
 
 

 Anteckningar 

  

 2018-11-13 

  
 
 

Kommunala pensionärsrådet 

 

Tid och plats Tisdagen den 13 november 2018, Bodasalen, kommunhuset, 

Markaryd kl 16.30-18.25 

  

Tjänstgörande Berit Larsson (KD), ordförande 

Ledamöter Joakim Reimerstam (S), socialnämndens representant 

Ruth Dahlström, SPF 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 

Ellenor Jacobsen § 3 

Johan Rutgersmark, socialchef 

Erik Kallin, nämndsekreterare 

 

 

§ 2  Fastställelse av föredragningslistan 

Föredragningslistan godkändes 

 

 

§ 3  Besök från Tekniska förvaltningen 

 Ellenor Jacobsen informerar om renhållning, belysning med mera.  

 Några nyheter som förmedlas är:  

 

1) Efter årsskiftet är det Södra Smålands Avfall & Miljö AB som sköter 

slamtömning och återvinning,  

2) kommunen ska göra en inventering av avfallsbrunnarna,  



3) beträffande avstängda gator så öppnas Snapphanestigen den 30 november. 

Asfaltering sker i december. Drottninggatan öppnas 30 nov.  

 

 Angående missnöjet med renhållningen av gatorna: Vid säsongskiftena så tar det 

tid att byta ut alla aggregat i kommunen, och sopaggregaten kopplas på efter det 

att man tror att halkan är borta. Därför kan det ibland bli lite eftersläpning med 

renhållningen. Dock så är trottoarer längs med fastigheter ägarens ansvar. 

Gällande renhållningen på helgerna så är bemanningen på vardagar, och det är 

svårt att ändra på. 

 

När det gäller gatubelysningen så behandlas felanmälningar så fort som möjligt. 

I vissa fall (gällande kablar) har Eon ansvaret. Men felanmälningar görs alltid 

till kommunen, vilka i sin tur tar ärendet vidare till Eon, i de fall Eon har 

ansvaret. Det är viktigt att ge god information i anmälan (ta gärna reda på 

stolpens nummer), och lämna telefonnummer ifall personalen skulle behöva 

ytterligare upplysningar. Kommunen ronderar inte och kollar vilka lampor som 

fungerar eller vilka som är sönder, därför är det viktigt att medborgarna lämnar 

tips och gör felanmälningar. 

 

§ 4  Information från socialnämnden 

 

Med anledning av ett antal frågor om trygghetsboenden så delger socialchefen oss 

om situationen och planerna: Det har uppstått köbildning efter en plötslig ökning 

i höst. I detta nu har det blivit vanligt med en beläggning på två personer per rum. 

Det blir viktigt att se hur det blir på lång sikt, för att kunna tackla problematiken.  

 

Det ställs också en fråga om korttidsboende och faktumet att man i dagsläget 

måste dela rum, vilket är en känslig sak med anledning av att många är i livets 

slutskede. Svar: Alla platser är inte dubbelbelagda, och man gör avvägningar så 

att individer ska passa ihop. 

 

Socialchefen informerar också om budgeten. Ärendena på IFO har ökat mycket, 

vilket avspeglar sig i budgeten. Förutom det så minskar antalet ungdomar som 

bor på HVB-hem, så den verksamheten har avvecklats alltmer.  

 

Det informeras också om satsningen på digitalisering, och hur den kan utveckla 

och göra verksamheten mer säker. I övrigt så höjs livsmedelskostnaderna. Man 

följer den allmänna kostnadsutvecklingen, så det blir en successiv höjning varje 

år för kommunen.  

 

§ 5  Information från kommunstyrelsen 

En gemensam överförmyndarnämnd för Markaryd, Ljungby och Älmhult 

kommer att finnas från och med 1 januari 2019. 

  

Kommunstyrelsens representant informerar också om att man utökar 

budgetöverskottet nästa år. Ett par områden som får utökade anslag är 

institutionsvården och barn och unga. 250 000 kr är öronmärkta för guldkant på 

tillvaron för äldre. Det kan t ex gå till aktiviteter på något boende. 

 



Men det poängteras att man förutser hårdare ekonomiska tider, och att det är 

viktigt att bygga upp en buffert.  

 

Angående frågan om varför man inte kan få tillgång till wi-fi på samlingslokaler 

som inte ägs av kommunen, så kan kommunen inte ta ansvar för privata 

intressen/fastighetsägare och deras system. Dessutom är det en fråga om sekretess 

som skulle behövas till wi-fi:n ifall kommunen skulle gå in. 

 

KPR:s önskan att rådet skall sorteras in under kommunstyrelsen, diskuterades 

igen. Kommunstyrelsens representant passar bättre under socialförvaltningen 

eftersom det är frågor inom detta område som framförallt behandlas. 

 

Angående den borttagna anslagstavlan vid sparbanken i Markaryd så kommer 

kommunstyrelsen att ta upp detta vid senare tillfälle. Kommunstyrelsen ska ha 

en stor diskussion/dialog om hur tätorter ska se ut, samt hur information ska 

spridas.  

 

 

§ 6 Information från miljö- och byggnadsnämnden 

 Ingen information togs upp. 

 

§ 7  Information från utbildnings- och kulturnämnden 

 Ingen information togs upp. 

 

§ 8 Övrigt 

Nästa gång ska anteckningarna skickas ut innan 19 februari. 

 

KPR berättar om sin senaste träff i Misterhult, ett projekt för att minska ensamhet 

för äldre. 

 

§ 9 Föreningarnas frågor och synpunkter 

De frågor som hade skickats in besvarades utom dem om kosten. Vid nästa tillfälle 

så medverkar Eva Niklasson, kommunens kostchef 

 

  

 

 

Berit Larsson   Erik Kallin 

Socialnämndens ordförande Sekreterare 


