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§ 10

Godkännande av dagordning
Rådet godkänner dagordningen.
§ 11

Information från kommunalrådet
Kommunalrådet Daniel Portnoff (M) är inbjuden till rådet för att informera om
kommunens budget samt andra frågor som är aktuella inom Trosa kommun.
Daniel redogör för majoritetens förslag till budget 2016. Bland annat finns
följande med i budgetförslaget: Ramutökning LSS för att möta ökade behov,
riktade satsningar för Tryggare hemgång och ettårssatsning med fokus på
ensamhet och psykisk ohälsa hos äldre. Daniel redogör också för det ekonomiska
läget 2015, kraftigt ökade behov inom LSS och hemtjänst har uppstått.
Investeringsmedel för utomhusgym vid Pensionärernas hus är avsatta till 2016.
Daniel får även frågor gällande bland annat Ostlänken, pensionärsrabatter på
bussresor och Fixar-Malte.
§ 12

Val av justerare
Brita Källqvist utses att justera dagens protokoll tillsammans med ordförande.
§ 13

Information från Rådet för personer med
funktionsnedsättning
Rådet för personer med funktionsnedsättnings ordförande Arne
Karlsson (KD) var förhindrad att delta på dagens möte. Istället
redogör Pensionärsrådets ordförande Martina Johansson (C) vad som
behandlades på Rådet för personer med funktionsnedsättnings
sammanträde den 11 maj där Martina också var närvarande.
Jessica Wride, anhörigkonsulent besökte rådet för att informera om
anhörigstöd. Andra frågor som bland annat diskuterades var
synskadades rätt till assistans, behov av breddning av trottoarer och
krav på tillgänglighet vid inköp av nya tåg.
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§ 14

Information från Pensionärsalliansen
Pensionärernas Hus har sommarstängt från den 12 juni till mitten av augusti.
§ 15

Genomgång av föregående mötesprotokoll
Protokollet från sammanträdet 2015-04-09 gås igenom och läggs till
handlingarna. Det konstaterades att sammanträdesdatumet i sidhuvudet på
sidan 2-5 är felaktigt, sekreteraren får i uppdrag att justera detta.
§ 16

Övriga äldrefrågor
Rådet enas om att efter att sammanträdesprotokollet är justerat så ska
sekreteraren skicka det med e-post till samtliga representanter i rådet.
Göran Hammarlund (FP) informerar om att han ska delta på Landstinget
Sörmlands Äldreberedning. Vid nästa sammanträde kommer Göran återkoppla
från äldreberedningen.
§ 17

Nästa möte
Sammanträdet den 16 september flyttas till den 21 september kl. 18.00.
Carina Forsman från FoU (Forskning och utveckling i Sörmland – kommuner och
landsting i samverkan) kommer för att informera och visa tekniska hjälpmedel.
Även Rådet för personer med funktionsnedsättning har sitt sammanträde då och
kommer gemensamt med Pensionärsrådet få ta del av informationen/visningen.
Efter informationen om tekniska hjälpmedel kommer råden att fortsätta sina
möten på varsitt håll.
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