
 
 

 Anteckningar 

  

 2019-03-12 

  
 
 

Kommunala pensionärsrådet 

 

Tid och plats Tisdagen den 12 mars 2018, Bodasalen, kommunhuset, Markaryd kl 

16.30-18.15  

  

Tjänstgörande Berit Larsson, ordförande 

Ledamöter Joakim Reimerstam, socialnämndens representant 

Sven Jansson, kommunstyrelsens representant  

Carina Gunnarsson, utbildnings- och kulturnämndens representant 

Ruth Dahlström, SPF Markaryd 

Inga-Carin Svensson, PRO Markaryd 

 Rolf Bengtsson, PRO Strömsnäsbruk 

 Anne-Marie Fransson, PRO Traryd 

 

  

Ersättare Lars Blänning, socialnämndens representant 

Erika Fernestam, socialnämndens representant 

Alaa Aldeen Makmal, utbildnings- och kulturnämndens representant 

Ros-Marie Jönsson-Neckö, Miljö- och byggnadsnämnden 

Kjell-Erik Svensson, SPF Markaryd 

Lars Selin, PRO Markaryd 

Solveig Persson, PRO Traryd 

 

 

Övriga 

närvarande 

 

Eva Niklasson, kostchef § 3 

Ellenor Jacobsen, enhetschef Tekniska förvaltningen § 4 

Inger Ohlin, tillförordnad socialchef 

Erik Kallin, sekreterare 

 

 

§ 2  Fastställelse av föredragningslistan 

Föredragningslistan godkändes 

 

 

§3  Besök av kostchef 

 Kostchef Eva Niklasson berättar om sitt verksamhetsfält.  

Angående upphandlingar så fungerar det på så sätt att kommunen gör 

gemensamma upphandlingar med hela länet. 99 % av det färska köttet är 

svenskt. 



Eftersom det är stora upphandlingar som görs innebär det att det är svårt för små 

producenter att komma med i inköpen. Men det är något man arbetar på och 

man söker efter närodlat när man gör upphandlingarna. 

Gällande halvfabrikat så är ambitionen att köken ska laga så mycket mat som 

möjligt från grunden. Men vissa saker, som t ex köttbullar, tar för lång tid att 

göra själva. Fiskgratänger, köttgrytor etcetera kan man däremot laga från 

grunden, vilket man gör. 

Råvarukostnaden 2018 var 24,90 kr för lunchen, inklusive dessert. 

Markaryd har ett högt matsvinn. Det är högt svinn på äldreboenden och ställen 

dit man skickar mat i kommunen. Det skickas för många portioner. Men man 

arbetar på att minska svinnet, det vägs och mäts för att råda bot på problemet. 

 

§ 4  Besök från Tekniska förvaltningen 

Ellenor Jacobsen, enhetschef på tekniska förvaltningen, svarar på frågor och 

informerar.  

Renhållningsbolaget är nytt, SSAM (Södra Smålands Avfall & Miljö AB). Fem 

kommuner ingår. Den 1 januari tog de över insamlingen av avfall. SSAM 

hämtar, tar hand om sorteringen och bränner soporna, alltså hela 

avfallskretsloppet. 

En förändring är att man fakturerar för tre månader framåt. Höjningen per år är 

300 kr innan moms, för alla abonnemang som är aktuella för fastighetsnära 

insamling. Höjningen av taxan är till för att investera i nya kärl. I framtiden ska 

det vara två kärl istället för ett. När de två kärlen är på plats så kommer det vara 

en ny sortering av avfall. Man kommer att sortera soporna i åtta kategorier. 

En fråga ställs hur det blir med sorteringen om man bor i lägenhet.  

Svar: I bostadsrätter och dylikt så avgör man själv hur sorteringen ser ut, det 

avgör fastighetsägaren. Men i stort sett alla sorterar. Det är väldigt dyra avgifter 

om man inte skulle sortera. 

Förändringarna gällande två kärl och sortering kommer att införas i olika 

omgångar, en för villa, en för flerfamiljshus och en för verksamheter. 

En fråga ställs gällande gatubelysning. Frågeställaren tycker att det är för många 

fall där gatlamporna där inte lyser, t ex Gällareböke.  

Svar: Problemen har att göra med att det har varit avgrävningar pga. 

fiberutbyggnad. Eon har varit ute och kollat många gånger, men inte lyckats 

åtgärda alla problem.  

 



§ 5  Information från socialnämnden 

Ordförande informerar om lägessituationen på Särskilt boende. Fem personer 

har fått beslut, inom tre månader, vid dagens datum finns två tomma platser. 

På korttidsboende kan situationen ändras från vecka till vecka. Ibland kan man 

få dela rum, när trycket är extra högt. Då försöker man ta hänsyn till vilka 

personer som kan tänkas passa ihop. 

Planer för framtiden är att det ska finnas en avdelning med 

korttidsboendeplatser, så att de inte är så utspritt. 

När det gäller trygghetslarm och strömavbrott så slår en batteribackup på vid 

strömavbrott. 

Gällande frågan om varför det inte finns sjuksköterskeutbildning i Markaryd så 

är det lärosätena som bestämmer var utbildningarna ska läggas. De tar hänsyn 

till var underlaget finns. En öppen fråga ställs vad man kan göra för att 

uppmuntra att folk t ex utbildar sig i Ljungby, och personen i frågan uttrycker en 

förhoppning om att kommunen ska agera mer proaktivt. 

Det har varit nya val till brukarråden. Det finns sex stycken råd, och i varje råd 

är det tre politiker, brukare, deras anhöriga, en representant från personalen och 

enhetschef. 

Årsredovisningen har varit ett stort ärende för socialnämnden. Budgeten går 

med underskott. Det finns stora behov i kommunen.  

I och med den nya mandatperioden så hålls det under vårterminen utbildningar 

vid socialnämndens sammanträde för ledamöterna. Det kan vara alltifrån LSS 

och HVB till ekonomi och sekretess. 

 

§ 6  Information från kommunstyrelsen 

Frågan om bussförbindelse till Ljungby lasarett avhandlades. 

Kommunstyrelsens representant berättar att man har agerat i frågan. Det svar 

som tidigare lämnats av regionen är det som gäller.  

Gällande att läkarstationen i Strömsnäsbruk skall renoveras så har KPR undrat 

om salen för rehabilitering kommer att brukas.  

Svar: Hur Region Kronoberg organiserar verksamheten är en regional fråga. 

Men det finns ett gott utbud av alternativa verksamhetslokaler på Fyrklövern 

som kan nyttjas under renoveringstiden. 

En lägesrapport ges om trygghetsbostäderna:  

I Strömsnäsbruk pågår arbetet med Victoria Parks lägenheter. En projektledare 

för renoveringen av Stig in håller på att handlas upp. Projektering och 



upphandling sker under våren och sommaren, varefter renoveringen kommer 

igång under hösten. 

I Markaryd har kommunstyrelsens arbetsutskott gett miljö- och 

byggnadsnämnden i uppdrag att genomföra en planändring för att möjliggöra 

byggnation av 25-40 trygghetsbostäder i anslutning till Sjögården. Sjögården 

ska också renoveras i samma projekt.  

Angående den borttagna anslagstavlan vid sparbanken, så är ärendet redovisat 

vid förra sammanträdet. 

§ 7 Information från miljö- och byggnadsnämnden 

 Det har beviljats skyddsjakt för gäss och andra djur som skräpar ner. 

 

§ 8  Information från utbildnings- och kulturnämnden 

 Ingen information togs upp. 

 

§ 9 Övrigt 

KPR har tidigare uttryckt en önskan om att få ta del av samma utbildning som 

gavs i slutet av januari till politiker och tjänstemän i kommunen.  

Kanslichefens svar på denna förfrågan läses upp på sammanträdet, och det 

framkommer att detta tillfälle i första hand riktade sig till berörda chefer, 

tjänstemän och förtroendevalda, samt att en utbildning av detta slag kräver stora 

ekonomiska resurser. Därför valde ledningsgruppens representanter ut de 

personer inom respektive förvaltning som fick delta. 

En ledamot för fram missnöje med att man använder ordet brukare, och det 

uppstår en diskussion på sammanträdet om vilka andra ord man skulle kunna 

använda. Några förslag är: omsorgstagare, klient, boende etcetera. 

En fråga ställs om färdtjänst är dyrare i Markaryd än vad det är i andra 

kommuner? Frågan besvaras på nästa möte. 

Det föreslås att Jennie Kumpula ska bjudas in till nästa sammanträde, så att hon 

kan berätta om sitt arbete kring bättre psykisk hälsa för äldre.  

 

§ 9 Föreningarnas frågor och synpunkter 

De frågor som hade skickats in besvarades. 

 

 

 

 

Berit Larsson   Erik Kallin 

Socialnämndens ordförande Sekreterare 


