
Verksamhetsplan  

Kommunala pensionärsrådet 2021 

 

Inledning 

Arbetet i kommunala pensionärsrådet kommer fortsatt att påverkas av pandemin men 

ambitionen är att ändå inte slå av på takten i arbetet med prioriterade frågor. Det som kommer 

att vara på dagordningen 2021 är Vision seniorernas hus, som planeras inom ramen för 

Tillsammans i Falun.  

En analys av äldrevården under pandemin ska genomföras för att dra lärdomar för framtiden.  

Boendefrågor är också fortsatt aktuella. Det handlar bl.a. om ny boendeplan och 

trygghetsboenden.  

Problematiken med ofrivillig ensamhet kommer att finnas på agendan under 2021 och 

behandlas inom ramen för Tillsammans i Falun.  

I dagens samhälle är kunskap om hur man använder modern teknik nödvändig för att hänga 

med. Det är därför av största vikt att minska utanförskapet hos äldre genom ökade IT-

kunskaper.  

Vidare är det prioriterat att lyfta äldrefrågorna på den politiska agendan. 

Pensionärsorganisationerna ska få möjlighet att aktivt bidra i kommunens löpande arbete 

genom att de får möjlighet att medverka bl.a. som remissinstans i frågor som berör äldre.   

 

Planerade aktiviteter 

Tillsammans i Falun    

 

− Under 2021 ska Öppet Hus arrangeras enligt föreslaget i skrivelsen ”Vision 

Seniorernas Hus” även benämnt ”Tillsammans i Falun”. Målsättningen är 10 veckor 

under hösten. 

− Likaså ska 1-2 tillfällen för dans arrangeras av organisationen för Tillsammans i Falun. 

− Syftet om en fast mötesplats för alla seniorer i Falun ska läggas fast. 

− Styrgruppen för Tillsammans i Falun ska presentera förslag till hur konceptet kan 

omsättas utanför centrala Falun. 

 

Äldrevården under pandemin 

 

− Gemensamt få diskutera den lokala genomlysning samt allmänna analys som 

genomförts gällande äldrevården under pandemin. 

− KPR kan redovisa och förmedla de Seniora organisationernas synpunkter vad gäller 

åtgärder inom äldrevården. 



 

Boende för äldre 

 

− Via KPR avge organisationernas synpunkter på den nya boendeplanen för äldre. 

− Verka för att kommunen kan skapa möjligheter för flera alternativa markområden för 

Trygghetsboende. 

 

Ofrivillig ensamhet 

 

− Stödja olika initiativ som underlättar samarbete med den kommunala verksamheten 

och de seniora organisationernas initiativ när det gäller arbetet med ofrivillig ensamhet 

som beskrivs i underlaget för Tillsammans i Falun. 

 

Minska utanförskapet med hjälp av teknik 

 

- Då många äldre inte behärskar modern digital teknik vill KPR verka för att överbrygga 

glappet med hjälp av ökad kunskap, detta kan ske i samarbete med olika grupperingar 

som kan stötta äldre. 

 

Lyfta äldrevårdsfrågorna i den kommunala verksamheten 

 

− Förvaltningarna informeras om nyttan av att engagera de seniora organisationerna i 

frågor som gäller de äldre och äldrevården. 

- Kommunala pensionärsrådet ska vara remissinstans i frågor som påverkar rådets 

målgrupp. 

 


