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§1

Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkänns.

§2

Information om anhörigstöd
Jessica Wride, anhörigkonsulent på vård- och omsorgskontoret, besöker rådet för
att informera om hur arbetet med anhörigstöd har utvecklats. Jessica besökte även
rådet för två år sedan då hon var ny på tjänsten.
Anhörigkonsulenten erbjuder stöd till den som vårdar eller hjälper en närstående
som är långvarigt sjuk eller har en funktionsnedsättning. Konsulenten finns för att
skapa mötesplatser och informera. Den anhöriga kan erbjudas enskilda samtal,
anhöriggrupper/studiecirklar, aktiviteter/föreläsningar, stöd i kontakt med
myndigheter och organisationer och kontakt med väntjänsten.
Anhörigkonsulenten arbetar under tystnadsplikt och dokumenterar inte samtal eller
besök.
Ett återkommande problem är att nå ut med information om att anhörigstöd finns.
Biståndshandläggare och personal inom hemtjänst och särskilt boende ska
informera om att det finns. Informationslappar sätts upp på informationstavlor bl.a.
på boenden och Pensionärernas Hus. Det finns även utförlig information på
kommunens hemsida. Pensionärsorganisationerna för fram synpunkter på att det
fortfarande är många som inte vet om att anhörigstöd finns.
Frågan ställs om Jessica kan besöka pensionärsorganisationernas medlemsmöten
och Jessica svarar att de gärna får bjuda in henne för att informera om
anhörigstöd.
Pensionärsorganisationerna framför önskemål om att anhörigstödjaren ska finnas
på plats en dag i veckan på Pensionärernas Hus. Tidigare var det så. Jessica ska
lyfta frågan med myndighetschefen på vård- och omsorgskontoret.
Jessica informerar också om att biblioteken i Trosa har tagit fram boklistor med
lämpliga böcker för anhöriga och utifrån olika behov.
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§3

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

§4

Presentation av resultatet från Socialstyrelsens
enkätundersökning om hemtjänst och särskilt boende
Martina Johansson (C) informerar om Trosa kommuns resultat i Socialstyrelsens
nationella enkätundersökning ”Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2015”.
Enkäten gick ut till alla personer som fyllt 65 år med hemtjänst i ordinärt boende
eller boende på särskilt boende.
Inom särskilt boende har Trosa kommun förbättrat sig på flera punkter och ligger
över riket på allt utom ”Läkare vid behov”, som är ett landstingsansvar.
Helhetsbetyget har gått upp i jämförelse med förra året liksom känslan av trygghet.
En del enskilda mätparametrar inom hemtjänsten har gått ner men helhetsbetyget
har gått upp. Den viktiga frågan om ”Bemötande” fick högsta betyget 100 och
liksom inom särskilt boende har upplevelsen av ”Trygghet” ökat inom hemtjänsten.
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Dnr KS 2016/16

Verksamhetsberättelse för Pensionärsrådet 2015
Beslut
Rådet beslutar att överlämna verksamhetsberättelsen för 2015 till
kommunstyrelsen.

Ärendet
Enligt reglementet för de kommunala råden i Trosa kommun ska råden varje år
redovisa sin verksamhet i en verksamhetsberättelse. Den ska överlämnas till
kommunstyrelsen under första halvåret efterföljande år.
Vid rådens möten under 2015 har bland annat följande frågor behandlats:
 Reviderat reglemente för kommunala råden i Trosa
 Samverkan med Rådet för personer med funktionsnedsättning
 Översiktsplan 2015
 Kommunens budget
 Samverkan mellan Trosa kommun och Landstinget
 Studiebesök på Trosagården – visning av aktivitetscykel

Kopia till:
Kommunstyrelsen
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§6

Information från Pensionärsalliansen
 Pensionärsalliansens stadgar ska revideras, gäller ändringar kring
caféverksamheten.
 Senaste föreläsningen som hölls på Pensionärernas Hus handlade om
ögonsjukdomar. Nästa föreläsning heter ”Skrattet som medicin”.

§7

Information från Rådet för personer med
funktionsnedsättning
Arne Karlsson (KD), ordförande Rådet för personer med funktionsnedsättning,
informerar om vad som behandlades på rådets möte den 23 november 2015:
 Information om LSS
 Sammanträdestider 2016
 Upphandling av serviceresor, färdtjänst

§8

Genomgång av föregående protokoll
Genomgång av protokollet från sammanträdet 18 november 2015, inga synpunkter
förs fram.

§9

Övriga äldrefrågor
Diskussion om vilka föreningar som anordnar aktiviteter på de särskilda boendena i
kommunen, bl.a. Lions med stöd av Elisabethstiftelsen, Röda korset och Finska
föreningen.
Synpunkt framfördes igen att det är svårt att ta sig fram vid återvinningsstationen
vid infartsparkeringen i Trosa då det är problem med markbeläggningen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

TROSA KOMMUN
Pensionärsrådet

Sammanträdesprotokoll
2016-02-11

Sida 7(7)

§ 10

Nästa möte
Nästa sammanträde är den 14 april, till mötet kommer följande personer:
 Susanne Rehn Svensson, verksamhetschef Trosa vårdcentral
 Cecilia Högberg, produktionschef kultur, fritid, teknik och service (informerar
om utegym för äldre)
 Kajsa Fisk, vård- och omsorgschef
Ny tid för mötet i maj
Sammanträdet den 26 maj är flyttat till den 18 maj, kl. 9.00. Kommunalrådet
Daniel Portnoff besöker rådet.
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