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Plats och tid 
Kommunkontoret Djurås, kl. 09:00-11:00,  
 
Beslutande 
Ledamöter 
Erik Warg (C), ordförande 
Eva-Lotta Törnblom Nises (S) 
Jan Wiklund (M) 
Dick Karlsson (Gagnef-Floda SPF) 
Anders Blomqvist (PRO Mockfjärd) 
 
 
Tjänstemän 
Ulrika Gärdsback, Socialchef 
 
 
Övriga 
X (Gagnefs PRO) 
Fredrik Jobs, bostadsanpassare Leksands kommun 
Berth Erkers, bostadsanpassare Leksands kommun 
 
 
Justering 
Plats och tid Justerade paragrafer 
Kommunkontoret Djurås 2023-02-22, kl. 16:00 § 1-§ 2 
 
Underskrifter 
Sekreterare 
 
 ________________________________   
Tuula Lindroth  
 
Ordförande 
 
 ________________________________   
Erik Warg (C)   
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KS/2023:95 

TPR § 1 
 

Verksamhetsrapport kommunen 

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

Ärendebeskrivning 
• Högsvedens demensboende – 8 maj inflytt för boende från Solgårdens 

äldreboende, planen är att boende från Törnholns äldreboende flyttar in 
innan sommaren, samt att boende från Älvuddens äldreboende flyttar in 
efter sommaren. 

• Högsvedens demensboende - visning för tillgänglighets- och 
pensionärsrådet (TPR) eventuellt en fredag eftermiddag. Ordföranden i 
TPR har kontakt med ansvarig för visningen. Plan finns att det kommer 
att bli en visning för allmänheten innan de boende flyttar in. 

• Rekryteringar vikarier till vård och omsorg inför sommaren 
• Miljön Solgårdens äldreboende 
• Samarbete socialförvaltningen och barn- och utbildningsnämnden 
• Skolutredning, om- och tillbyggnader gällande Djuråsskolan, grund- och 

förskola i Bäsna, Kyrkskolan i Gagnef 
• Gysam – samverkan gymnasieskolor Dalarnas kommuner  
• Elevantal i Gagnefs kommun 
• Rekryteringsproblem förskolelärare, samt orsaker till detta 
• Heltidsresan – strävan är att alla deltidsanställda får en heltidsanställning 
• Fördjupad översiktsplan Djurås 
• Skogenområdet 
/TextBeslut3/ 
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TPR § 2 
 

Rapporter 

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

Rapporter 

1. Bostadsanpassning- och tillgänglighet 
Ärendebeskrivning 
Bostadsanpassare Fredrik Jobs och Berth Erkers, Leksands kommun 
informerar bland annat om bostadsanpassning, samt om de bidrag som kan 
ansökas för att få anpassningsbidrag. De bidrag som finns är 
bostadsanpassnings-, reparations- och återställningsbidrag. För att få 
bostads- eller reparationsbidrag måste det finnas ett intyg från läkare, 
arbetsterapeut, kommunen eller från rehabiliteringen. 

2. Plan- och bygglagen samt om Boverkets regler 
Ärendebeskrivning 
Förvaltningschefen och byggnadsinspektörerna på miljö- och 
byggförvaltningen kan ej delta på tillgänglighets- och pensionärsrådets 
sammanträde (TPR) 2023-02-17 för att informera om plan- och bygglagen 
(PBL) samt om Boverkets regler, förvaltningens personal är förhindrad av 
ett annat möte. Ny inbjudan kommer att skickas till ansvarig chef och/eller 
byggnadsinspektörerna till TPR:s sammanträde 2023-05-05.  
 
På dagens sammanträde vill TPR:s ledamöter att informationen till nästa 
sammanträde specifikt ska innehålla tillgänglighetsregler när det gäller 
nybyggnationer. 

3. Presentation 
Ärendebeskrivning 
TPR:s ledamöter samt socialchef Ulrika Gärdsbäck presenterar sig för 
varandra. 

4. Högsvedens demensboende i Mockfjärd 
Ärendebeskrivning 
Anders Blomqvist (PRO Mockfjärd) vill att TPR ska få se ett bildspel som 
ska finnas om projektet Högsvedens demensboende. Ordförande tar med sig 
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frågan och kommer att kontakta en person som arbetar med projektet, samt 
om personen kan komma till TPR:s sammanträde för att visa bildspelet. 
 
Fråga om hur flytten kommer att utföras praktiskt med privata ägodelar från 
det tidigare boendet till Högsvedens demensboende. Eva-Lotta Törnblom 
Nises (S) tar med sig frågan till socialchef Ulrika Gärdsbäck och 
återkommer med svar till TPR:s sammanträde. 

5. SPF – allmän samlingslokal 
Ärendebeskrivning 
Dick Karlsson (Gagnef-Floda SPF) meddelar att SPF Gagnef-Floda inte har 
någon allmän samlingslokal till deras möten, det är viktigt att det finns en 
samlingslokal. 

6. Inbjudan till TPR:s sammanträden 
Ärendebeskrivning 
Ulrika Gärdsbäck, socialchef och Marcus Bröddén, avdelningschef 
samhällsbyggnadsavdelningen kommer fortsättningsvis att bjudas in till 
TPR:s sammanträden. 

7. Massage och tandhälsa för vårdboende 
Ärendebeskrivning 
Anders Blomqvist (PRO Mockfjärd) frågar om de som bor på vårdboenden i 
Gagnefs kommun får massage och tandvård samt om det är specialutbildad 
personal som utför massagen. Eva-Lotta Törnblom Nises (S) tar med sig 
frågan och återkommer med svar till TPR:s sammanträde. 

Beslutsunderlag 
Sammanställning, kommunstyrelsens förvaltning, 2023-02-09, 1 sida. 
 

 
 


