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Justerare       
       
       
       

 

Plats och tid 
Kommunkontoret Djurås, kl. 09:00-10:50 
 
Beslutande 
Ledamöter 
Erik Warg (C), ordförande 
Irené Homman (S) 
Jan Wiklund (M) 
Dick Karlsson (Gagnef-Floda SPF) 
Anders Blomqvist (PRO Mockfjärd) 
Kerstin Anderssén (PRO Gagnef) 
Lars Norell (FUB Borlänge) 
 
 
Tjänstgörande ersättare 
Ulf Haglund (KOSA) tjänstgörande för Lars-Erik Granholm (KOSA) 
Birgitta Törne (Gagnef-Floda SPF) tjänstgörande för Ingegerd Kull Hanses (Gagnef-Floda SPF) 
 
 
Tjänstemän 
Torben Stenberg hållbarhetsstrateg/enhetschef 
 
 
Justering 
Plats och tid Justerade paragrafer 
Kommunkontoret Djurås 2022-04-19, kl. 08:00 § 1-§ 3 
 
 
 
 
 
Underskrifter 
Sekreterare 
 
 ________________________________   
Tuula Lindroth  
 
Ordförande 
 
 ________________________________   
Erik Warg (C)   
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KS/2022:140 

TPR § 1 
 

Verksamhetsrapport - Kommunen 

Tillgänglighets- och pensionärsrådets beslut 
1. Lägga verksamhetsrapporten till handlingarna. 

Rapport från kommunen 
• Politisk organisation i Gagnefs kommun 
• Verksamhetsinformation inom barn- och utbildningsnämnden - Behov av 

skol- och förskolelokaler, om- och tillbyggnad av skol- och 
förskolelokaler, moduler 
Utsedd grupp ser över pedagogisk miljö, byggnationer och ekonomin när 
det gäller skol- och förskoleverksamheten 

• Översiktsplan i Gagnefs kommun 
• Verksamhetsinformation inom socialnämndens arbetsområde – bland 

annat om särskilda boendeformer, demensboenden., äldreboenden, 
hemtjänst, LSS, IFOU, familj, missbruk, äldrevård, utbildning personal 
samt om vikariefrågan inom vården 

• Byggnation av nytt demensboende i Mockfjärd 
• Verksamhetsinformation Familjens hus i Gagnefs kommun – mödravård, 

barnhälsovård, familjeteam, öppen förskola. Familjens hus är en 
samverkan mellan kommunen, regionen, Leksands- och Rättviks 
kommun. 

/TextBeslut3/ 
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KS/2022:110 

TPR § 2 
 

Tillgänglighets- och pensionärsrådets sammanträdestider 2022 

Tillgänglighets- och pensionärsrådets beslut 
1. Fastställa tillgänglighets- och pensionärsrådets sammanträdestider för 2022 

enligt följande: 
 8 april 

28 oktober 
9 december 

2. Mötestiden är klockan 09.00. 
/TextBeslut2/ 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2022-03-25, 1 sida. 

Protokollsutdrag 
Ledamöter och ersättare, tillgänglighets- och pensionärsrådet 
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KS/2022:112 

TPR § 3 
 

Rapporter 

Tillgänglighets- och pensionärsrådets beslut 
1. Lägga rapporterna som information till protokollet. 

1. Demensboendet i Mockfjärd 

Ärendebeskrivning 
Projektledaren för demensboendet i Mockfjärd kommer att bjudas in till 
tillgänglighets- och pensionärsrådets (TPR) nästa sammanträde 28 oktober. 

2. Kulturlivet i Gagnefs kommun 

Ärendebeskrivning 
Det är viktigt att kulturlivet bejakas i Gagnefs kommun. 

3. Upplysningstjänst 

Ärendebeskrivning 
Önskemål om att sociala förvaltningen har en upplysningstjänst. 

4. Tidtabell om flytten till vårdcentralen 

Ärendebeskrivning 
Önskemål om att TPR får en tidtabell gällande flytten till vårdcentralen. 

5. Föregående protokoll till TPR:s sammanträden 

Ärendebeskrivning 
Föregående protokoll kommer att delges TPR efter varje sammanträde, samt 
läggas in som en stående punkt längst upp i TPR:s kallelse. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Tillgänglighets- och pensionärsrådet 2022-04-08 5 
 
 
 

 
Justerare       
       
       
       

 

6. Stående punkter på ärendet rapporter  

Ärendebeskrivning 
Önskemål om att TPR:s ledamöter från organisationerna får veta vilka 
punkter som ska tas upp på föredragningslistan när kallelsen skickas ut. 
Ledamöterna från organisationerna vill hinna diskutera dessa punkter med 
sina medlemmar i organisationerna innan TPR:s har sina sammanträden.  
Dessa stående punkter kommer att finnas under punkten rapporter.   

7. Personal demensboende 

Ärendebeskrivning 
Det är viktigt att den personal som arbetar med demenssjuka har 
demensutbildning, samt att de har ett fint bemötande med de boende.  

8. Information om FUB i Borlänge 

Ärendebeskrivning 
Ledamoten från FUB Borlänge informerar bland annat om att FUB är en 
intresseorganisation som arbetar för barn, ungdomar och vuxna med 
utvecklingsstörning. 

9. Tillgänglighet byggnationer 

Ärendebeskrivning 
Byggnadsinspektör från miljö- och byggnadsförvaltningen bjuds in till 
TPR:s sammanträde 28 oktober eller 9 december, det för att informera om 
de lagar och regler som gäller när det gäller tillgänglighet. 
/TextBeslut3/ 
 

 


