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Kommunala pensionärsrådet verksamhetsberättelse 

2022 

 

Under 2022 har kommunala pensionärsrådet träffats som vanligt. Följande 

frågor har varit uppe i rådet under året. 

 

Lokalfrågor 

Tillgång till rätt lokaler till rätt kostnad är en fråga som diskuterats under 

2022. Sektor service var inbjudna till mötet i april för att berätta om översyn 

och uppdatering av kommunens lokaler. Vid mötet i oktober var 

fastighetsförvaltare med på mötet för att redogöra för aktuellt läge kring 

bl.a. uthyrning av Wallmanssalongen i gamla stadshotellet.  

 

Hörslingor 

Kommunens arbete med att installera hörslingor redovisades vid mötet i 

april.  

 

Bowling i Falun 

Vid mötet i april informerade kultur- och fritidsförvaltningen om läget vad 

gäller bowlingmöjligheter i Falun.   

 

Elsparkcyklar 

En revidering av de allmänna ordningsföreskrifterna vad gäller uthyrning av 

enpersonsfordon på offentlig plats gjordes i början av året och 

pensionärsrådet fick information vid aprilmötet om vilka konsekvenser de 

nya föreskrifterna får.  

 

Planärenden 

Vid mötet i juni gavs en uppdatering kring planärenden som är på gång i 

Falu kommun och nyligen beslutade detaljplaner.  

 

http://www.falun.se/
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Länsstrategi för god och nära vård 

Vid mötet i juni var medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) på besök för 

att berätta om länsstrategin för god och nära vård.  

 

Idéburet offentligt partnerskap 

Vid mötet i oktober informerade demokrativägledaren om idéburet 

offentligt partnerskap (IOP) och hur pensionärsorganisationerna skulle 

kunna samarbeta med kommunen kring detta.  

 

Digitalisering 

Vid mötet i juni fick rådet information om projektet unga IT-värdar. 

 

Beredskapsfrågor 

Vid mötet i november informerade beredskapssamordnaren om 

beredskapsarbete och skyddsrum i Falu kommun.  

 

Seniorernas hus 

Seniorernas hus har varit en återkommande fråga under året. Det har handlat 

mycket om lokalfrågan men även om vad som ska kunna erbjudas inom 

ramen för Seniorernas hus.   

 

Verksamhetsplan och aktivitetslista 

Verksamheten 2023 diskuterades vid mötet i november 2022. En 

aktivitetslista finns kopplad till verksamhetsplanen.   

 

Remissinstans 

KPR har löpande varit remissinstans i utredningar, planärenden m.m.  

 

Övrig information 

Vid varje möte har ordföranden (kommunstyrelsen), omvårdnadsnämnden 

samt pensionärsorganisationerna informerat om aktuella frågor och 

aktiviteter. Bland annat har projektet Tillsammans i Falun avrapporterats. 

Information kring kommunens olika boenden för äldre och 

utbildningssatsningar har också tagits upp. Vidare har det informerats om 

hjärtstartare, utvärdering av Coronapandemin samt om valet 2022. Även 

Agenda 2030-arbetet har varit uppe bl.a. insatser för att minska matsvinnet. 

 


