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§1

Godkännande av dagordning
Rådet godkänner dagordningen.

§2

Information om Översiktsplan 2015 för Trosa
kommun
Linda Axelsson är planchef i Trosa kommun och inbjuden till dagens
sammanträde för att informera om Översiktsplan 2015.
En aktuell översiktsplan som visar kommunens utvecklingsinriktning på kort och
lång sikt måste finnas i alla kommuner. Dokumentet är en starkt rådgivande plan
men inte juridiskt bindande. Planen ska också visa hur kommunen förhåller sig
till riksintressen och regionala frågor.
Den senaste översiktsplanen antogs 2010 och sedan dess har flera förändringar
skett såsom lagändringar, en del tidigare planlagda områden är nu bebyggda och
det finns ett beslut om att ostlänken ska byggas. Det har sedan 2010 pågått ett
arbete med fokus på vattenfrågor som också lyfts in i den nya översiktsplanen.
Fram till den 26 april 2015 är det möjligt att lämna synpunkter på planförslaget.
§3

Val av justerare
Bojan Andersson utses att justera dagens protokoll tillsammans med ordförande.

§4

Regelmente för kommunala råd i Trosa kommun
Rådet får ta del av det befintliga reglementet för kommunala råd i Trosa
kommun. I reglementet beskrivs rådens funktion, sammansättning och
arbetsformer.
Ett förslag till nytt reglemente för de kommunala råden kommer att behandlas
av kommunfullmäktige den 22 april 2015. Nuvarande reglemente omfattar
endast Pensionärsrådet och Rådet för personer med funktionsnedsättning.
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I Trosa kommun finns också ett Brottsförebyggande råd och ett Trafikråd som
inte finns reglerat i något reglemente. I det reviderade reglementet har de
inkluderats.
En annan förändring i reglementet är att det förtydligas vem som bör väljas som
ordförande i Pensionärsrådet respektive Rådet för personer med
funktionsnedsättning.

§5

Samverkan med rådet för personer med
funktionsnedsättning
Under året kommer samverkan mellan Pensionärsrådet och Rådet för
personer med funktionsnedsättning inledas. Till en början kommer
Pensionärsrådets ordförande Martina Johansson (C) delta på Rådet för
personer med funktionsnedsättnings möten för att ta del av den
information som behandlas under rådets möte. Samma sak kommer
att gälla för ordförande i Rådet för personer med
funktionsnedsättning som kommer att delta på Pensionärsrådets
möten.

§6

Information från Pensionärsalliansen
Seija Gustavsson informerar om pensionärsalliansen där SPF, PRO Trosa och
Vagnhärad samt finska föreningen ingår.
Aktuellt för Pensionärsalliansen nu är årsmöte, friskvårdstemakväll ”kolla upp din
hälsa” och bestämma datum för när pensionärernas hus kommer att vara
sommarstängt.

§7

Genomgång av föregående mötesprotokoll
Protokollet från sammanträdet 2014-11-12 gås igenom och läggs till
handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

4

Sammanträdesprotokoll
Pensionärsrådet

Trosa Kommun

Sammanträdesdatum

2014-11-12

§8

Övriga äldrefrågor
Bojan Andersson framför synpunkter på vägen in till återvinningsstationen vid
pendlarparkeringen i Trosa samt delar av Östra Långgatan som båda har stora
hål vilket försvårar framkomligheten. Ordförande tar med sig synpunkterna och
lämnar till ansvarig förvaltning.
Ordförande Martina Johansson informerar om att vård- och omsorgsnämndens
bokslut gav ett positivt resultat med ett litet överskott. Nämnden har också fått
bra resultat i öppna jämförelser där 90 % av de som har hemtjänst eller särskilt
boende känner sig nöjda. Under 2015 kommer en stor satsning göras på
kompetensutveckling framförallt inom hemtjänsten då det är det området som
ökar mest och vården blir mer avancerad.

§9

Nästa möte
Kommunalrådet Daniel Portnoff ska bjudas in till mötet den 27 maj 2015.
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