
 
Rådsprotokoll  1 
 
 Pensionärsrådet 2021-12-07 
 
 
Plats och tid: Äppelkriget, Kommunhuset i Tomelilla 
 kl. 12.00-15:30 
 
Närvarande: 
 
Kent Eklund Onslunda pensionärsförening (PRO) 
 
Philip Ohlsson Brösarps pensionärsförening (SPF) 
Lars Andersson Brösarps pensionärsförening (SPF) 
 
Gunnar Sallstedt Klubb 67 Tomelilla (SPF) 
Hanna Karin Persson Klubb 67 Tomelilla (SPF) 
 
Berit Danielsson Smedstorps pensionärsförening (SPF)  
Kerstin Olsson Smedstorps pensionärsförening (SPF) 
 
Ronny Persson Tomelilla pensionärsförening (PRO) 
Leif Holmgren Tomelilla pensionärsförening (PRO) 
Gert Almborg Tomelilla pensionärsförening (PRO)) 
 
Övriga Kommunstyrelsens vice ordförande Leif Sandberg, 

Lars Carlstedt SPF Tomelilla Klubb 67, Anita Larsson 
Smedstorps pensionärsförening (SPF), sekreterare 
Britt Ekstrand och nämndsekreterare Johanna Kandell 

 
 
 
Ordf. och sekr. ___________________ __________________ 
 Philip Ohlsson Britt Ekstrand 
  
 ___________________ 

Johanna Kandell 
  

 ___________________ 
Justerare Anita Larsson 
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1-2. Inledning – justering m.m. 
 
Pensionärsrådets ordförande Philip Ohlsson (SPF), hälsar alla 
välkomna till Äppelkriget i Kommunhuset, Tomelilla. 
 
Föregående mötes protokoll lades till handlingarna. 
 
Till att justera dagens protokoll valdes Anita Larsson (SPF)). 
_________ 
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3. Kommunstyrelsens vice ordförande Leif 
Sandberg informerar 
 
Kommunstyrelsens ordförande Per-Martin Svensson har lämnat 
återbud till dagens möte med pensionärsrådet. 
 
Kommunstyrelsens vice ordförande Leif Sandberg övertar 
ordförandeskapet i kommunstyrelsen efter Per-Martin Svensson 
från och med 1 januari 2022. 
 
Kommande frågor ska vi jobba aktivt med säger  
Leif Sandberg och redogör därefter för kommunens budget: 
 
Alla är någorlunda överens om vilka investeringar som behöver 
göras i kommunen: 
- Kastanjeskolan i Tomelilla som är byggd 1939 behöver 

fräschas upp. 
- Äldreboendet Norrevång i Skåne-Tranås, där bland annat 

ventilationen behöver ses över. 
- Handelsbanken och Bodygallerian i Tomelilla är privatägda. 
- Om Stenhusets (bankhuset i Tomelilla) framtid pågår 

diskussioner. 
- Framöver är en Familjecentral på gång, pengar finns - men 

vi måste hitta en bra lokal. 
- Tomelillas vattenledningssystem behöver åtgärdas. 

VA-taxan kommer att höjas igen. 
- Förnyelse av asfalt. Betong, armeringsjärn och asfalt är 

jättedyrt och spränger alla budgetar. 
- Lekplatser ska åtgärdas och förnyas. 
- Bollerups belysning släcktes ner. 
- Tätortsbelysningen ska bytas till LED- belysning. 

Landsbygdens belysningsstolpar har inte blivit utbytta på 10 
år, så det måste göras. 
Vi behöver mellan 30-35 miljoner kronor till detta. 

 
 
 
 
 
 



Rådsprotokoll 
 4 
 
  Pensionärsrådet 2021-12-07 
 
 

Den 16 december 2021 har politiker blivit inbjudna till kultur och 
fritid för att få information om föreningsbidragen.  
 
Kommunen har ingen bygdegård, därför har det inte ansökts 
om föreningsbidrag. 
 
Det kommer att göras en trygghetsmätning i kommunen. 
Kommunpolis Per Hansson kommer att prata om tryggheten i 
samhället och på landsbygden. 
 
Philip Ohlsson (SPF) har fått uppdraget av SPF:s Skånedistrikt 
att ingå i Skånetrafikens referensgrupp. 
 
Den 19 januari 2022 ska Philip Ohlsson ha ett möte med socialchef 
Camilla Andersson, Patrik Sikt för en genomgång av den samverkan 
som vi har haft tidigare innan coronasmittan. 
 
Ordförande Philip Olsson tackar kommunstyrelsens vice ordförande 
Leif Sandberg för informationen. 
_________ 
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5. Verksamhetsrapport från våra föreningar 
 
-  PRO – Leif Holmgren informerar om julmarknaden i Tomelilla. Den 

14 december 2021 hade vi julbord i Teaterhallen i Folkets Park. Vi 
var 108 st.  
 

- PRO Onslunda Kent Eklund: Vi har lyckats genomföra de saker 
som var tänkta. Vi har inte haft någon dans. Vi ska ha julbord den 
13 december 2021 med luciatåg. 
Före pandemin hade vi 101 medlemmar och det har vi även 
idag. 
 

 
- Brösarps SPF Gullvivan: Lars Andersson, berättar att det blir julträff 

i Klubbstugan. Det är för lite deltagare på danserna. Brösarps SPF 
Gullvivan har även varit i kontakt med Eva-Gun Westford. 
 

- Smedstorp SPF Vitsippan: Berit Danielsson berättar att de är 92 
medlemmar i föreningen. Missing people. Vi hade en ålafest utan 
dans men med filmvisning. Den 2 december hade vi julbord. Besök 
av vuxenskolan, återbetalning av arrangemang. Men lokalhyrorna, 
1.000 kronor per gång i medborgarhuset är svåra att finansiera. 
Kerstin Olsson SPF Vitsippan fixar kurser. Korvtillverkning, 
porslinsmålning och Café Seniora (för ensamma) med e-postadress 
smedstorp.se. De har även resegruppen. 

 
- Gunnar Sallstedt, ordförande i SPF seniorer, Tomelilla berättar att 

de har drygt 200 medlemmar. Vi har kunnat genomföra mötena och 
varit Teaterhallen. Men det har tärt på vår ekonomi. Vi behöver inte 
kräva vaccinationsbevis. 

_________ 
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6. Nästa möte 
 

Nästa möte blir den 18 januari 2022, kl. 09.00 i Äppelkriget, 
kommunhuset i Tomelilla. 

_________ 
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7. Övriga frågor 
 

1. Leif Holmgren PRO, vill diskutera buskörningen i samhället med 
kommunpolis Per Hansson.  
Ungdomarna har ingenstans att ta vägen. 
Nu när torget ändå ska genomgå en förändring finns det även 
önskemål om offentliga toaletter och  
bänkar på torget att sitta på. 
Förbättra belysning och sätta upp väg– och trafikskyltar som är 
aktuella. 
 

2. Om man har tankar och idéer om saker och ting i samhället eller på 
landsbygden som man på något sätt tycker ska förändras – skicka 
då in ett medborgarinitiativ med ditt förslag till kommunen. Det blir 
registrerat och behandlat och du får svar på dina frågor och tankar. 
På januarimötet ska vi diskutera medborgarinitiativ och olika frågor. 

 
3. Förfrågan om smakprovning av maten på Kastanjeskolan och 

Brinkehem. 
 

4. Gunnar Sallstedt och Lars Carlstedt ska ha en medborgardialog om 
att det saknas hiss i Stenhuset. Frågan ska tas upp med 
säkerhetsansvarig. 

 
5. Nya hyreshus byggs – men var ska folk parkera sina fordon? 

Står att läsa om i Lokala Trafikstadgan för kommunen.  
 

6. Lars Carlstedt ska fortsätta ha dialogen med kommunen och 
Philip Ohlsson med landsbygden. 
 

7. Det går även att via mejl skicka frågor till Philip Ohlsson som 
sedan in sin tur tar frågan till rätt instans. 
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7  Forts. Övriga frågor 
 
 
8. Philip Ohlsson närvarade vid Skånetrafikens möte den 24 

november 2021. En referensgrupp ska tillsättas för att se 
över hela Skåne, SPF är inbjudna. 
 

9. Frågor om Seniorkortet ska tas upp på mötet den 18 januari 
2022. 

 
10. Lars Andersson SPF i Brösarp undrar hur tillgången av 

boende med omsorg kommer att se ut om 5 år i Tomelilla 
kommun, i dess alla delar. 

__________ 
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8. Avtackning  
 Pensionärsrådets sekreterare Britt Ekstrand avtackades av 

ordförande Philip Ohlsson SPF och av tidigare ordföranden 
Lars Carlstedt SPF.  
Johanna Kandell, kansliavdelningen, blir hädanefter 
sekreterare i Pensionärsrådet. 

_________ 
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