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1-2. Inledning - föregående mötes protokoll justering
Pensionärsrådets ordförande Lars Carlstedt, hälsar rådet

välkomna till Änglamark i kommunhuset, Tomelilla.

Föregående mötes protokoll godkändes och lades till
handlingarna.

Till att justera dagens protokoll valdes Kent Eklund (PRO).
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Rådsprotokoll
Pensionärsrådet 2018-08-28

3. Säkerhetssamordnare Dan Bengtsson informerar
Säkerhetssamordnare Dan Bengtsson informerar om.....

Säkerhetslaget äransträngt i samhället. Mycket skadegörelse sker
sena kvällar och nattetid, särskilt vid skolor och järnvägsområdet.
Men det ärockså då vid sen kväll och nattetid som polisen finns
här. Skadegörelsen sker av en liten klick ungdomar som bor i
Tomelilla.

Mikael Svensson som är kommunpolis fram till nyår, hålleren tät
kontakt med kommunchef och säkerhetssamordnare om
tryggheten i samhället.

Ibland ärdet media som förstorar upp problemet.
Här i förvaltningen är det god kontroll.

Säkerhetslaget ska behandlas vid kommunstyrelsens arbetsutskott
den 29 augusti 2018.

|Brösarp och områdena däromkring ärdet inte fullt så mycket oro.
Brösarp har lite "egna ögon".

Men det får inte bli något medborgargarde.
Leif Norlin och många andra undrar över ungdomarnas beteende.
Inbrott och skadegörelse på bilar. Buskörning på natten.

Det ären konstellation i västra Skånesom härjarrunt.

Anmäl alltid! Visserligen körinte polisen ut alltid. Men det ärviktigt
för statistikens skull, för då kan man utläsa var det är mest oro.

Polisen har en facebooksida man kan gå in och titta på.
Pensionärsföreningarna vill gärna ha en sammankomst med
säkerhetssamordnare och polis för att diskutera problemen med
skadegörelse. Säkerhetssamordnare Dan Bengtsson föreslår att
föreningarna samlas och bjuder in polisen och
säkerhetssamordnaren för gemensam diskussion och information.

Dan Bengtsson föreslåräven pensionärsföreningarna, att de
gemensamt åker ut och tittar på säkerhetsmässor för seniorer. Dan

Bengtsson ska tillsammans med räddningschefen försökaanordna
en säkerhetsmässa.

Dan Bengtsson berättarockså att det finns en beredskapsgrupp,
som används vid större störningar i samhället, såsom
väderstörningar, elavbrott och vattenläckor

z
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Vi blev testade i vintras och det gick väl ganska bra förutom
snöröjningen.

Bandvagnar är ett mycket kostsamt hjälpmedel - men är mycket
bra, säger Leif Sandberg.
Räddningstjänstens bandvagnar är deras och lånas inte ut.
Säkerhetsplanen försvann för 10 år sedan.

l Tomelilla kommun finns flera skyddsrum, men det finns inga
förråd av mat i källarna och man tillhör inte något särskilt
skyddsrum längre. Vikten av skyddsrum är kanske inte lika stor
som förr.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har hand om
tillsynen av skyddsrum och när säkerhetsplanen ska aktiveras.

Information finns på MSB:s hemsida.
Ordförande Lars Carlstedt tackar säkerhetssamordnare Dan

Bengtsson för informationen.

^
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4. Kommunchef Britt- arie Börjesson presenterar sig
Britt-Marie Börjesson började arbeta som kommunchef i Tomelilla
kommun den 1 mars 2018 och har tillsammans med sin familj bosatt
sig på Österlen.
Kommunchefen informerar rådet om vad hon tidigare arbetat med

innan hon började som kommunchef i Tomelilla kommun.
Hon har arbetat mycket med barn både i offentlig och kommunal
verksamhet.

Britt-Marie har även varit kommunchef i Tranemo kommun samt Hylte
kommun.

Innan hon började här i Tomelilla kommun, arbetade hon som

omsorgsd irektor inom vård och omsorg i Hälsingborg.
Britt-Marie har även skaffat sig en ledarutbildning.

Ar intresserad av näringslivsfrågor, företag samt bygga samhälle.
Säger själv att hon är en envis person.
Ledarskapsrollen:

Leda genom andra chefer.
Fokusera på ekonomin.

Den offentliga sektorn är tuff.
l offentlig-Sverige måste vi jobba väldigt mycket digitalt.

Digitaliseringen måste bli bättre i Skåne.
Kvalitetsaspekterna är väldigt viktiga och är färskvara, det måste vi
jobba med hela tiden.

Ordförande Lars Carlstedt tackar kommunchef Britt-Marie Börjesson
för informationen.

/^-
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5. Siv Olsson, it-avdelningen, informerar om portabel
hårslinga
Siv Olsson, datatekniker från it-avdelningen, Tomelilla kommun,
informerar och visar pensionärsrådet hur hörselhjälpmedel fungerar.
Det finns Ijudutjämningssystem - högtalare och förstärkning.
Man har då en mikrofon om halsen som förstärker ljudet,

som kommer ut från en högtalare med ljudutjämningssystem. Ifall
någon ändå inte kan uppfatta ljudet ordentligt går det att komplettera
med en bärbar slinga till enskild person med hörapparat.
För att boka hörselhjälpmedel, kontakta datatekniker Siv Olsson,

telefon 0417-18440.
Philip Olsson Brösarps pensionärsförening (SPF) tillsammans med
övriga medlemmar i pensionärsrådet ger datatekniker Siv Olsson från

it-avdelningen en stor eloge för snabb handläggning och bra
information.
Ordförande Lars Carlstedt tackar datatekniker Siv Olsson för
informationen.

^3^
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6. Kommunstyrelsens ordförande informerar
Genom adm inprojektet ska kommunen matcha invånarnas behov av

information för hela dygnet och hela veckan.
Kommunen ska vara så tillgänglig som möjligt
Våren 2019 etableras Tomelilla Direktcenter, där ska många frågor så
snabbt som möjligt kunna besvaras.
Förenklad myndighetsutövning ska också kunna besvaras.
LSS-system som klarar 1, 5 min. /ärende.

Därföratt kommuninvånarna kräver mer omsorg.
Det behövs fler socialsekreterare, därför att det finns många svåra
ärenden.

Det är otroligt svårt att hitta ingenjörer inom bygg, vatten och plan. För
närvarande har samhällsbyggnad samarbete med Simrishamn.

Det är viktigt med rekryteringen av samhällsbyggnadschef.
Vi har för lite undersköterskor och lärarpersonal
Arbetsmarknadssidan:

Ungdomsarbetslösheten har minskat, men inte alla ungdomar bidrar
med att jobba.
Det arbetas mycket med budgeten för 2019 just nu.
Det har dragits ner på antal mål.
Vi har ca ett 25-tal mål för kommunen nu.
Vad ska vi förändra mest?

Byggnad av bollhall har klubbats av investeringsberedningen.
Där blir en samlingslokal som kan rymma 100 personer.
Ordförande Lars Carlstedt tackar kommunstyrelsens ordförande för
informationen.

^
^
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7. Hållbarhetsstrateg Ida Abrahamsson informerar om

Ringlinjen ute i Glesbygden (Närtrafik)
Tomelilla kommun har 3 närtrafikområden.

Vänligen se bifogat material.
Ordförande Lars Carlstedt tackar hållbarhetsstrateg Ida Abrahamsson
för informationen.

/c^

Närtrafik
Nättrafik finns ofta om du bori ett område därdet saknas busslinjcr. Närttafik är
ofta resor med taxi. Du behöveraUtid förbeställaresorna. Vi erbjuder nättrafik i
samarbete med kommunerna.

FörbestäU så här

. Ser du en "telefonikon" såhar du möjlighet att åkamed förbeställd trafik.
Turen körs med taxi och måste bestäUas påtelefon 0771-77 44 99 minst två
rimmar i föiväg.

.

Du har rätt riU närtrafik om du har mer äntvå kilometer till närmaste

hållplats och inte borlängsen vanUgbusslinje.

. Fofgrupper påmeränfvrapersoner beställerdu alldd minst trearbetsdagar
i fötväg.

Närtrafiken har ett enhetspris
Vuxen 25 kr, barn 15 kr och duo/famijj 40 br.
Så reser du

. Res medJojo Period och ta med digladdningskvitto.
. Jojo Reskassagällerinte om du reser med linjetrafik som du behöver
.

förbestäUa.Dennatrafikkörsavtaxibolagpå Skånetrafikens uppdrag.

Sommarbiljetten gäller i närtrafik.

. Visslinjelagdtrafikkörsocksåmed taxiochdågäUerJojoSommarävendär.
Tänk på att du inte kan ta med dig cykel i närtrafiken.
TidtabeUer

Tidernai tidtabellernaärdrkatidei:.Omduskaresaentidigmorgonturvillvihelst
att du beställer turen dageninnan.

TomeUUa komrauti har tre nättrafikområde
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Angwna^tider ärcirkatider. Turen körs med taxi och masts beställas pätelefon
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0771 - 77 44 99 minst tvä timmar i förväg. Om du ska resa en tidig morgontur
är det önskvärt att du beställer turen dagen innan. Förgrupper pä mer än 4
personer måstebeställninggörasminst tre arbetsdagari förväg;Den som reser
regelbundet kan beställaresor maximalt 14 dagarframåt.

Turnr
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8. Politikerenkäten
Vid dagens möte 2018-08-28, bestämdes att en kopia på
politikerenkäten ska skickas ut till medlemmarna i
pensionärs rådet.

^/^<
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9. Skånetrafiken

Enligt samråd med journalist Per Erik Tell, ska vi formulera om
tidningsartikeln om Skånetrafiken till en insändare.
Ordförande Lars Carlstedt fortsätter hålla kontakten med Per

Erik Tell.

^
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10. Byte av ordförande och vice ordförande i
pensionärsrådet
Ordförande Lars Carlstedt och vice ordförande Leif Norlin i

pensionärsrådet, avsäger sig sina uppdrag från och med idag
den 28 augusti 2018.

Enligt tidigare förslag ska ordförandeposten skifta mellan
pensionärsorganisationerna SPF och PRO.
Pensionärsrådet är eniga om att välja Leif Norlin (PRO) som
ordförande och Philip Olsson (SPF) som vice ordförande i
pensionärsrådet.

Lars Carlstedt (SPF), tidigare ordförande i pensionärsrådet, blir
ledamot.

Skiftet sker vid nästa pensionärsråd den 30 oktober 2018.

^

^
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6. Övrigafrågor
Förn else av körkort

Frågan om förnyelse av körkort diskuterades och då behövs det ett
läkarintyg.

Vårdcentralen och Novakliniken kan inte utfärda läkarintyget.
Utan hänvisar till privata läkarkliniker i Malmö.

Leif Norlin (PRO) får i uppdrag att undersöka detta.

Nästa möte

Pensionärsrådets nästa möte blir den 30 oktober 2018, kl. 09. 00 i
Dubbelgöken 1 och 2, kansliavdelningen, Kommunhuset i Tomelilla.

