
 
 

 Anteckningar 

  

 2018-09-18 

  
 
 

Kommunala pensionärsrådet 

 

Tid och plats Tisdagen den 18 september 2018, Bodasalen, kommunhuset, 

Markaryd kl 16.30-18.10  

  

Tjänstgörande Berit Larsson (KD), ordförande 

Ledamöter Joakim Reimerstam (S), socialnämndens representant 

Sven Jansson (C), kommunstyrelsens 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 (M), socialnämndens representant 

Anitha Pohlman (S), socialnämndens representant 

Kjell-Erik Svensson, SPF Markaryd 

Lars Selin, PRO Markaryd 

Ingemar Ewerskans, PRO Strömsnäsbruk 

Solveig Persson, PRO Traryd 

 

  

 

Övriga 

närvarande 

 

Bengt Germundsson (KD), adjungerad ledamot 

Berit Nilsson, överförmyndare § 3 

Johanna Eliasson, representant för Victoria Park § 4 

Johan Rutgersmark, socialchef 

Kristina P Baron, kommunsekreterare 

Erik Kallin, nämndsekreterare 

 

 

§ 2  Fastställelse av föredragningslistan 
Föredragningslistan godkändes. 

 

 

§3  Besök av överförmyndare 

 Berit Nilsson informerar om överförmyndarverksamheten. Det finns ett förslag 

om en gemensam överförmyndarnämnd för Markaryd, Ljungby och Älmhult 



som respektive kommun ska fatta beslut om i oktober. Samarbetet över 

kommungränserna som finns idag har fallit väl ut, och fungerar bra. 

 

 Överförmyndaren redogör också för det uppdrag som gode man/förvaltare har. 

Att vara god man/förvaltare är ett ideellt uppdrag, men man får ersättning. Alla 

gode män/förvaltare kontrolleras gentemot brottsregistret, och tjänsten har fokus 

på lämplighet, för den som utövar tjänsten.   

  

Överförmyndaren delar också ut en broschyr till de närvarande 

rådsmedlemmarna. 

  

§ 4  Information om Tryggt boende för äldre  
Johanna Eliasson från Victoria Park berättar om Tryggt boende för äldre. 

Trygghet, aktivitet och god mat är nyckelord i projektet. Delaktighet för de 

boende är också viktigt. Att ha en dialog med de boende, är något som 

eftersträvas. 

 

Det informeras också om den fastighet på Nya Åbrovägen som förstördes i en 

brand nyligen. Boendet saneras, renoveras och fräschas upp på grund utav 

branden. Nya uteplatser skall också skapas. 

Lägenheterna som renoveras på Victoria Park avhandlades också. Flera nya 

faciliteter skall tillkomma.  

  

Trygghetsboendet riktar sig framförallt till människor över 70 år.  

 

§ 5  Information från kommunstyrelsen 

Bengt Germundsson underrättar om de senaste nyheterna gällande kvarteret 

Folkskolan. Efter det att flera byggintressenter tidigare har dragit sig ur, så är nu 

en annan intressent aktuell. Projektet fortgår således.  

 

Vidare besvarades, de på förhand insända, frågorna från pensionärsrådet, vilka 

berör kommunstyrelsen.   

 

Huruvida kommunens pensionärsråd i framtiden skall sorteras in under 

kommunstyrelsen, besvarades med att en sådan förändring skulle innebära att 

rådet skulle frångå/missta de möjligheter att diskutera många av de frågor som 

sorteras in under socialförvaltningen (till exempel angående äldreboenden). 

Eftersom mycket av det som diskuteras med pensionärsrådet handlar om frågor 

och detaljer inom äldreomsorgen, vilka hör hemma inom socialnämnden.  

 

Gällande ett kommunalt ”Veckonytt” så konstateras det att kostnaderna är väldigt 

höga för att köpa den tjänsten av Smålänningen. Dock så är KPR:s önskemål om 

en kommunal anslagstavla, något som kommunstyrelsen tar med sig, och skall 

diskutera.  

 

De frågor som är hemmahörande hos, och bör besvaras av, tekniska kontoret 

kommer att avhandlas av en representant från tekniska kontoret vid nästa tillfälle. 

 

§ 6  Information från socialnämnden 

Rådets frågor riktade mot socialförvaltningen besvaras av socialchefen.  



Gällande frågan om en eventuell brist av korttidsboenden så finns det två aspekter 

att ta i beaktande, menar socialchefen: 1) Över tid så har Markaryds kommun inte 

haft problem med för få korttidsboenden, 2) men den sista tiden har ovanligt 

många haft ett behov av den typen av boende, och således råder det nu en brist. 

 

Angående bemanningssituationen, så upplyser socialchefen att man har ökat 

resurserna. Vidare informeras det om att man kontinuerligt gör undersökningar 

om vad folk tycker på boendena och hur de berörda uppfattar situationen. 

 

Mer information om broddar och halkskydd kommer framöver. Det kommer att 

finnas pengar åsidosatta till detta. 

 

Det informerades också om Fixar-IT. Den tjänsten skall vara ett stöd åt de äldre 

som behöver hjälp med teknik. Dock får Fixar-IT inte konkurrera med tjänster 

som näringslivet erbjuder. 

  

Ordförande för socialnämnden presenterar protokollspunkterna från de senaste 

nämndsmötena. 

  

§ 7 Information från miljö- och byggnadsnämnden 
 Ingen information togs upp eftersom ingenting var anmält. 

 

§ 8  Information från utbildnings- och kulturnämnden 

Ingen information togs upp eftersom ingenting var anmält. 

     

§ 9 Övrigt 

 

§ 10 Föreningarnas frågor och synpunkter 

För de frågor som behandlades under sammanträdet finns svar redovisat här 

ovan. Resterande frågor, som sorterar under tekniska förvaltningen kommer att 

hanteras på kommande sammanträde. 

 

 

Berit Larsson   Erik Kallin 

Socialnämndens ordförande Sekreterare 
 

 

  


