonomin var bra när PUA infördes. Kvalitén och kvantiteten
är bra. En undersökning visar att boende och personal tycker att hemtjänsten
är bra.

5. Slussuing från sjukhus till Djurås vårdcentral på Älvudden

Socialnämndens ordförande informerar att äldre personer som har varit
inlagda på sjukhus slussas direkt från sjukhuset till Djurås vårdcentral på
Alvudden. det för att vårdpersonalen ska göra en bedömning om de kan
komma hem direkt eller vara på ett särskilt boende tills de mår bättre.

På dagens möte infonnerar en deltagare i kommunala pensionärsrådet att en
äldre person skickats hem direkt från sjukhuset, men som först borde ha
slussats till vårdcentralen innan hemfärd. brukaren klarade sig inte ensam i
sitt hem. Socialnämndens ordförande tar med frågan och undersöker detta.

Justerare Utdragsbestyrkande
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KPR2

Verksamhetsrapport — Kommunstyrelsen

Kommunala pensionärsrådets beslut

L Lägga verksamhetsrapporten som infonriation till protokollet.

Rapporter:

1. Medborgarförslag om att strandremsan längs älven mellan Grävs
badplats och Grådas badplats görs om till gångväg eller gångstig
(dnrKS/2018:273)-KS 191126 l52ochKF l91209 155.

2. Medborgarförslag om ökad bemanning på Djurmo förskola
(dnrKS/20l9:244)—KS19l126 153 ochKF 19l209 156.

3. Gagnefs Teknik AB, investeringsbudget 2020 (dnr KS/20l9:384) -

KS 191126 157 och KF 191209 § 160.

4. Taxa för allmänna vattentjänster Gagnefs kommun 2020
(dnr KS/2019:383) - KS 191126 § 158 och KF 191209 § 161.

5. Avfallstaxa Gagnefs kommun 2020 (dm KS/2019:381) — KS 191126
§ 159 och KF 191209 § 162.

6. Badplatsen vid E-löghergsdamrnen i Mockfjärd (dnr KS/2019:294) -

KS 191126 § 166.

7. Detaljplan fördel av Högsveden 5:13 (Boende för personer med
demenssjukdom) (KS!2019:323) - KS 200117 1 och KF 200120 § 6.

8. Upphandling av äldreboende för personer med demenssjukdom i Gagnefs
kommun (dnr KS/2012:752) - KS 200117 § 2 och KF 200120 § 7.

9. Bygglovlaxa för Gagnefs kommun (dnr KS/2019:452) - KS 200117 § 4
och KF 200120 § 9.

10. Utredning om skollokaler — information (dnr KS/2019:446) -

KS 200117 § 6 och KF 200120 § 5.

11, Medborgarförslag om förlängning av väg mellan ICA och Färmsnäs
(dnr KS/2019:488) - KF 200120 § 3.

12. Medborgarförslag om ökad bemanning på Djurmo förskola
(dnr KS/2019:244) —KS 191126 § 153 och KF 191209 § 156.

Justerare Utdragsbestyrkande
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KPR3

Rapport bostäder för äldre och allmänna byggnationer

Kommunala pensionärsrådets beslut

Lägga rapporten som information till protokollet.

Rapporter:

1. Information om fastigheten del av Högsveden 5:13 — Äldreboende för
personer med demenssjukdom

Projektiedaren för äldreboende för personer med dernenssjukdom
infonnerar om nuläget, det som kommer att ske, samt om en preliminär
tidplan för byggstart, färdigställdhet och inflyttning på boendet. Boendet är
planerat för 60 boende, 6 avdelningar med 10 boende på varje avdelning.
Byggnaden kommer att inrymma ett LSS-café, storkök, tvätt och
dagverksamhet.

Preliminär tidplan i bästa fall och om inget ofhrutsett inträffar (överklagan.
bygglov, upphandlingar. sträng vinter etcetera):

• Byggstart hösten 2020 eller början 2021.

• Huset färdigt hösten 2022.

• Inflyttning senhösten 2022.

2. Fastigheten del av Högsveden 5:13 — Äldreboende för personer med
demenssjukdom, översiktsplanen och byarna

Samhällsbyggnadschefen kommer att bjudas in till kommunala
pensionärsrådet den 26 maj för att infonriera om fastigheten del av
Högsveden 5:13 — äldreboende för personer med demenssjukdom,
översiktsplanen och det som sker i byarna.

Utdragsbestyrkande
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KPR4

Rapporter

Kommunala pensionärsrådets beslut

1. Lägga rapporterna som information till protokollet.

Rapporter:

1. Information om verksamheten inom miljö- och byggförvaltningen,
samt om bygglovtaxan

Miljö- och byggchefen informerar om verksamheten inom miljö- och
byggförvaltningen, samt om förvaltningens budget.
Den personal som arbetar inom miljö- och byggförvaltningen är
chef/naturvårdare, två byggnadsinspektörer, en miljösamordnare, tre
miljöinspektörer och en livsmedelsinspektör som börjar sin anställning i maf

Miljö- och byggförvaltningen ansvarar bland annat över:
livsmedel — där dricksvatten ingår, miljöskydd, hälsoskydd, naturvård - där
förvaltningen även bidrar med översiktsplanarbetet, miljösamordning,
byggande och tillsyn.

Miljö- och byggchefen informerar att bygglovtaxan har antagits av
kommunfiallmäktige. Taxan är omarbetad med vissa justeringar för att bättre
stämma mot nedlagd tid för respektive typ av ärenden. Flerbostadshus finns nu
även med i taxan. Timkostnaden är inte ändrad, däremot indexuppräkningen.

2. Information om verksamheten inom kultur- och fritidsförvaltningen

Kultur- och fritidschefen informerar om verksamheten inom kultur- och
fritidsförvaltningen, samt om förvaltningens budget.
Från år 2015 är kultur- och fritidsnämnden en egen nämnd. Enheterna inom
kultur och fritidsförvaltningen är fritid, bibliotek, kultur och fritidsgårdar.

Förvaltningen ansvarar bland annat över:
bibliotek, fritidsgårdar, föreningsbidrag, arrangemang kultur i skola,
skapande skola, kultur för äldre och funktionsnedsatta, kulturpris, Ottilia
Adelborgpriset, Ottilia Adelborgsmuséet.

Under år 2021 går det att låna och återlämna böcker med samma lånekort på
alla bibliotek i hela Dalarna.

Justerare . Utdragsbestyrkande
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Det finns fler anställda i kommunhuset som delar rum, orsaken är att det
inte finns tillräckligt med lokaler. Utredning pågår vad som kan göras med
lokalfrågan.

4. Till kommunala pensionärsrådets sammanträde den 26 maj 2020

Kollektivtrafik i byarna med mindre bussar som tar äldre personer från en
punkt till en annan punkt, exempelvis besök till vårdcentral, tandläkare
eller matvaruaffär.

Matleveranser från affär till hemmet.

LJtdragsbestyrkande


