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Justerare       
       
       
       

 

Plats och tid 
Kommunkontoret Djurås, kl. 09:00-10:30 
 
 
 
Beslutande 
Ledamöter 
Erik Warg (C), ordförande 
Fredrik Jarl (C) 
Irené Homman (S) 
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) 
 
/DeltagarlistaErsattare/ 
 
 
 
 
Justering 
Plats och tid Justerade paragrafer 
Kommunkontoret Djurås 2022-12-13, kl. 14:30 § 4-§ 6 
 
Underskrifter 
Sekreterare 
 
 ________________________________   
Tuula Lindroth  
 
Ordförande 
 
 ________________________________   
Erik Warg (C)   
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TPR § 4 
 

Verksamhetsrapport kommunen 

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

Rapport från kommunen 
 
• Fördjupad översiktsplan för Djurås pågår 
• Planprogram Stora Skogenområdet i Djurås 
• Detaljplan Stortäppa handelsområde – revidering 
• Trafikverket tillsammans med Gagnefs kommun – öka trafiksäkerheten 
• Dala Energi AB, Gagnefs Teknik AB och Dala Vatten AB om utbyggnad 

av avlopp, VA-sidan, samt renovering.  
• Fastighetsnära insamling 
• Skolutredning pågår om hur det ska byggas ut i Djurås, Bäsna och i Kyrkbyn 
• Boende för äldre – Solgården, Älvudden, Tjärnsjögården 
• Förskola i Dala-Floda 
• Skolan i Björbo är renoverad i nästan alla delar 
• Iréne Homman (S) slutar som socialnämndens ordförande från och med 

nästa mandatperiod, Eva-Lotta Törnblom Nises (S) blir ny ordförande för 
socialnämnden.  

• Demensboendet i Mockfjärd  
• Heltidsresan – förhoppningen är att erbjuda alla anställda heltidstjänster, 

samt om arbetstidsförkortning som ansöks hos arbetsgivaren 
• Semesterperioden i sommar - personal 
• Anhörigvård i hemmet 
• Älvudden Gullvivans demensboende - lokaler 
• Björbo servicehus 30 år 7 december 2022 
• Törnholens demensavdelning 
• Solgården luftrenare 
• Socialnämndens uppgifter består bland annat av försörjningsstöd, HVB-

hem, familjehem, utplacering av barn 
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• Gruppboenden funktionshindrade 
• Hemtjänsten fungerar bra, Gagnefs kommun ligger på andra plats i 

Dalarna. 
/TextBeslut3/ 
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KS/2022:500 

TPR § 5 
 

Tíllgänglighets- och pensionärsrådets sammanträdestider 2023 

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

2023 enligt följande: 
  17 februari 

5 maj 
27 oktober 

2. Mötestiden är klockan 09.00 
/TextBeslut2/ 

Förslag till beslut 
1. Fastställa tillgänglighets- och pensionärsrådets sammanträdestider för 

2023 enligt följande: 
  3 mars 
12 maj 
27 oktober 

2. Mötestiden är klockan 09.00 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Erik Warg (C): Ändra sammanträdestiderna i beslutspunkt 1 från 3 mars till 
17 februari och från 12 maj till 5 maj. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer liggande förslag mot sitt eget ändringsförslag och finner 
att tillgänglighets- och pensionärsrådet beslutar enligt ordförandens förslag. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2022-12-02, 1 sida. 

Protokollsutdrag 
Ledamöter och ersättare, tillgänglighets- och pensionärsrådet 
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TPR § 6 
 

Rapporter 

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

Rapporter 
 
• Föregående protokoll 

Tillgänglighets- och pensionärsrådet (TPR) kommer att gå igenom TPR:s 
föregående protokoll vid varje sammanträde. 

• Föreläsare tillgänglighet 
TPR kommer att bjuda in en föreläsare från Leksands kommun som 
arbetar med tillgänglighet till TPR:s sammanträde i februari.  

• Frågor om plan- och bygglagen (PBL) och Boverkets regler 
Rådens deltagare från PRO, SPF och FUB kontaktar TPR:s ordförande 
om de har frågor gällande PBL och Boverkets regler i god tid innan 
TPR:s sammanträde i februari. Miljö- och byggchefen kommer att bjudas 
in och svara på eventuella frågor. 

• Namn- och telefonuppgifter - fastighetschef tekniska avdelningen samt 
till projektledaren för demensboendet i Mockfjärd 
Sekreteraren e-postar namn- och telefonuppgifter på fastighetschefen på 
tekniska avdelningen samt till projektledaren för Mockfjärds 
demensboende till organisationerna PRO, SPF och FUB. 
Organisationerna själva kontaktar dem om de vill ha information. 

• Visningar för allmänheten – Mockfjärds demensboende 
Det är visningar för allmänheten på Mockfjärds demensboende 20 
januari, 27 januari och 3 februari. 

• Besök demensboendet i Mockfjärd 
Ordförande informerar att det eventuellt kommer att bli ett särskilt 
studiebesök på demensboendet i Mockfjärd för TPR, rekommendationen 
är att studiebesöket blir en fredag eftermiddag. Ordföranden informerar 
om eventuellt datum senare. 

• Trygg kommun 
Iréne Homman (S) informerar att Gagnefs kommun är en av Dalarnas 
tryggaste kommuner att bo i./TextBeslu t3/ 


