1 (2)
Falu kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
Karin Aldskogius
Tel. 023-830 00
E-post: karin.aldskogius@falun.se

Dnr
KS0535/19
Datum 2020-03-02

Verksamhetsberättelse Kommunala pensionärsrådet 2019
År 2019 har präglats av diskussioner kring boendefrågor, seniorernas hus,
brukarrevisionen, kommunens träffpunkter, hemsjukvården i Dalarna, satsningar
på välfärdsteknik och annan viktig information som efterfrågas av Kommunala
pensionärsrådets medlemmar.
Seniorernas hus
Seniorernas hus-konceptet har dominerat diskussionerna. En seniorgrupp har
bildats och träffats ett antal gånger under ledning av sektionschefen Jonas
Hampus. Syftet med träffarna har varit att få klarhet i innebörden av konceptet
kring bildandet av seniorernas hus i Falun. Som inspiration anordnades en
studieresa till Gnesta med olika representanter från pensionärsorganisationerna,
sektionschefen Jonas Hampus samt ordförande för kommunala pensionärsrådet
Katarina Gustavsson. Syftet med resan var att få inspiration från ett seniorhus
som tycks fungera väl. I december bildades en styrgrupp från de olika
pensionärsorganisationerna som ska ha till uppgift att arbeta fram ett gemensamt
koncept för seniorernas hus i Falun. Idén kring seniorernas hus presenterades av
Jonas Hampus i kommunstyrelsens ledningsutskott och mottags väl.
Seniormässa
En seniormässa arrangerades på Kulturhuset Tio14 i november månad där fler
aktörer i samhället deltog, såsom räddningstjänsten, bankrepresentanter,
Dalateatern och flera chefer från omvårdnadsförvaltningen som informerade de
äldre om bland annat fallolyckor, kost och motion, demens och hur man når
förvaltningen när det behövs. Seniormässan genomfördes i samverkan med
omvårdnadsförvaltningen och har varit lyckad på många sätt.
Boendefrågor
En enkät om boende för äldre i Svärdsjöbygden samt från SPF har presenterats.
Information om en ny lag om trygghetsboende har lämnats.
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Rapport om brukarrevision av kommunernas träffpunkter
En förfrågan till revisorerna gjordes i början av året. Avrapportering av
brukarrevisionen gjordes i oktober.
Rapport om hemsjukvården i Dalarna
Högskolan Dalarna har presenterat en utvärdering av hemsjukvården med
betoning på hemsjukvården i Falun.
Rapport om satsningen på välfärdsteknik
Information om vad som gjorts med pengarna i Falun kommun och att en digital
arbetsgrupp bildats med fem representanter från pensionärsorganisationerna.
Övrig information
Fallolyckor, anhörigavlösare, kommunens budget och väntjänst.
På KPR:s dagordning finns alltid en punkt där information lämnas från
kommunstyrelsen, omvårdnadsnämnden samt pensionärsorganisationerna samt
att frågor från föregående möte besvaras.
Frågor som har tagits upp och besvarats
Aktuella listor på hörslingor
Regionens medverkan i KPR
Agenda 2030
Hälsosamtal
Måltidsrådet
Grundbidrag till pensionärsorganisationerna
Ekonomin/budget i kommunen
Vård- och omsorgsboende
Årets sista möte avslutades med glögg och lussebullar och med förhoppning om
ett kreativt år 2020.

