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§ 10

Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkänns.

§ 11

Val av justerare
Irene Bergman (SPF) och Thomas Jansson (FUB) utses att justera dagens protokoll
tillsammans med ordförande.

§ 12

Sejla Salkic, utvecklingsledare informerar om boendeplan
Sejla Salkic, utvecklingsledare besöker rådet för att informera om den nu
framtagna boendeplanen 2018-2020/21
• Boendeplan med syfte att få en bild av vård- och omsorgsnämndens
bostadsbehov i ett längre perspektiv för nämndens målgrupper.
• Planen omfattar de kommande fyra åren med en utblick/uppskattat behov
över en 10-årsperiod.
• De olika boendeformerna för äldre som omfattas av boendeplanen är:
• Vård- och omsorgsboende med inriktning mot somatisk vård.
• Vård- och omsorgsboende med inriktning mot demensvård.
• Rehabilitering/ växelboende/vård i livets slut på korttidsenhet.
• Eget boende med boendestöd
• Dagverksamhet med inriktning demens
• Former av boende för personer med funktionsnedsättning, insatser
enligt LSS:
 Serviceboende
 Gruppboende
• Prognos och analys av framtida behov av vård- och omsorgsboende samt
bostad med särskild service för äldre och personer med
funktionsnedsättning.
• Planen ska beskriva – nuläge och nuvarande behov , förväntade behov av
boendeformer, tillgång på dessa boendeformer - svarat på förväntat behov
under angiven period.
• Metod: Inventering, aktuell forskning, omvärldsbevakning, inhämtad
statistik, intervjuer samt tidigare utredningar.
• I Trosa kommuns vård- och omsorgsboenden finns i dagsläget totalt 112
boendelägenheter, varav 50 är demensplatser.
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• Demografiska utvecklingen visar på att vi framgent kommer att behöva
satsa på att skapa goda förutsättningar för individer i framförallt det
ordinära boendet.
• Sannolikt kommer det ställas krav på en mer kvalificerad hemtjänst och
redan idag finns indikatorer på att de hemsjukvårdsinsatser som
efterfrågas är alltmer avancerade.
• När hemmavarande inte längre är möjligt kan den äldre söka plats på ett
vård- och omsorgsboende. Detta innebär en föränderlig sammansättning
av äldre på kommunens boenden, där snittåldern blir högre och
sjukdomsbilden mer krävande.
• Behovet av vård- och omsorgsboendeplatser är svårt att beräkna exakt
eftersom volymerna varierar över tid och beroende på trend. Dock går det
att göra goda uppskattningar i fråga.
• För att kunna göra prognosen mer träffsäker görs den i femårsklasser.
Prognosen utgår från fördelningen av verkställda beslut på vård- och
omsorgsboende (oavsett regi) per den sista december och befolkning vid
samma tidpunkt. Därefter beräknas andelarna i respektive åldersklass fram
som sedan kopplas till kommunens befolkningsprognos.
• Platsbehovet i stort är täckt fram till år 2021. Bristen på plats ökar
successivt.
• Med nuvarande utbyggnadsplan och med tanke på kommunens höga
ålderprofil kommer antalet platser i kommunen att behöva utökas först
efter år 2021 och framåt.
• Sett över en tio års period ser vi, med nuvarande prognos och med
nuvarande statistiska mätningar, visa på en rak framskrivning på ett behov
av cirka 40-50 nya platser på vård och omsorgsboende eller fyra nya
platser per år från och med år 2023 fram till år 2030/2035.(dock under
förändring)
• Inom äldreomsorgen används befolkningsprognosen som en parameter för
att förutsäga behovet av nya boendeplatser för äldre. För att använda
samma mätinstrument inom LSS är inte ett bra alternativ då populationen
som omfattas av personkretsen är liten i förhållande till befolkningen i
övrigt.
• Via inventering av behov av boende samt kunskap från kommunens
biståndshandläggare har man kunnat prognostiserat antal personer med
ett förmodat behov av bostad med särskild service fram till år 2022 samt
en översyn av de kommande tio åren.
• Baserat på inventeringen och prognos från biståndshandläggare kommer vi
varje år från 2019 vara i behov av en plats på gruppboende. Totalt visar
prognosen behov av fem platser på gruppboende mellan år 2019-2023/4.
• Gällande boendeformen serviceboende så visar inventeringen att vi även
där från år 2020 fram till 2023 kommer vara i behov av fem platser. Idag
finns det inga platser på serviceboendet Fodergången för att täcka detta
behov.
• Totalt visar prognosen att ett behov om tio nya platser mellan åren 2018-
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2023, varav lika många gruppboendeplatser som serviceboende.
• Behovet av bostäder anpassade för äldre och personer med
funktionsnedsättning kommer att vara stort en tid framöver. Det innebär
att det finns behov för, men också att det ställer krav på åtgärder,
samverkan mellan olika parter och nytänkande för att finna bra lösningar.
Sejla Salkic meddelar att råden gärna får delta i arbetet med revideringen av
planen för att ytterligare stärka brukarperspektivet.

§ 13

Per-Uno Nilsson, myndighetschef informerar om färdtjänst
Per-Uno Nilsson, myndighetschef, delar ut foldern Färdtjänst i Trosa, Vagnhärad och
Västerljung samt informerar om riksfärdtjänst och färdtjänst.
Riksfärdtjänst
• För att beviljas resa med riksfärdtjänst behöver man skicka med läkarintyg
tillsammans med sin ansökan om resa. Varje ansökan om resa kräver ett
läkarintyg, såvida inte det i läkarintyget tydligt framgår att intyget gäller
över en period för då behöver intyget skickas in endast en gång under den
perioden.
• Riksfärdtjänst beviljas i första hand med tåg, buss eller vid längre sträckor
med flyg.
• Kan ansöka om ledsagare enligt socialtjänstlagen.
• Stort resande inför helgdagar som jul och nyår. Trafiken samordnas.
• Synpunkt från rådet om att det ibland är omöjligt att resa med rullstol på
tåg. Kommunen tar hänsyn till detta i handläggningen.
Färdtjänst
• Anropsstyrd kollektivtrafik något att titta på och utveckla.
• Körs med taxifordon men klassas som buss.
• Färdtjänst får ej nyttjas till vårdinrättning för då är resan en sjukresa som
landstinget står för.
• I kommande upphandling av fordon för kollektivtrafik kommer
tillgänglighet premieras framför komfort.
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§ 14

Information pensionärsalliansen
Irene Bergman (SPF) redogör kortfattat för den information som framfördes när
ärendet hanterades på senaste mötet i pensionärsrådet.

§ 15

Genomgång av föregående mötesprotokoll – Rådet för
personer med funktionsnedsättning
Genomgång av protokollet från sammanträdet 21 maj 2017. Inga synpunkter förs
fram.

§ 16

Sammanträdestider för 2019 Pensionärsrådet
Sammanträdestider för 2019 fastställs:
Måndag 11 februari kl 18.00. Gemensamt sammanträde
Torsdag 25 april kl 10.00
Onsdag 15 maj kl. 10.00
Måndag 23 september kl.18.00. Gemensamt sammanträde
Torsdag 14 november kl.10.00

§ 17

Sammanträdestider för 2019 – Rådet för personer med
funktionsnedsättning
Sammanträdestider för 2019 fastställs:
Måndag
Måndag
Måndag
Måndag

11
20
23
25

februari kl 18.00. Gemensamt sammanträde
maj kl. 18.00
september kl 18.00. Gemensamt sammanträde
november kl. 18.00
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§ 18

Utvärdering av råden
Om att råden sammanträder enskilt ibland och gemensamt ibland:
• Bra att kunna diskutera gemensamma frågor på sammanslagna
sammanträden.
• En del ämnen hanteras bäst i enskilda råd där det finns förkunskaper och
förförståelse.
• Gemensamma möten kan leda till ökad insyn i varandras frågor.
• Vissa frågor spänner över båda råden. Andra ämnen är inte intressanta för
det andra rådet och vice versa.
• Övningen om framkomlighet är ett exempel på bra idéer som kan komma
ur gemensamma möten.
• Det är så få representanter i rådet för personer med funktionsnedsättning
att det behövs gemensamma möten för att få till en diskussion.
• Bra med både enskilda och gemensamma möten.
Förbättringsområden:
• Vara med innan beslut tas, exempelvis gällande nybyggnationer av
boenden.
• Större deltagande i seminarier från rådens sida.
• Större inflytande i ärenden både när kommunen är utförare och beställare.
• Följa upp de processer råden tyckt till om och ser hur synpunkterna
hanterats.
• Råden behöver få en överblick av vilka frågor som ska hanteras i
kommunen så råden kan ta ställning till vilka frågor man vill diskutera och
ha åsikter om.
• Råden behöver komma in tidigare i processer som angår rådens områden.
Förväntningar:
• Komma in i processer tidigare när det gäller större byggnationer och andra
frågor som berör råden.
• Att tillträdande ordförande för respektive råd tar åt sig de synpunkter som
idag framkommit.
• Årligt återkommande aktivitet om framkomlighet. Förslagsvis två
aktiviteter per mandatperiod, gärna en sommartid och en vintertid.
Övrigt:
• Tendens att det blir äldrefokus inom båda råden då det saknas yngre
representation i rådet för personer med funktionsnedsättning.
• Bra att vi får skriftliga svar på frågor som vi kan visa och sprida för övriga
intresserade utanför råden.
• Önskar större representation i rådet för personer med
funktionsnedsättning.
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§ 19

Övriga frågor
Råden har tagit del av en PM gällande utvärdering av framkomlighetsövningen som
arrangerades den 16 maj. Följande framförs:
• En aha-upplevelse och tankeställare för politiker och tjänstepersoner.
• Borde bli en återkommande aktivitet som kan ske på olika platser inom
kommunen och på olika årstider.
• Fundera på om fler kan bjudas in, exempelvis byggföretag.
• Arne Johansson (KD), ordförande, och Martina Johansson (C), ordförande,
informerar om att det finns plats i budget för framkomlighetsåtgärder.
• Förslag att råden diskuterar kommande framkomlighetsövning på det
gemensamma mötet den 11 februari 2019.

Thomas Jansson (FUB) meddelar att han från och med 2019 lämnar rådet för
personer med funktionsnedsättning. Ersättare kommer att sökas. Då
representationen i rådet för personer med funktionsnedsättning är liten tas det
tacksamt emot tips på nya tänkbara medlemmar.
Arne Karlsson (KD), ordförande, och Martina Johansson (C), ordförande, tackar för
den gångna mandatperioden och önskar råden lycka till framöver. Kommande
mandatperiod tillträder Helena Koch (M) som ordförande för pensionärsrådet och
John Carlsson (C) tillträder som ordförande för rådet för personer med
funktionsnedsättning.

§ 20

Nästa möte
Nästa möte sker den 11 februari 2019 och är ett gemensamt möte med
Pensionärsrådet och Rådet för personer med funktionsnedsättning.
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