
Referat från KPR- möten med Gagnefs kommun 

KPR är förkortning för Gagnefs kommuns pensionärsråd som löpande får information i frågor som 

berör äldreboende. 

Mötesdatum: 2019-12-03 kl. 09:00 i Gagnefsrummet. 

Deltagare från SPF: ordinarie: Berith Johansson, Elsa Spännar, ersättare Birgitta Törne som fört 

anteckningar som ni kan läsa här nedan.  

Socialnämnden: Broschyrer ”Att åldras i Gagnef” är utsända till boende i kommunen som är 75 eller 

80 år gamla. Broschyren delades ut till mötesdeltagarna och mottogs positivt. Den är som en kokbok 

över vad det finns för stöd och hur man får del av stödet på ett bra sätt. Trevligt! Länk till broschyren 

Broschyren kommer att revideras till nästa utgåva. Se länken ovan! 

Årskalender från socialstyrelsen delades ut. Den innehåller förutom månadskalendrar, råd och dåd 

för att förhindra fallolyckor och är en del i Socialstyrelsens arbete med att förebygga fallolyckor.  Den 

finns att beställa på 

https://publikationsservice.atta45.se/System/TemplateNavigate.aspx?p=online&view=search&q=%C

3%A5rskalender och är gratis och sänds utan transportkostnad. 

SPF och PRO oroas över övermedicineringen av äldre som är ett känt faktum. Det kan göra att den 

som tar medicinen skadas.  

Hemtjänsten får bra betyg i kundundersökningen som man gjort. Det är glädjande. 

Man har problem att rekrytera behörig personal, det är den största utmaningen nu. Outbildade 

personer arbetar som undersköterskor, vilket är en risk som man är medveten om. 

Undersköterskeutbildning finns i Gagnef, vilket är bra.  

Man förutspår en bristsituation av undersköterskor åren 2022 - 2024. Det blir fler äldre och färre 

personal. 

Barn- och utbildningsförvaltningen: Håkan Elfving föredrog att läget inom skolan är gott i Gagnef. 

Det finns renoveringsbehov av Djuråsskolan och av Kyrkskolan och nybyggnation i Bäsna. Man vill 

behålla nuvarande struktur i Björbo och Dala-Floda. Det är många barn i kommunen med inflyttning i 

framförallt Bäsna, Djurås och i Gagnefs kyrkby. 

En vattenskada i Djurmoskolan har lett till viss ombyggnad. 

Angående skolan i Syrholn har fastnat i frågan om hur uppvärmningen ska lösas. 

Hedens skola i Mockfjärd är en paradbyggnad, är renoverad och vi uppmanas att gå och hälsa på. Där 

hålls utbildning i estetik mm samt hemvårdnadsprogrammet (vuxenutbildningen). Mockfjärnd har nu 

alla nivåer utom gymnasienivån där vi köper tjänster av totalt 11 andra kommuner. 

Gagnef är Sveriges barnrikaste kommun per kapita! Det finns fler barn än pensionärer. Förskolan 

har 580 barn, grundskolan c:a 1300 elever, gymnasienivån har c:a 400 elever. 

I åldern 20-30 flyttar många men kan komma tillbaka senare. 

Vi lever med en konstant lärarbrist, det är en kamp varje år. Förskolelärare saknas över hela Sverige. 

https://d.docs.live.net/2f5e967d8377bafa/SPF/Referat%20till%20KPR.docx
https://publikationsservice.atta45.se/System/TemplateNavigate.aspx?p=online&view=search&q=%C3%A5rskalender
https://publikationsservice.atta45.se/System/TemplateNavigate.aspx?p=online&view=search&q=%C3%A5rskalender


Utbildning finns på flera sätt med särskola, vuxenutbildning, hemmaelever som är socialt isolerade 

m. fl. Totalt sett tycker man att Gagnefs kommun lyckas bra med elever som inte direkt passar i den 

traditionella skolformen.  

Spf yttrande: Och detta med att inkludera alla, att inte ge upp för att fler ska växa upp och kunna 

läsa och skriva och bli en del av samhället får nu två personer Nobelpriset i Ekonomi för. Då måste vi 

känna oss stolta! 

Kommunstyrelsen: Samhällsbyggnadschefen Marcus Brödden Blomqvist berättade att man arbetar 

just nu med översiktsplanen som beräknas bli antagen 2020-2021. Byamöten har hållits och 

arbetsgruppen ska gå igenom varje tätort (8 st) genom att ha en karta med förslag sammanställt med 

”politiken”, detta resulterar i en samrådsredogörelse som blir klar i början av 2020. En 

miljöbedömning ska göras, med projektledaren Pia Wirsén. Bedömningen bedöms bli antagen 2021. 

När det gäller demensboendet har en fastighet som gränsar till E16 utvalts som ersättare för den 

tidigare. Nu utreds olika aspekter som t.ex. att skapa en säker miljö för de boende mht E16 dvs 

buller, närheten till biltrafik mm. 

Det är en tvåvåningsbyggnad som är aktuell att bygga. 

Spf är positiva till den nya placeringen av demensboendet och att det blir två våningar samt att det 

ligger nära övriga samhället och inte blir isolerat för yttre intryck.  

Byggenhetens uppdrag nu är att möjliggöra för byggnation. Projekteringen sköts av samma företag 

som vid förra placeringen. Ett finansbolag projekterar, kommunen avser att hyra anläggningen för en 

viss tid 2024-2025. Idag har kommunen inga kostnader för det pågående arbetet. Tidigare var det 

Svenska vårdfastigheter AB, men nu är det Magnolia Bostad AB som har uppdraget. (Anm. Magnolia 

Bostad köpte Svenska vårdfastigheter AB 2017.) 

Angående äldreboende – har varit ute på samråd och planeras bli antaget 2020. 

Förskolan som planerades på den tidigare platsen i Mockfjärd är lagt på is. 

Utredning av lokalbehov pågår som ska rapporteras till kommunstyrelsen i januari 2020. 

Djuråsskolan har nu 500 elever, Mockfjärdsskolan 430 cirka. 

Nedläggningen av skolan i Djura ledde till att ett 10-tal elever började i Kyrkskolan. 

Antalet elever måste tas med en nypa salt eftersom obligatorisk förskola införts som påverkar 

antalen vid jämförelse mellan år. Nu finns cirka 1300 barn i skolan i kommunen. 

Födelsetalet är cirka 120 barn per år. 

 

Det finns ett medborgarförslag om cykelvägar, vilket finns som ett uppdrag sedan 2012. 

Länsstyrelsen har avsatt medel och leder arbetet. Man kommer att testcykla för att komma fram till 

var förbättringar behöver ske. Sträckan Björbo till Tjärna i Gagnef granskas för att sedan föreslå till 

regionen för byggnation/åtgärdande. 

Tomten efter fd kommunförrådet: detaljplanen är klar och innehåller en trafiklösning. 

Spf tog upp frågan om små elfordon får trafikera cykelvägarna eftersom elfordon blir allt vanligare 

bland äldre och handikappade. Oklart vad som kommer att gälla. Transportstyrelsen ansvarar men 

medborgarna bör vara aktiva och delta i arbetet! 



Byggnation av bostadsrätter är godkänd i Skogenområdet. Försäljning pågår. 

Tomtmark i Djurås och Djurmo undersöks. I Djurås finns två privata fastigheter invid rondellen 

RV70/E16 som är intressanta för småindustri/handel. 

Tomtmark efter E16 söder Djurås mittemot Vestlis fiske är aktuell för Småindustri/handel. 

En fördjupad översiktsplan planeras för Skogenområdet/genomfart Djurås. 

Medborgarförslaget om ersättning för anhörigvård är avslaget då det bedöms som krångligt att 

införa och driva. 

 

Mötesdatum: 2019-08-16 kl. 09:00 i Gagnefsrummet. 

Deltagare från SPF: ordinarie: Berith Johansson, Elsa Spännar, Ingegerd Kull Hanses, ersättare Birgitta 

Törne som fört anteckningarna. OBS! att de kan vara ofullständiga! 

Kommunstyrelsen informerade om följande: 

Samhällsbyggnadschefen Marcus Brödden Blomqvist informerade om de olika verksamheter som 

ingår i Samhällsbyggnadsavdelningen bl.a. GIS, Teknisk avdelning, Fysisk planering med 

översiktsplanering (vägledande) och detaljplaner samt ev. områdesbestämmelser som är juridiskt 

bindande. 

Man sköter 240 fastigheter, 650 ha naturreservat, 100 ha skogsmark, 70 ha för småhusbebyggelse, 

vägmark och grönområden. 

Syftet är att främja näringslivet. 

Ett industriområde vid Himmels-slätta är på gång, det är planlagt, men ännu saknas intressenter för 

området. 

Utfarten från Konsumparkeringen i Djurås behöver ses över. 

Chefen för tekniska avdelningen Andreas Holm, tidigare fastighetschef berättade att antalet personal 

är 25 st inom lokalvård och 17 st inom vaktmästeri, gatuförvaltning etc. summa 60 personer. 

På gång nu är renovering av Djurmoskolan, upphandling sker nu, som ska vara klar i september. 

Viss renovering ska ske av skolan i Syrholen. 

Nya kommunförrådet lokaliseras till Södra industrivägen dvs söder om Gagnefs glas, där det nu är en 

stor yta som är underbyggd och belagd med grus. Magasinet är sålt och fraktas bort 190816. 

171214 enades kommunen om gemensamt demensboende i Mockfjärd. Planen antas troligen 30/9, 

men nu det har visat sig att marken är för blöt och därmed olämplig för den aktuella byggnationen. 

Ett förslag finns nu som ligger öste om pizzerian invid E16. 

Man arbetar med att effektivisera kommunhusets innehåll. 

Utredning om förskolor pågår, man vill ta reda på deras aktuella skick ur pedagogiskt perspektiv. 

Det finns 55 allmänna lekplatser i kommunen, några av dem är troligen i dåligt skick och bör rivas. 

Utöver ovanstående har man cirka 200 mindre projekt att hantera. 



GagnsInn dvs Monteliushuset i Gagnefs kyrkby är sålt och ska styckas av. Köparen är den som ägt 

gamla Gästis. Idag finns kommunens anhörigstöd i Monteliushuset som kommer att flytta till Skogen-

området i Djurås. 

För särskilt boende finns en och annan vakans. 

Behovet av hemtjänst har ökat. 

En ny broschyr är under framtagning med titeln ” Att åldras i Gagnef”, SPF kommer snart att få ta del 

av den. 

Övrigt: Trygghetsvandringen i Mockfjärd blev inställd.  

Nu (190816) pågår en ny geologisk undersökning. Den 190930 kan detaljplanen godkännas i 

kommunfullmäktige. 

Vid pennan/Birgitta Törne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


