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§ 40

Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkänns.

§ 41

Per-Uno Nilsson, myndighetschef på vård- och
omsorgskontoret besöker rådet för att informera om
avgifter kopplade till vård och omsorg
•

•

•

•
•

•
•
•

Per-Uno Nilsson delar ut en skrift med avgifter för 2016. En uppdaterad
version med kommande års avgiftsnivåer kommer lämnas till Pensionärernas
hus av sekreteraren.
Rådet diskuterar att individer kan ha svårt att genomföra ansökan om
bostadstillägg. Per-Uno Nilsson råder att i första hand ta hjälp av anhörig för
hjälp med ansökan.
På Pensionsmyndighetens hemsida kan man fylla i uppgifter och beräkna
preliminärt besked gällande bostadstillägg. Ordförande föreslår att
pensionärsorganisationerna ordnar en träff där företrädare från
Pensionsmyndigheten inbjuds för att informera om bland annat
bostadstillägget. Om möjligt kan man under en sådan träff erbjuda praktisk
hjälp med att fylla i ansökan om bostadstillägg.
Äldreomsorg kostar utifrån individens möjligheter att betala.
När alla grundläggande kostnader är betalda ska ett fastställt belopp finnas
kvar. I dagsläget är detta belopp 5438 kr för ensamstående och 4445 för
samboende/gifta.
För att få en insats, exempelvis städning eller inköp, krävs ett biståndsbeslut
från kommunens biståndshandläggare.
Individen ska upplysa kommunen om insatser han eller hon har behov av.
Kostnad för trygghetslarm i Trosa kommun ökar som följd av ökade
kostnader i hanteringen av dessa.

§ 42

Val av justerare
Seija Gustavsson utses att justera dagens protokoll tillsammans med ordförande.
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§ 43

Sammanträdestider 2017
Sammanträdestider 2017 för pensionärsrådet är:
Måndag 13 februari kl. 18.00
Torsdag 27 april kl. 10.00
Onsdag 24 maj kl. 10.00
Måndag 25 september kl. 18.00
Torsdag 23 november kl. 10.00
13 februari och 25 september sammanträder pensionärsrådet gemensamt med
rådet för personer med funktionsnedsättning.
Samtliga möten sker i Pensionärernas hus.

§ 44

Utvecklingsmöjligheter för Pensionärsrådet
Rådet diskuterar möjligheten att ha en frågelåda på Pensionärernas hus i vilken
man kan lägga frågor till pensionärsrådet. Seija Gustavsson ska undersöka och
återkomma med information.
Rådet samtalar brett kring rollen för rådet. Arne Karlsson (KD) berättar att rådet för
personer med funktionsnedsättning haft en liknande diskussion.

§ 45

Information från Pensionärsalliansen
Seija Gustavsson informerar om två genomförda aktiviteter:
• Under Hälsoveckan som genomfördes vecka 42 fanns
pensionärsföreningarna på plats i vårdcentralen med varsitt bord för att
sprida information om sina respektive verksamheter.
• Den 4 november anordnades en svensk-finsk dag på Pensionärernas hus.
Aktiviteten, som bjöd på bland annat mat och kultur, var uppskattad och
föreslås återkomma årligen.
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§ 46

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 28 november:
• Information om renovering av skolgårdar i Vagnhärad samt trafiksäkerheten
gällande Centrumvägen
• Information om färdtjänst
• Sammanträdestider 2017

§ 47

Genomgång av föregående mötesprotokoll
Genomgång av protokollet från sammanträdet 19 september 2016.
Isolde Friberg står angiven som ”Inte tjänstgörande ersättare” när hon deltog som
beslutade ledamot. Rådet noterar felaktigheten och sekreteraren uppdras korrigera
uppgiften i föregående protokoll.

§ 48

Frågor och synpunkter från föregående sammanträde
På föregående sammanträde beslutade rådet att införa en rutin innebärande att
rådet lämnar frågor/synpunkter som sedan tas om hand och besvaras på
kommande möte. Sekreteraren sammanställer frågor/synpunkter och svar och
lämnar en utskriven sammanställning till rådet för möjlighet till spridning på
lämpligt vis (exempelvis genom att sättas upp på anslagstavla i Pensionärernas
hus).
Sekreteraren överlämnar utskriven sammanställning till pensionärsrådet.
Isolde Friberg anser att svaret gällande sikten vid bron vid Nyängsvägen är
otillräckligt. Svar önskas även gällande sikten när man kör ut från
återvinningsstationen. Sekreteraren tar med frågan till kommande möte.
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§ 49

Övriga äldrefrågor
Frågor/synpunkter framförs från rådet:
• Svårt att ta sig fram med rullstol vid Trosa kvarn (Kvarnvägen/Ågatan)
• Instruktionsskyltarna till utegymmet vid Folkets hus är för små och för lågt
sittande.
• Kommunen bör anordna en invigningsfest för utegymmet.
• Sikten är dålig när man kör ut från återvinningsstationen vid Nyängsbron.
• Hur sprider kommunen information om verksamheter inom vård och
omsorg?
Sekreteraren uppdras insamla svar och redovisa vid nästa sammanträde.
Förslag på teman till framtida sammanträden framkommer:
• Trafiksituationen i kommunen
• Fysisk framkomlighet i kommunen
• Otrygga platser i utemiljön (tillsammans med Polisen)
Ordförande Martina Johansson informerar om inkomna frågor från landstingets
äldreberedning gällande insatser kopplade till psykisk hälsa hos äldre. Skrivelsen
från äldreberedningen samt förslag till svar från Trosa kommuns pensionärsråd har
skickats till rådet tillsammans med kallelsen.
Rådet kommenterar ärendet och diskuterar vad rådet kan bidra med:
• Respektive pensionärsorganisation kan lyfta frågan
• Hur når man de människor som inte själva aktivt uppsöker verksamheter
som erbjuds?
o Kommunen har ingen uppsökande verksamhet
o Informationsinsatser från pensionärsföreningarna
o Regelbundna informationsutskick från pensionärsföreningarna,
exempelvis till invånare som fyller 65 år och därefter var femte år
o Kommunen kan annonsera i lokal media om verksamheter
Brita Källqvist informerar om en boendeenkät som utformas av SPF. Syftet är att
säkra framtida boendebehov för äldre i kommunen genom att undersöka vilka
önskemål och behov som finns. Den 9 januari anordnas en träff på temat och då
kommer enkäten delas ut. Övriga pensionärsföreningar är välkomna att sprida
enkäten till sina medlemmar.

§ 50

Nästa möte
Nästa möte är den 13 februari kl. 18.00 och sker gemensamt med rådet för
personer med funktionsnedsättning.
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