
 
 

 Anteckningar 

  

 2018-05-15 

  
 
 

Kommunala pensionärsrådet 

 

Tid och plats Tisdagen den 15 maj 2018, Bodasalen, kommunhuset, Markaryd kl 

16.30-18.40  

  

Tjänstgörande Berit Larsson, ordförande 

Ledamöter Joakim Reimerstam, socialnämndens representant 

Sven Jansson, kommunstyrelsens representant  

Carina Gunnarsson, utbildnings- och kulturnämndens representant 

Ruth Dahlström, SPF Markaryd 

Kjällvi Knutsson, PRO Markaryd 

 Rolf Bengtsson, PRO Strömsnäsbruk 

 Anne-Marie Fransson, PRO Traryd 

 

  

Ersättare Ingrid Sundman, kommunstyrelsens representant 

Rolf Lygård, socialnämndens representant 

Anitha Pohlman, socialnämndens representant 

Kjell-Erik Svensson, SPF Markaryd 

Lars Selin, PRO Markaryd 

Ingemar Ewerskans, PRO Strömsnäsbruk 

Solveig Persson, PRO Traryd 

 

  

 

Övriga 

närvarande 

 

Bengt Germundsson, adjungerad ledamot 

Josefin Johansson, biståndshandläggare § 3 

Sabina Tuvesson, biståndshandläggare § 3 

Johan Rutgersmark, socialchef 

Kristina P Baron, sekreterare 

 

 

§ 2  Fastställelse av föredragningslistan 

Föredragningslistan godkändes 

 

 

§3  Besök av biståndshandläggarna 

 Josefin Johansson och Sabina Tuvesson redogör för handläggningen kring 

biståndsbedömning. I arbetet pågår ett nära samarbete med bland annat 

sjuksköterskor, arbetsterapeuter samt vårdcentral. 



§ 4  Utvärdering broddar 

Kommunstyrelsen fattade beslut där man gav socialnämnden i uppdrag att genom 

ett riktat och villkorat föreningsbidrag erbjuda alla kommuninvånare 70 år och 

äldre ett ekonomiskt stöd motsvarande 2,5 promille av ett prisbasbelopp per 

person för inköp av broddar under vintern 2017/2018. 

I början av februari skickades det ut ett informationsbrev till samtliga 

pensionärsföreningar, vilket samtliga nappade på. Kommunstyrelsen avsatte 

150 000 kr för ändamålet och hälften har förbrukats. I beslutet stod också att en 

redovisning skulle göras till kommunstyrelsen. 

Som en del i redovisningen, ges KPR möjligheten att under dagens sammanträde 

delta i utvärderingen. Detta görs genom att de representerade får diskutera och 

svara på frågor i smågrupper och redovisa svaren i samlad grupp. 

I det stora hela är pensionärsorganisationerna nöjda med utfallet. 

§ 5  Information från socialnämnden 

Socialchefen informerar om kvalitet i äldreomsorgen och hur man jobbar med 

det, bland annat genom att se till att det blir individuella bedömningar som ska 

gälla även nattetid. Ett arbete som är pågående är hur man ska uppmärksamma 

hur välfärdsteknik ska användas. En grupp har satts ihop för att titta på lösningar 

för bästa service.  

För att säkerställa att det finns tillgång till arbetsledning även nattetid, är det i 

Markaryds kommun, sjuksköterskan som ansvarar för det.  

 

§ 6  Information från kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens representanter informerar om läget på den nya 

arbetsmarknads- och integrationsförvaltningen, vilket fungerar bra och fler 

kommer in i arbete 

 

Det informeras också om situationen med nyanlända. De som söker asyl och 

kommer till kommunerna, fördelas av Migrationsverket. Anvisningstalet för 

Markaryds kommun är noll, så var det även 2017 och 2016. De som kommer hit 

kommer på eget initiativ och får hitta boende själva. Hittills i år har det kommit 

48 personer. 

 

Vidare informeras om: 

Kommunstyrelsen har antagit nya Riktlinjer för försörjningsstöd 

Den ekonomiska prognosen efter fyra månader visar ett plus på sista raden 

Budgetarbete 2019 pågår 

 

§ 7 Information från miljö- och byggnadsnämnden 

Miljö- och byggnadsnämnden har lämnat förslag på kvarters- och gatunamn för 

nytt område på Hansens backar. 

 

§ 8  Information från utbildnings- och kulturnämnden 

Kultur- och fritidschefen har i en skrivelse, som skickats ut till ledamöterna i KPR 

informerat om vad som är på gång inom det området.  



Ledamöterna uttrycker positivitet över Åsa Jindher och Tagaborg. 

 

§ 9 Övrigt 

Det uttrycks ett missnöje med benämningen ”Årets brukare”, men inget annat 

förslag på benämning föreslås 

 

§ 10 Föreningarnas frågor och synpunkter 

Inga frågor har skickats in till detta sammanträde. 

Under sammanträdet informerar kommunstyrelsens ordförande om 

trygghetsboende och att ett förslag kommer att presenteras. Kommunstyrelsens 

ordförande kommer ta med sig önskemål från KPR när han och några andra 

kommer att träffa intressenter gällande gula huset. 

En fråga ställs om tandvårdsbehandling, som lyftes på förra sammanträdet. 

Socialchefen informerar om att det har gått ut signaler till verksamheten om att 

detta är viktigt. 

En fråga om gode män ställs. Det föreslås att bjuda in överförmyndaren till nästa 

sammanträde för en information om arbetet. 

 

 

 

 

Berit Larsson   Kristina P Baron 

Socialnämndens ordförande Sekreterare 


