
Rådsprotokoll

Pensionärsrådet 2019-09-17

Plats och tid: Svea Hund, Kommunhuset i Tomelilla
kl. 09:00-11:15

Närvarande:
Kent Eklund
Siv Nilsson

Philip Ohlsson
Lars Andersson

Onslunda pensionärsförening (PRO)
Onslunda pensionärsförening (PRO)

Brösarps pensionärsförening (SPF)
Brösarps pensionärsförening (SPF)

Lars Carlstedt Klubb 67 Tomelilla (SPF)
Hanna Karin Persson Klubb 67 Tomelilla (SPF)

Anita Larsson
Kerstin Olsson

Agneta Arvidsson

Övriga

Smedstorps pensionärsförening (SPF)
Smedstorps pensionärsförening (SPF)

Tomelilla pensionärsförening (PRO))

Per-Martin Svensson, kommunstyrelsens ordförande
Britt Ekstrand, sekreterare

Ordf. och sekr.
hilip Ohlsson Britt/Ekstrand
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Justerare
Hanna-Karin Persson
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1-2. Inledning -justering m. m.
Pensionärsrådets ordförande Philip Ohlsson (SPF), hälsar
kommunstyrelsens ordförande Per-Martin Svensson och rådet
välkomna till Svea Hund i Kommunhuset, Tomelilla.

Föregående mötes protokoll lades till handlingarna.

Till att justera dagens protokoll valdes Hanna-Karin Persson
(SPF).
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3. Kommunstyrelsens ordförande informerar

Tertialbokslut 2 visar att kommunen ekonomiskt går mot ett bättre
resultat men det är sparsamhet som gäller fortfarande.

Omorganisationen i kommunen fortlöper.
Den nya skolchefen Johan Holmqvist har just påbörjat sin anställning

Det har tagits beslut om att Välagården ska säljas.
Philip Ohlsson påtalar att städningen är undermålig i Brösarps
gymnastikhall.

Information om riksväg 11 och 19, Scanområdet m. m.
Mineralfrågan diskuteras.
Samarbete med SOSK pågår.

Turkiet har bjudit in till projektet Matkultur. Tomelilla kommun har
ordförandeskapet där. SOSK slopar Matkulturprojektet.

Malmö opera har en jubileumskonsert den 2 oktober 2019 i Folkets
park, Tomelilla. Det är 75 år sedan Malmö opera blev klar.

Ordföranden i pensionärsrådet tackar kommunstyrelsens ordförande
Per-Martin Svensson för informationen.
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4. Trygg hemgång

Philip Ohlsson (SPF) har träffat socialchefen, verksamhetschefen för
kommunal vård och omsorgsverksamhet och politiker och diskuterat
Trygg hemgång. Det nya är att vårdlagarna ska
lära sig att använda appar på sin telefon.
Ett första test ska göras i Klubbstugan i Brösarp onsdagen den 18
september 2019 kl. 14. 00.

De olika pensionärsföreningarna kan kontakta Tomelilla kommun om
tid och plats för information på sina möten.

Det planeras även för en träff för SPF Klubb 67, SPF Vitsippan
Smedstorp och PRO Tomelilla på Byavången
där det kommer att informeras om Trygg hemgång. Socialchef och
verksamhetschef kommer då att medverka.
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5. Verksamhetsrapport
- Agneta Arvidsson, PRO Tomelilla, berättar om aktiviteter som
föreningens medlemmar deltar i, såsom resor, sångkören, gympa och
vattengympa.

- Lars Andersson, SPF Brösarp, berättar att om tisdagar och torsdagar
pågår olika motionsaktiviteter och det finns ett minigym.
Det finns även en släktforskningskurs.
l november blir det en 60-tals fest.

Det pågår även en dokumentation av Brösarp i ord och bild.

- Anita Larsson och Kerstin Olsson, SPF Smedstorp, berättar att det
pågår en kurs i gamla talesätt - som sedan redovisas på julfesten.
Greta Walfridsson leder en grupp som håller på med korvstoppning.
Flera olika sorters korvar tillreds där.

Greta W. leder även en grupp som sysslar med porslinsmålning.
Även Smedstorp har en sångkör.
Varje år har Smedstorp ett ålagille i Smedstorps medborgarhus.

- Kent Eklund, PRO Onslunda, berättar att han bjudit in Jörgen från
begravningsbyrån i Tomelilla.
l oktober blir det ålagille.
På novembermötet ska det informeras om Trygg Hemgång.
På mötet i december serveras julbord och Onslunda skolas luciatåg
brukar bjudas in.

- Lars Carlstedt, SPF Tomelilla, berättar att vid styrelsemötet den 16
september 2019 informerades om 112-appen. Bra att ladda ner appen
Supertext, där man kan kolla på dagsresor, flerdagarsresor och
halvdagsresor.
Han berättade även om alger - omega 3.
Utbildningar i telefon och padda.
På mötet i december brukar Lucia komma på besök.
Det har kommit en inbjudan från Lundakretsen som vill att Lars
Carlstedt kommer dit och informerar om hur pensionärsrådet fungerar i
Tomelilla och förhållningssättet mot kommunens politiker och
tjänstemän.
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6. Övriga frågor

Ordföranden ger Lars Carlstedt (SPF) i uppdrag att representera
pensionärsrådet på Föreningsmässan.

Lars Carlstedt har varit i kontakt med Patrik Engfors, Skånetrafiken.
Framöver kan inte jojo-korten användas. Det kommer att bli appar i
telefonen istället.

Vad händer med de återstående pengarna på jojo-korten?
Ordföranden ger Lars Carlstedt och Hanna-Karin Persson i uppdrag
att forska i detta. Ordföranden föreslås att kontakta Per-Erik Tel l i
frågan så att projektet blir vilande till nästa år.

Frågan om ensamhet diskuterades och hur man ska nå ut till de
människor som har svårigheter att ta sig till olika tillställningar som
anordnas. Konferensen med Osterlenordförandena kommer att hållas
den 7 oktober 2019.
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7. Nästa möte

Pensionärsrådets nästa möte, med jullandgång, blir
den 4 december 2019, kl. 12. 00 i Änglamark,
2:a våningen kansliavdelningens korridor i Kommunhuset.
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