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Verksamhetsberättelse kommunala pensionärsrådet 

2021 

 

År 2021 har präglats av diskussioner och information om Coronapandemin, 

Seniorernas hus och lokalfrågor liksom annan information som efterfrågas 

av Kommunala pensionärsrådets medlemmar. 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. Samtliga möten under året har 

genomförts 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 

Verksamhetsberättelsen för 2020 antogs vid mötet i februari liksom 

verksamhetsplanen för 2021. Verksamhetsplanen för 2022 diskuterades vid 

mötet i december då det konstaterades att befintlig verksamhetsplan fortsatt 

kan fungera som vägledning för det övergripande arbetet i rådet. En 

bruttolista över aktiviteter har arbetats fram under hösten 2021 som mer 

konkret tar upp vilka aktiviteter som rådet ska genomföra för att nå målen i 

verksamhetsplanen. 

 

Seniorernas hus/Tillsammans i Falun 

Seniorernas hus har varit en återkommande fråga under året. Under ledning 

av sektionschef Jonas Hampus har arbetet med Seniorernas hus diskuterats 

inom ramen för det som kallas Tillsammans i Falun. 

 

Lokalfrågor 

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

vid ett flertal tillfällen under 2021. Sektor service var inbjudna till mötet i 

november för att lyssna till rådets synpunkter och förmedla information om 
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hur kommunen arbetar med lokalförsörjningen. En generell inventering och 

en sammanställning av lokalbehoven från sektor service efterfrågades. 

 

Hörslingor 

Kommunens arbete med att installera hörslingor i kommunens lokaler 

redovisades vid mötet i november. 

 

Boendefrågor 

I december 2021 antog kommunfullmäktige boendeplanen. KPR har varit 

remissinstans för denna och frågorna har tagits upp i arbetsutskottet. 

 

Måltidsrådet 

Måltidsrådet träffas en gång om året. KPR fick vid decembermötet en 

rapport från Måltidsrådets möte den 3 december. KPR har haft en 

representant i Måltidsrådet. Från och med 2022 ska alla 

pensionärsorganisationer ha två representanter i rådet. 

 

Bowling i Falun 

Vid mötet i november redogjorde Tomas Jons från kultur- och 

fritidsförvaltningen för hur förvaltningen arbetar med hur 

bowlingmöjligheter ska kunna erbjudas i Falun framöver. 

 

Tillgänglighetsfrågor 

Vid mötet i mars informerade utredare Ylva Renström om 

tillgänglighetsutredningen. 

 

Införande av Faluförslag 

Emilia Otterstam, demokrativägledare, informerade rådet om införandet av 

Faluförslag, som ersätter medborgarförslag, vid mötet i mars. 

 

Andra frågor som diskuterats 

Digitalisering, brandskydd, utredning om patientavgifter, 

hjälpmedelsavgifter, förebyggande hembesök hos äldre, idéburet offentligt 

partnerskap, valet 2022 och mässor och temadagar för seniorer har också 

tagits upp under året. 

 

Remissinstans 

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

 

Övrig information 

Vid varje möte har kommunstyrelsen, omvårdnadsnämnden samt 

pensionärsorganisationerna informerat om aktuella frågor. 

 


