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Ärenden vid dagens sammanträde med Pensionärsrådet
1. Val av justerare och tidpunkt för justering
Leif Holmgren, PRO Tomelilla utses att justera.
2. Genomgång av föregående sammanträdes protokoll
Pensionärsrådet lägger föregående sammanträdes protokoll till handlingarna.
3. Kommunstyrelsens ordförande Leif Sandberg (C) informerar
Ekonomisk uppföljning tertial 1 januari-april 2022
Ekonomienheten håller på att färdigställa den första ekonomiska uppföljningen för 2022 och
Leif Sandberg (C) informerar att det inte förväntas några större avvikelser. Det man ser är att
byggnadsnämnden är den som är mest ansträngd, vilket till stor del beror på att man tvingats
betala konsultarvode för tillförordnad bygglovschef under en längre tid.
Renovering av Välabadet
Friluftsbadet ska vara färdigställt till säsongen.

Signature reference: 1b926c91-6e20-412e-853f-9afe1f2d5d5b

Föreningsstödssystemet
Det nya föreningsstödssystemet infördes från 1 januari 2022 och ska börja följas upp under
hösten, både från kommunens sida och från föreningarna. Det är viktigt att se vilka faktiska
effekter stödsystemet kommer att ge. Leif Sandberg (C) poängterar att oavsett politisk
inriktning är det ingen förtroendevald i kommunen som avser att systemet ska missgynna
pensionärsföreningarna.
Kommunens beredskap samt den upplevda tryggheten
Kommunens alla skyddsrum har iordningställts för att kunna tas i bruk med kort varsel. Vi är i
beredskap. Bränsle, livsmedel, vattenförsörjning och nödvattenplan är ett par av de saker som
kommunen ansvarar för vid krisberedskap. Leif Sandberg (C) menar att man kan hänvisa till
MSB:s webbplats för information, men att även där finns det begränsat med information av
förklarliga skäl.
Leif Holmgren, PRO Tomelilla, tipsar om att föreningen kan bjuda in civilförsvarsförbundet så
kommer de och informerar.
Philip Ohlsson, SPF Gullvivan Brösarp, berättar att Per Hansson (kommunpolis) varit
tillmötesgående och intresserad av att samarbeta med pensionärsföreningarna, bland annat
genom att hantera information. Polisen kan informera om skyddsrum och civilförsvar. Detta är
ett pågående samarbete också när det gäller den upplevda tryggheten bland seniorer.
Unga i omsorgen
Efter sommarsemestrarna kommer ett nytt projekt att lanseras som heter ”Unga i omsorgen”.
Det handlar om ungdomar som tillhör kommunen som kommer att arbeta främst med
aktivering av äldre. Det blir också en väg för unga att prova på att arbeta med äldre, vilket
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förhoppningsvis kan leda till att fler unga väljer att utbilda sig inom dessa områden.
Ungdomarna är från 15 år och uppåt och får en ferielön från kommunen.
Berit Danielsson, SPF Vitsippan Smedstorp, menar att det är viktigt att dessa ungdomar får bra
handläggare och att de blir väl omhändertagna. Det finns många faktorer som avgör hur
attraktivt det är att arbeta inom vården. Exempelvis utbildning, status, arbetstider och
arbetsmiljö.
4. Svar på frågor till kommunstyrelsens arbetsutskott
Leif Sandberg (C) informerar att kommunstyrelsens arbetsutskott enligt reglementet inte kan
besvara frågorna, man att dessa har vidarebefordrats till vård- och omsorgsnämnden som
kommer att svara inom kort.
Lars Andersson, SPF Gullvivan Brösarp, vill ha en tidpunkt då svaret förväntas komma. Leif
återkommer med besked att svaret ska finnas hos Patrik Sikt på fredag den 20 maj.
5. Ordförande Philip Ohlsson informerar kring samverkan med förvaltningen
Samverkan startade den 11 maj i Brösarp och första träffen var mycket lyckad och uppskattad.
Förutom omsorgschef Patrik Sikt och Brinkehems enhetschef Michael Green var även
silviasyster och rehabilitering på plats. I samband med detta informerades även kring god man.
Information om god man delas ut till föreningarna (på rådet) och vill man att någon ska komma
ut till verksamheten och informera mera så kan man kontakta Patrik Sikt.
6. Enkät till de förtroendevalda inför valet 2022
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Leif Holmgren, PRO Tomelilla, redogör för de frågor som sammanställts för att skickas ut till
alla de politiska partierna i Tomelilla som ställer upp i valet. Ett par frågor tillkommer och
Philip och Johanna kommer sammanställa och skicka ut till föreningarna för påsyn innan
dokumentet skickas till partierna. Senaste datum för partierna att svara ska vara 1 augusti så att
Johanna hinner samla in och skicka ut svaren till föreningarna i god tid före valdagen 11
september. Förtidsröstningen startar 24 augusti.
7. Gunnar Sallstedt informerar kring synpunkter på och konsekvenser av
kommunens nya regler för föreningsstöd
Gunnar Sallstedt fortsätter driva frågan för pensionärsrådets räkning. I kommunallagen regleras
likställighetsprincipen som innebär likabehandling, dock är denna princip endast tillämplig på
fysiska personer och inte på föreningar. Leif Sandberg (C) föreslår ett dialogmöte mellan
förtroendevalda, ansvariga tjänstemän samt representanter för pensionärsrådet. Gunnar ska
återkomma med tidpunkt för träffen.
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8. Verksamhetsrapport från våra föreningar
SPF Gullvivan Brösarp
- Aktiviteter pågår som vanligt. En dans har anordnats och den gick precis runt
ekonomiskt. Dock har ett annat tillfälle fått ställas in på grund av för få anmälda.
- Föreningen har fått några nya medlemmar och har cirka 50 vänmedlemmar.
- Vandringar i naturen görs med jämna mellanrum.
- Tysklandsresa 2 juni.
SPF Vitsippan Smedstorp
- Föreningen har passerat 100 medlemmar (!), nu är man 101 medlemmar.
- Aktiviteter och kurser anordnas, bland annat en örtkurs. Porslinsmålningen börjar igen i
september och korvakursen kommer till jul. Det finns tankar om att man kan samordna
kurserna med andra föreningar. Fotokursen var ett samarbete till exempel.
- 26 maj åker vi till Vitaby marknad.
- ”Tillsammans mot ensamheten” är ett projekt där man inte ännu fått svar från
Socialstyrelsen om bidrag ska betalas ut.
- Café Seniora.
- Utflykt till Sövde.
- 24 maj ska vi åka Öresund runt.
- Deltar i folkhälsoveckan där man ska gå minst 5000 steg per dag.
- Torsdagspromenader, med flera aktiviteter.
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PRO Onslunda
- Caféverksamhet tillsammans med kyrkan.
- Man anordnar aktiviteter tillsammans med byalaget bland annat.
- I september firas föreningens 60-årsjubileum.
PRO Tomelilla
- Föreningen anordnade dans 14 maj.
- 9 juni görs en utflykt till Vattenriket och det finns plats kvar om någon är intresserad.
Man fyller på med medlemmar från andra kommuner för att fylla upp bussen
- Tysklandsresa är planerad till hösten den 13 oktober.
- Lite färre medlemmar, fler som går ur än som tillkommer just nu.
- God man har varit inbjuden och informerat på föreningsmöte.
- Aktiviteter rullar på, bland annat korvgrillning sista torsdagen i månaden.
SPF Klubb 67 Tomelilla
- Månadsmöten hålls med föreläsare, bland annat har man haft besök av Susanna Ivarsson
från Lunds universitet som pratade om ”70 kan vara det nya 50”.
- Avslutningen på våren hålls på tegelbruket i Fyledalen.
- Kurs i ölbryggning med blandat innehåll och besök på ölmässa har varit uppskattad.
- Några har provat på footgolf på Tomelilla golfklubb. Rekommenderas som en kul
aktivitet.
- Vandring i Fyledalen med certifierad naturguide Anna från Tryde 1303.
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Något färre antal medlemmar, just nu 190 medlemmar.

9. Övriga frågor
1 En kvinna från Brösarp har fått uppdraget att representera Tomelilla i Region Skånes kundråd
för färdtjänst. Hon har under en längre tid haft erfarenhet av färdtjänst från olika aspekter och
arbetar även som god man.
2 Ordförande Philip Ohlsson har varit i kontakt med banken angående informationsträffar
kring banktjänster och digitalisering. Förslag är att ha en mässa där banken visar och instruerar
hur till exempel bank-id fungerar samt att kommunen kan visa sina tjänster. Det ska vara öppet
för alla pensionärer, även de som inte är medlemmar i pensionärsförening, och då finns det
även möjlighet för föreningarna att värva medlemmar. Det bör vara en mässa i Tomelilla tätort
och en i Brösarp till exempel. Ordförande tar frågan vidare och det finns intresse från de andra
föreningarna att sådana mässor kan anordnas, bland annat för att sänka trösklarna gentemot
digitalisering.
10. Nästa sammanträde
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Nästa sammanträde blir onsdagen den 17 augusti 2022 kl. 09.00-12.00, Svea hund,
kommunhuset Tomelilla.
_________
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