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§1

Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkänns.

§2

Gata- och parkingenjör Christoffer Eriksson besöker råden
för att informera om tillgänglighet och fysisk framkomlighet
Christoffer Eriksson berättar om sitt arbete som gata- och parkingenjör på Trosa
kommun och informerar om bland annat följande:
• Tillstånd för användande av allmän platsmark.
• Hur kommunen tänker vid byggnationer och andra insatser i miljön utifrån
framkomlighetsaspekten.
• Trafiksituationen vid Nyängsbron.
• Asfaltering av återvinningsstationen vid Nyängsbron.
• Vattenfall äger kabel till gatubelysning i kommunen.
• Gatubelysningen kontrolleras månadsvis via en rondering. I samband med
ronderingen åtgärdas eventuella fel och brister.
• Om det inte är sandat på isbelagda ytor kan man för snabbast hantering
ringa direkt till entreprenören Trotab för att påtala det. Christoffer talar om
försvårande omständigheter när solen värmer ytor som sandats och då
förtar effekten av halkbekämpningen.
Pensionärsrådet framför synpunkter om val av markunderlag och hur exempelvis
rullgrus gör det svårt att ta sig fram med rullstol och rullator. Man påpekar att det
är särskilt svårt att ta sig fram i området vid Trosa Kvarn och Ågatan på grund av
rullgrus.
Pensionärsrådet framför brister med trafiksituationen vid norra infarten till
pendlarparkeringen i Vagnhärad.
Rådet för personer med funktionsnedsättning framför följande frågor och
synpunkter kopplade till fysisk framkomlighet:
• Finns det tillgänglighetsmål i översiktsplanen?
• Hur utvärderar kommunen tillgänglighetsarbetet?
• Vem har rapporteringsskyldighet till kommunstyrelsen gällande
tillgänglighet?
• Utreds bygglovansökningar, exempelvis gällande uteservering, utifrån ett
tillgänglighetsperspektiv?
• Mycket gatubelysning och kontraster i gatumiljön, exempelvis vitmålade
kanter på trottoarer, underlättar för personer med synnedsättning.
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Råden diskuterar kommunens arbete för förbättrad tillgänglighet och hur det
arbetet följs upp. Då svar på frågorna om tillgänglighetsmål, utvärdering av
tillgänglighetsarbete, rapporteringsskyldig och tillgänglighet kopplat till
bygglovsprocessen inte kan besvaras vid sammanträdet ska råden få svar på dessa
frågor vid kommande sammanträde.

§3

Val av justerare
Thomas Jansson och Bertil Arvidsson utses att justera dagens protokoll tillsammans
med ordförande för de båda råden.

§4

Förslag från SPF: Öppen verksamhet för seniorer
Det har inom SPF framkommit önskemål om någon form av öppen social
verksamhet för seniorer med behov av särskilt stöd och hjälp. Råden diskuterar
möjliga lösningar på detta och tänkbara samarbeten mellan Pensionärernas hus och
kommunen. Pensionärsrådet beslutar att fortsätta diskutera frågan inom respektive
pensionärsförening för att sedan åter ta upp ärendet på kommande sammanträde
med pensionärsrådet.

§5

Information från Pensionärsalliansen
Seija Gustavsson informerar om att ”frågelåda” ännu inte satts upp på Pensionärers
hus. Man försöker hitta en bra brevlåda för ändamålet.

§6

Pensionärsrådets ”frågor och svar”
Ordförande Martina Johansson redogör för frågor och svar sedan förra
sammanträdet med pensionärsrådet. Sekreteraren överlämnar enligt rutin utskriven
sammanställning till pensionärsrådet.
Pensionärsrådet påtalar åter problemet med utformningen av instruktionsskyltarna
till utegymmet vid Folkets hus.
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§7

Genomgång av föregående mötesprotokoll –
Pensionärsrådet
Genomgång av protokollet från sammanträdet 1 december 2016. Bertil Arvidsson
har felaktligt omnämnts som Bertil Andersson.
Den idé som lanserades på föregående möte om anordning av ett informationsmöte
tillsammans med Pensionsmyndigheten utreds av Pensionärsalliansen.
Den boendeenkät som informerades om på föregående möte har genomförts inom
SPF, och SPF: s boendegrupp ska sammanställa enkätsvaren. Enkäten ska även
erbjudas till övriga pensionärsföreningar. Pensionärsrådet får information om
resultatet när det är sammanställt.

§8

Genomgång av föregående mötesprotokoll – Rådet för
personer med funktionsnedsättning
Genomgång av protokollet från sammanträdet 28 november 2016, inga synpunkter
förs fram.

§9

Övriga frågor
PRO undersöker hur Sveriges kommuner använt de extra pengar till bemanning i
äldreomsorgen som staten erbjudit kommunerna. PRO vill veta vad pengarna har
gått till i Trosa kommun. Då frågan inte kan besvaras under sammanträdet ska
ordförande Martina Johansson återkomma till PRO: s representanter i
pensionärsrådet med svar innan den 15 mars då enkäten senast ska besvaras.
Pensionärsrådet informeras om svaret på nästa sammanträde.
Ordförande Martina Johansson informerar om att vård- och omsorgschef Kajsa Fisk
avslutar sin tjänst. Per-Uno Nilsson är tillförordnad vård- och omsorgschef från och
med 22 mars i avvaktan på rekryteringsprocess och ny ordinarie chef.
Övriga frågor/synpunkter framförs från råden:
• Önskemål om en särskild rehab-avdelning på Häradsgården, Trosagården
eller Ängsgården. Ordförande Martina Johansson informerar om att det finns
planer för detta.
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Finns det en bostadsförsörjningsplan för äldre och funktionsnedsatta?
Ordförande Martina Johansson informerar om att kommunen bygger varierat
men inte riktat mot något särskild målgrupp. För personer med behov av
särskilt boende finns det lediga platser i kommunen.
Varför har kostnaden för att hyra lokal i Folkets hus och Pensionärernas hus
höjts sedan kommunen tog över ägarskapet av lokalerna?
Är hyresnivån på kommunens lokaler enhetlig?
Bokningsprocessen av lokaler i Folkets hus och Pensionärernas hus har blivit
krångligare sedan kommunen tog över.

Pensionärsrådets ordförande Martina Johansson tackar Jerker Löfgren för sitt
deltagande i pensionärsrådet och välkomnar SPF:s nya ersättare Gunnar Wrangby.

§ 10

Nästa möte
Pensionärsrådets nästa sammanträde är den 27 april.
Rådet för personer med funktionsnedsättnings nästa sammanträde är den 22 maj.
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