Verksamhetsberättelse
Kommunala pensionärsrådet 2020
År 2020 har präglats av diskussioner och information om Coronapandemin, Seniorernas hus
och boendefrågor liksom annan information som efterfrågas av Kommunala pensionärsrådets
medlemmar. Ordföranden har uppmanat organisationerna att vara aktiva och inför mötena
komma med frågeställningar man vill diskutera. Förankring i pensionärsorganisationerna av
det som diskuterats har gjorts mellan mötena och återkoppling har skett vid nästa möte.
Coronapandemin
Pandemin har påverkat arbetet under året. Det första mötet i mars skedde som vanligt medan
övriga möten skett digitalt med arbetsutskottet som tillfälligt fått ta över KPRs roll under
pandemin.
Information har löpande skett om läget gällande pandemin och hur den påverkar målgruppen
äldre på olika sätt. Det har gällt matinköp, ensamhetsproblematik, sjukvård m.m.
Verksamhetsplan och verksamhetsberättelse
Verksamhetsplan för 2020 och verksamhetsberättelse för 2019 antogs vid första mötet 2020.
En hel del av de planerade aktiviteterna har dock fått skjutas på p.g.a. pandemin.
Seniorernas hus
Seniorernas hus har varit en återkommande fråga under året. Under ledning av sektionschef
Jonas Hampus har arbetet med Seniorernas hus diskuterats med den styrgrupp som finns med
representanter för de äldre. Målsättningen har varit att få input i arbetet som sker inom det
som kallas Tillsammans i Falun. Seniorernas hus har även diskuterats med kommunalråd
Mats Dahlberg med målsättningen att ta fram en handlingsplan och finansiering. Mats
Dahlberg har även deltagit vid ett möte i KPR-au.
Boendefrågor
VD för Kopparstaden AB informerade vid årets första möte om boenden för äldre, hur man
planerar boenden utifrån kommunens långsiktiga boendeplan samt den kommunikationsplan
som finns för målgruppen seniorer.
Omvårdnadsnämnden har tagit fram ett remissförslag gällande boendeplanen för vård- och
omsorgsboende som KPR kommer att få på remiss.

Vägledande riktlinjer för biståndshandläggning
Vid mötet i maj informerades om en remiss från omvårdnadsförvaltningen om riktlinjer för
biståndshandläggning. Målet är att fler ska få sina behov tillgodosedda inom vård- och
omsorgsboende.
Satsningar på välfärdsteknik
Omvårdnadsförvaltningen har svarat på en remiss om välfärdsteknik och tillstyrkt
utredningens slutsatser.
Budget- och skuldrådgivning
Falu kommuns budget- och skuldrådgivare berättade om verksamheten vid årets första KPRmöte.
Övrig information
Vid varje möte har kommunstyrelsen, omvårdnadsnämnden samt pensionärsorganisationerna
informerat om aktuella frågor.
Frågor som har tagits upp och besvarats
En broschyr om demenssjukdomar har tagits fram på omvårdnadsförvaltningen efter
önskemål från KPR.
Önskemål om mer riktad och förbättrad information till äldre på Falu kommuns hemsida har
framförts till kommunikationskontoret.
Ett brev har skickats till Region Dalarna med frågan om hur man kan tillgodose behoven hos
dem som inte har möjlighet att utnyttja digitala lösningar i kollektivtrafiken.

