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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

, 

Utses att justera Gunilla Sjödin, SKPF 

Justeringens plats och dag  

Justerade paragrafer 1 - 4 

Underskrifter 
Sekreterare 

 

…………………………………………………………  
Irene Malmberg 

 
Ordförande 

 

…………………………………………………………  
Elisabet Ottervald 

 

Justerande 

 

…………………………………………………………  

Gunilla Sjödin 

  

Plats och 
tid 

Näringslivets hus, Ölandsgatan 6, Folkbildaren, kl. 09:00 – 12:00                                                    

Närvarande 
ledamöter 
och 
ersättare 

Elisabet Ottervald 

Margareta Dunkars 

Torsten 

Gudmunds 

Urban Björn 

Gunnel Forsén 

Gunilla 

Tjernström 

Gunilla Barkar 

Torsten Bodin 

Gunilla Sjödin 

Lena Hedlund 

Anders Pettersson 

Karin Jacobsson 

Robert Karlsson 

Sixten Andersson 

 

 

Ordförande 

SPF Seniorerna Falun 

SPF Seniorerna Falun 

 

SPF Seniorerna Falun 

SPF Seniorerna Svärdsjö 

 

SPF Seniorerna Svärdsjö 

SPF Seniorerna Svärdsjö 

SKPF avd 6  

SKPF avd 6 

SKPF avd 6 

SKPF avd 6 

PRO Falun 

PRO Falun 

PRO Enviken 

 

Elsa Bergsten 

Matts Brusén  

Gunnar Blommé 

Barbro Gustafsson 

Ulla Murman  

Christer Åberg 

Marie Jansson 

Håkan Sahlander 

Kerstin Hansson 

Karin Ollas 

Lars Broman 

 

PRO Sundborn 

PRO Svärdsjö 

PRO Svärdsjö 

PRO Sågmyra 

PRO Sågmyra 

PRO Grycksbo 

PRO Grycksbo 

PRO Korsnäs/Vika 

Vision 

Vision 

Utsedd av kommunstyrelsen  

 

 

     

Övriga 
närvarande 
 
 
 

 

Irene Malmberg, sekreterare 

Margareta Krantz Sewerin, sektionschef  Kultursektionen Kultur o Fritid §2 
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Justerandens signatur 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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§ 1  Val av justerare ............................................................................................................... 3 

§ 2 Presentation av Kulturhus tio/14 .................................................................................... 3 

§ 3 Hälsa, fysisk aktivitet och gemenskap – kan vi göra mer? ............................................ 3 

§ 4 Information från pensionärsorganisationerna, omvårdnadsnämnden, kommunstyrelsen 

och hälso- och sjukvårdsberedningen i Falun ................................................................ 3 
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Falu kommun 

Kommunala pensionärsrådet 
 Sammanträdesdatum 

  2017-03-21 

    
 

Justerandens signatur 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 1  Val av justerare 

Beslut 

KPR beslutar att utse Gunilla Sjödin att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 

§ 2 Presentation av Kulturhus tio/14 

Margareta Krantz Sewerin, sektionschef Kultur och Fritidsförvaltningen informerar om  

Kulturhus tio/14. Bifogar den presentation som gjordes, bilaga 1. Observera att etapp 2 av 

ritningarna, dvs mittendelen av huset som är i två plan är bara ett utkast.  
 

Beslut 

 KPR antecknar informationen till protokollet. 

§ 3 Hälsa, fysisk aktivitet och gemenskap – kan vi göra mer? 

Vi kan göra mer men i dagsläget har inga förslag kommit fram. 

 

Beslut 

KPR antecknar informationen till protokollet. 

§ 4 Information från pensionärsorganisationerna, omvårdnadsnämnden, 
kommunstyrelsen och hälso- och sjukvårdsberedningen i Falun 

Urban Björn, SPF informerar om ett studiebesök på ett trygghetsboende i Gävle. Efter  

studiebesöket har SPF bildat en grupp som tagit fram en enkät gällande trygghetsboende. 

Resultat av enkäten är ännu inte klar, uppskattningsvis har ca 550 svar lämnats in. Om andra 

föreningar vill ta del av enkäten så är det bara att höra av sig till SPF. 

 

Robert Karlsson, PRO Falun framför kritik på den dåliga väghållning som varit under 

vintern.  Det har sagts att plogning i första hand skulle ske av vägar för fotgängare och 

cyklister. Så har inte skett, tvärtom snö har packats i flera omgångar och utgjort stor risk för 

fall och skador. Vad beror detta på? Hur ser avtalet ut med entreprenören? Robert Karlsson 

önskar att uppgifterna lämnas till ansvarig i kommunen. 

 

Margareta Dunkars, SPF efterlyser KPR protokollen på webben. Protokollen finns på 

 

http://www.falun.se/kommun--demokrati/kommunens-organisation/rad-styr--och-

samverkansgrupper/kommunala-pensionarsradet.html 

 

Urban Björn, SPF frågar vem som är demokrativägledare. Pia Joelson uppger att hon heter 

Jenny Antonsson och föreslår samtidigt att hon bjuds in till KPR för att berätta om sitt arbete. 

 

http://www.falun.se/kommun--demokrati/kommunens-organisation/rad-styr--och-samverkansgrupper/kommunala-pensionarsradet.html
http://www.falun.se/kommun--demokrati/kommunens-organisation/rad-styr--och-samverkansgrupper/kommunala-pensionarsradet.html
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Falu kommun 

Kommunala pensionärsrådet  Sammanträdesdatum 

  2017-03-21 

    
 

Justerandens signaturer 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Anders Pettersson SKPF representant frågar om kommunen kommer att anordna en 

samling/konferens/utställning om den digitala världen för äldre. Pia Joelson svarar att inget 

sådant är planerat och tar med sig frågan/idén. 

 

Margareta Dunkars SPF framför klagomål/kritik gällande maten på Hälsingebacken. 

Omvårdnadsförvaltningens dietist kommer att ta hand detta ärende. 

 

Pia Joelson informerar att en ny tjänst inrättas med inriktning på fallprevention, rekrytering 

pågår. Återställning av platser på Källegården ska påbörjas så fort de som idag bor där flyttar 

till Högbo, åtta platser blir klara eventuellt i sommar. För närvarande råder balans mellan 

efterfrågan och tillgång på platser inom vård- och omsorgsboende.  

 

Pia Joelson berättar att Gunilla Barkar, som är ny medlem i KPR, brukar föreläsa över ämnet 

”Idag dricker även farmor och mormor” och förslår att tillfälle ges för information vid ett 

kommande sammanträde. 

 

Boendeplan för äldre ska revideras, nuvarande boendeplan på Falu kommuns hemsida 

 

http://www.falun.se/kommun--demokrati/planer-styrdokument-och-taxor/boendeplan-for-

aldre.html 

 

En utförlig information om omvårdnadsförvaltningens budget lämnades, se bilaga 2. 

 

Avslutningsvis informerar Elisabet Ottervald om att förslaget till nytt reglemente för KPR 

ännu inte behandlats i kommunstyrelsens verksamhetsutskott. Eventuellt kommer ärendet upp 

på nästa sammanträde, den 15 maj. 

 

Beslut 

KPR antecknar informationen till protokollet. 

 

 

 

 

 

http://www.falun.se/kommun--demokrati/planer-styrdokument-och-taxor/boendeplan-for-aldre.html
http://www.falun.se/kommun--demokrati/planer-styrdokument-och-taxor/boendeplan-for-aldre.html

