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Förvaringsplats för protokollet
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Underskrift

Johanna Kandell
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Ärenden vid dagens sammanträde med Pensionärsrådet
1. Val av justerare och tidpunkt för justering
Gunnar Sallstedt, SPF Klubb 67 Tomelilla utses att justera.
2. Val av ordförande för 2022
Philip Ohlsson, SPF Gullvivan Brösarp, utses till ordförande för 2022.
3. Genomgång av föregående sammanträdes protokoll
Pensionärsrådet lägger föregående sammanträdes protokoll till handlingarna.
4. Kommunstyrelsens ordförande Leif Sandberg (C) informerar
Med anledning av kriget i Ukraina
Leif Sandberg (C) informerar om situationen för Tomelilla kommun i samband med kriget i
Ukraina. Han uppmanar ledamöterna i pensionärsrådet att sprida informationen vidare i sina
föreningar. Det kan komma att finnas behov där kommunmedborgare kan hjälpa till, bland
annat när det gäller boende och aktiviteter för flyktingar som anländer till kommunen framöver.
Just nu ”samlar kommunen på sig” det som kommer in från medborgare, men det är MSB
(myndigheten för samhällsskydd och beredskap) som har kontakten med Röda korset.
Det går bra att ringa, mejla eller komma in till kommunhuset om man kan erbjuda någon form
av hjälp, men i nuläget kan det dröja lite innan kommunen återkopplar eftersom frågan
fortfarande behandlas centralt. Det går också bra att mejla till nämndsekreterare, Johanna, så
samlar hon ihop informationen.
På MSB:s webbplats kan man söka upp en karta över de skyddsrum som finns i kommunen.
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Årsredovisning 2021
Alla verksamheter har nått ett gott resultat under 2021. Inom vård och omsorg ser siffrorna lite
starkare ut med anledning av att det har tillkommit en del statliga stöd kopplat till covid-19pandemin. Man arbetar vidare med heltid som norm bland annat.
Företag i kommunen har presterat bättre än vad skatteverket först prognosticerade och
kommunens egen betalningsförmåga (soliditeten) har stärkts
Frågor – särskilda boenden och ensamma medborgare
Lars Andersson, SPF Gullvivan Brösarp, efterfrågar en redovisning av hur man planerar för
särskilda boenden i kommunen och hur åldersstrukturerna (det vill säga behovet) ser ut
framöver.
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Leif Sandberg (C) föredrar att Tomelilla kommun varit tidiga med att bygga äldreboenden i
större volymer, att befolkningens medelålder ligger något över snittet i riket samt att det finns
utbyggnadsplaner på exempelvis Norrevång. Brinkehem är ett förhållandevis litet boende idag.
Det finns även ett behov av trygghetsboenden och så kallade mellanboenden beroende på hur
mycket medborgare klarar sig själva och i vilken utsträckning man vill flytta från sitt eget
boende.
Berit Danielsson, SPF Vitsippan Smedstorp, lyfter projektet ”Tillsammans mindre ensam” där
föreningarna arbetar aktivt för att lindra ofrivillig ensamhet och isolering bland äldre. Det är en
aspekt som även kommunen behöver ta i beaktande.
Frågor – offentlig toalett i Brösarp
Lars Andersson, SPF Gullvivan Brösarp, lyfter den offentliga toaletten i Brösarp. Den upplevs
som dåligt städad och svår att hitta.
Leif Sandberg (C) svarar att det är Österlenhem som sköter städningen och att det numer finns
bättre skyltning till toaletten.
5. Överförmyndarhandläggare Ann-Marie Nilsson informerar
Ann-Marie Nilsson är inbjuden för att berätta om hur det är att arbeta som god man eller
ställföreträdare. Det finns ett stort behov i kommunen. Man samarbetar i dagsläget med Ystad
kommun och Sjöbo kommun, men från 1 januari 2023 även med Simrishamns kommun.
Det handlar om att göra en insats för en annan människa. Det finns många som behöver den
här typen av hjälp och man agerar som ”spindeln i nätet” genom att främst hantera ekonomi
men även vara delaktig för att tillgodose huvudmannens eventuella övriga behov.
Överförmyndarenheten granskar den gode mannen en gång om året och man måste också
lämna in utdrag ur belastningsregister och från kronofogdemyndigheten. Alla föreningarna får
ut information om hur man ansöker om det finns intresse för att bli god man och Ann-Marie
finns tillgänglig på överförmyndarenheten för frågor som kan dyka upp.

Signature reference: cf36ef5e-48f5-4c73-bf16-39af772c9268

6. Ordförande Philip Ohlsson informerar kring samverkan med förvaltningen
Ordförande Philip Ohlsson och socialchef Camilla Andersson har varit i kontakt angående
sammankomster med alla föreningar ute i kommundelarna. Det finns möjlighet för
föreningarna att kontakta Camilla för att boka in en träff. Då kommer bland annat socialchefen
och omsorgschefen samt enhetschef för det specifika området att finnas på plats för att träffa
pensionärsföreningarna och då finns det också möjlighet att prova den mat som körs ut till
boendena. Samverkan kommer att starta den 11 maj i Brösarp då första träffen är inplanerad.
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7. Gunnar Sallstedt informerar kring synpunkter på och konsekvenser av
kommunens nya regler för föreningsstöd
Det har inkommit svar från ordföranden i kultur- och fritidsnämnden Alexander Verweij
Svensson (M) på de synpunkter som SPF Klubb 67 Tomelilla skickat in till kommunen. Gunnar
Sallstedt kommer att fortsätta driva frågan, vilket alla föreningar i pensionärsrådet ställer sig
bakom.
Pensionärsföreningarna förordade att man skulle behålla det medlemsbaserade bidraget och
man vet inte ännu hur det nya stödsystemet kommer att slå rent ekonomiskt. Men det handlar
också om ifall kommunen i detta stödsystem behandlar alla typer av föreningar likvärdigt.
Gunnar informerar igen vid nästkommande sammanträde.
8. Enkät till de förtroendevalda inför valet 2022
PRO Tomelilla och PRO Onslunda kommer gemensamt att sätta ihop en enkät från
pensionärsrådet till de förtroendevalda i kommunen. Den ska belysa tre frågeställningar;
boendefrågan, lokalfrågan och trygghetsfrågan. Enkäten presenteras vid nästkommande
sammanträde så att alla föreningarna har god tid på sig att ta del av den samt att den kan skickas
ut till partierna efter sammanträdet i maj. Förhoppningen är att alla partier ska kunna redogöra
för sin ställning i de olika frågorna, vilka är av särskilt intresse för den äldre delen av
befolkningen.
9. Verksamheternas tre fokusområden 2022
• Bostäder för äldre
• Lokaler för föreningsverksamhet
• Trygghet
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10. Verksamhetsrapport från våra föreningar
SPF Gullvivan Brösarp
- I efterdyningarna av pandemin är nu verksamheten tillbaka igen ”som vanligt”.
- Föreningen har haft årsmöte.
- Man har bra representation i distriktet och i dagsläget 207 medlemmar.
- Framåt fortsätter man att planera för höstens aktiviteter.
- Det kan nämnas att exempelvis gymmet används flitigt av medlemmarna.
SPF Vitsippan Smedstorp
- Föreningen har haft årsmöte.
- Årsprogram med aktiviteter är färdigt.
- 16 mars bjuder man in till allmänt möte kring ”Måltid i Sverige” och ”Fika för livet”.
- Föreningen har fått 8 nya medlemmar och har nu 94 medlemmar totalt.
- Aktiviteter som planerats in är bland annat olika bussresor tillsammans med andra
föreningar.
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PRO Onslunda
- Föreningen hade årsmöte tisdagen den 14 mars 2022.
- Årsprogrammet är färdigställt.
- Man anordnar aktiviteter tillsammans med byalaget bland annat.
- I september firas föreningens 60-årsjubileum.
- Flera nya medlemmar har tillkommit.
PRO Tomelilla
- Föreningen har 333 medlemmar.
- Antalet medlemmar har minskat något.
- Motionsdansen är populär men går inte ihop ekonomiskt med lokalhyra, orkester och
andra kostnader.
- Alla föreningar och deras medlemmar är välkomna till motionsdansen.
- Aktiviteter som planeras är bland annat utflykter.
SPF Klubb 67 Tomelilla
- Månadsmöten hålls med föreläsare, bland annat har man haft besök från Lunds
universitet.
- I samarbete med Vuxenskolan anordnas studiecirklar, exempelvis en fotokurs i
Smedstorp.
- Verksamheten är i gång ”som vanligt”.
- Man försöker rekrytera nya medlemmar på olika sätt.
- Höstens program är nästan färdigställt.
- Föreningen har cirka 200 medlemmar och det känns positivt och bra.
11. Övriga frågor
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1 Region Skånes kundråd för färdtjänst efterfrågar vårt deltagande. Socialchef Camilla
Andersson föreslår att pensionärsföreningarna kan hitta en kunnig representant i
färdtjänstfrågor. Kanske någon som själv har haft färdtjänst under en längre tid eller har
erfarenhet och som kan tänka sig att representera Tomelilla. Föreningarna tar frågan med sig.
2 Gert Almborg, PRO Tomelilla, berättar att de har gjort en prisjämförelse på matkassar från
olika mataffärer. Den kan vara av intresse för de andra föreningarna, så den kan redovisas vid
nästkommande sammanträde.
12. Nästa sammanträde
Nästa sammanträde blir tisdagen den 17 maj 2022 kl. 09.00-12.00, Äppelkriget, kommunhuset
Tomelilla.
_________
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