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§1

Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkänns.

§2

Val av justerare
Gunnar Wrangby (SPF) och Britt-Marie Andersson (SRF) utses att justera dagens
protokoll tillsammans med ordförande.

§3

Information från Pensionärsalliansen
Seija Gustavsson (T-V FF) meddelar att pensionärsalliansen har möte i slutet av
denna vecka och att inget finnas att informera om just nu.

§4

Pensionärsrådets ”frågor och svar”
Ordförande redogör för frågor och svar sedan förra sammanträdet med
pensionärsrådet.
Frågan gällande vem som saltar på nya gångbron till Öbolandet förtydligas av
Gunnar Wrangby (SPF). Då gångbron inte vinterunderhålls går folk på bilbron.
Frågan gällde möjligheten för kommunen att komma överens med Öbolandets
vägförening gällande sandning, och om möjlighet för sandbilen att ta en extra
sväng och vända efter bron, istället för före bron. Frågan följs upp och besvaras på
nästkommande pensionärsråd.
Kritik framförs mot att hyresgästerna av Skärborgarnas hus ska behöva handskotta
och sanda själva vid hyra på helg. Alla har inte den fysiska möjligheten att göra
detta och frågan ställs om inte Trotab inte skulle kunna utföra underhållet. Frågan
följs upp och besvaras på nästkommande pensionärsråd.
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§5

Genomgång av föregående mötesprotokoll –
Pensionärsrådet
Genomgång av protokollet från sammanträdet den 21 november 2017. Inga
synpunkter förs fram.

§6

Genomgång av föregående mötesprotokoll – Rådet för
personer med funktionsnedsättning
Genomgång av protokollet från sammanträdet 27 november 2017. Inga synpunkter
förs fram.

§7

Rullstolsaktivitet för politiker och tjänstepersoner i
TSN och SBN
Råden diskuterar upplägget för aktiviteten och bestämmer följande;
 Datumet för aktiviteten sätts till den 16 maj 2018, kl. 18:00.
 Det valda området är platsen runt Kvarnen, där finns gamla områden samt
en pågående nybyggnation.
 Efter framkomlighetspromenaderna samlas deltagarna för fika och
diskussion på Kvarnen.
 Bojan Andersson (PRO) är ansvarig för rullstolsaktiviteten, hon har en
rullstol att låna ut och undersöker med hjälp av sekreteraren möjligheten att
låna rullstolar och rullatorer av Trosa vårdcentral.
 Britt-Marie Andersson (SRF) och Thomas Jansson (FUB) är ansvariga för
rullatorsaktiviteten. Britt-Marie har två stycken rullatorer och en ögonbindel
som kan användas för att simulera synnedsättning.
 Inbjudan till aktiviteten förbereds av sekreteraren och skickas ut snarast
möjligt.
 Media kommer att bjudas in att för att delta, utskick av ett eventuellt
pressmeddelande diskuteras med kommunens kommunikationsenhet.
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§8

Övriga frågor















Datumet för nästa sammanträde för pensionärsrådet ändras till den 18 april,
för att göra det möjligt för vård- och omsorgschef Fredrik Yllman att närvara.
Thomas Jansson (FUB) berömmer kommunen för sin placering i företaget
Humanas tillgänglighetsbarometer. Det är en årlig undersökning som granskar
svenska kommuners arbete med att göra samhället tillgängligt för personer
med funktionsnedsättning. Trosa kommun kom på plats 59 av 196 rankade
kommuner, endast två kommuner i Sörmland rankades bättre. Halmstad- och
Gävle kommun hade bäst placering..
Thomas Jansson (FUB) ställer frågan om hur kommunens
habilisteringsersättning ser ut 2018. Frågan följs upp och besvaras på
nästkommande råd för personer med funktionsnedsättning.
Frågan om övergångställe vid Bråtagatan över till informationsplatsen lyfts.
Idag finns inte något övergångsställe på platsen och det är mycket svårt att ta
sig över till informationstavlan. Ordförande informerar om att det är
Trafikverkets väg men att frågan följs upp och besvaras på nästkommande råd.
Det skottas inte på avfasningarna vilket gör det väldigt svårt för
funktionsnedsatta att ta sig fram. Åsikten kommer framföras till ansvarig på
kommunen.
Problem med avsaknad av belysning vid golfbanan mot Åda backar förs fram.
Ordförande informerar om att det är Trafikverkets väg och att problemets lyfts
med dem.
Bengt-Eric Sandström (L) informerar om kommunens nya tjänst för felanmälan
som kan göras antingen via kommunens hemsida eller via en kostnadsfri app
som heter Felanmälan Trosa kommun. I den nya felanmälan kan man bifoga
bild och ange position via en karta.
Bengt-Eric Sandström (L) informerar kommunens brottförebyggande råd och
om deras arbete med att åtgärda otrygga miljöer. Rådet tar gärna emot
information om miljöer som behöver åtgärdas gällande exempelvis belysning.
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Nästa möte
Pensionärsrådets nästa sammanträde är den 18 april 2018 kl.10:00. Vård- och
omsorgschef Fredrik Yllman kommer och pratar om boendeplaneringen i Trosa
kommun.
Rådet för personer med funktionsnedsättnings nästa sammanträde är den 21 maj
2018 kl.18:00. Carina Ranius, verksamhetschef Barn- och ungdomspsykiatriska
kliniken Sörmland och Elevhälsan Trosa kommun kommer och pratar om
utredningsprocessen runt neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
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