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1-2. Inledning - föregående mötes protokoll -
justering

Pensionärsrådets ordförande Leif Norlin, hälsar rådet välkomna
till Svea Hund i Kommunhuset, Tomelilla.

Föregående mötes protokoll godkändes och lades till
handlingarna.

Till att justera dagens protokoll valdes Lars Carlstedt. Klubb 67
(SPF).
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3. Kommunstyrelsens ordförande informerar

Kommunstyrelsens ordförande informerar rådet om att budgeten ser
bra utför närvarande. Efter tertialbokslut 1, kan resultatet bli något
sämre.

Framöver blir det investeringar på ca 30 milj.

Det är viktigt att kollektivtrafiken, skolan och vården fungerar bra.

Välagården ska rustas upp - men det behövs pengar. Det är
Osterlenhem och TIAB som ska ta tag i detta.

Det hade varit bra med superbussar och pendlarparkering t. ex i Skåne
Tranås och Eljaröd.

Lars Andersson, SPF Brösarp, framför att det vore önskvärt med fler
cykelvägar.

Anders Ledskog har informerat om ett utkast till en VA-utredning.

Det pågår en omorganisation i kommunhuset, då kultur och fritid och
samhällsbyggnad ska gå ihop.

l kultur- och fritidsnämnden beslutades den 2018-12-11, § 74, om
instiftan av ett föreningsråd i Tomelilla kommun.
Rådet ska bestå av ideella föreningar, såsom ungdoms-, idrotts-,
kultur-, pensionärs-, handikappföreningar samt studieförbund. Rådet
ska bestå av 13 representanter och två kommunala tjänstemän.
Rådet sammanträder på kultur- och fritidsnämndens kallelse.

Ordföranden i pensionärsrådet tackar kommunstyrelsens ordförande
för informationen.

l^fc^
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4. Säkerhetssamordnaren informerar

Säkerhetssamordnare Dan Bengtsson informerar om tryggheten i
samhället och beredskapen.

Vilka störningar kan vi planera för?

hlur ser beredskapen ut inför ett större elavbrott, vad gäller ström,
vatten t. ex? Det kommer att påverka hela samhället oerhört mycket.
Leif Norlin PRO föreslår att bjuda in en operatör från Sydkraft som kan
informera.

Bra att ha grejor hemma så man åtminstone kan klara sig en vecka
l häftet "Viktig information till Sveriges invånare" som alla fått och
handlar Om krisen eller kriget kommer, kan man på sidan 10 och 11
läsa om tips för hemberedskap. T. ex vilka matvaror som är bra att ha
hemma. Där står även tips om vatten, värme och kommunikation.

Läs i Polisens häfte om råd och information vid ett attentat:

Fly
Sök Skydd
Larma 112

Ordföranden i pensionärsrådet tackar säkerhetssamordnare Dan
Bengtsson för informationen
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5. Verksamhetsrapport

Vice ordförande Philip Ohlsson får i uppdrag att bjuda in Per Erik
Tell till ett möte med pensionärsrådet, då vi tillsammans med
honom vill diskutera hur vi ska nå fram till berörda instanser och
personer med våra frågor som berör våra medlemmar i kommunen.
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8 Övriga frågor

1 Pensionärsrådet beslutar att till nästa möte den 21 maj 2019 bjuda
in socialchef Viweka Thoresson, kommunchef Britt-Marie
Börjesson, vård och omsorgsnämndens ordförande Gunnel
Andersson, Christel Nilsson vård och omsorg samt
kommunstyrelsens ordförande Per-Martin Svensson.

2. Pensionärsrådens protokoll hittar du på kommunens hemsida:

Gå in på kommunens hemsida,
klicka på kommunens organisation
klicka sedan på rådgivande organ
och där hittar du pensionärsrådets protokoll.

3. Ordförande Leif Norlin ska som representant från
pensionärsrådet, närvara vid Skånetrafikens kundråd, där
kollektivtrafiken, färdtjänst och sjukresor diskuteras.

4. Anita Larsson, SPF Smedstorp, undrar varför priset på
hemlarm skiljer mellan Tomelilla och Ystad?

^
^/<^1
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9 Nästa möte

Pensionärsrådets nästa möte blir den 21 maj 2019, kl. 09 00 i Svea
Hund, 2:a våningen Kommunhuset i Tomelilla.
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