
 
 

 Anteckningar 

  

 2019-05-14 

  
 
 

Kommunala pensionärsrådet 

 

Tid och plats Tisdagen den 14 maj 2019, Bodasalen, kommunhuset, Markaryd kl 

16.30-18.15 

  

Tjänstgörande Berit Larsson, ordförande 

Ledamöter Joakim Reimerstam, socialnämndens representant 

Sven Jansson, kommunstyrelsens representant  

Ros-Marie Jönsson-Neckö, tjänstgörande ersättare för Lars Lindberg, 

miljö- och byggnadsnämndens representant 

Ruth Dahlström, SPF Markaryd 

Inga-Carin Svensson, PRO Markaryd 

 Rolf Bengtsson, PRO Strömsnäsbruk 

  

  

Ersättare Erika Fernestam, socialnämndens representant 

Kjell-Erik Svensson, SPF Markaryd 

Lars Selin, PRO Markaryd 

Ingemar Ewerskans, PRO Strömsnäsbruk 

Solveig Persson, PRO Traryd 

 

 

Övriga 

närvarande 

 

Micha Johansson, äldrepedagog  § 3 

Jennie Kumpula, psykiatrisjuksköterska § 4 

Inger Ohlin, biträdande socialchef 

Erik Kallin, sekreterare 

 

 

§ 2  Fastställelse av föredragningslistan 

Föredragningslistan godkändes 

 

§3  Besök av äldrepedagog 

 Micha Johansson berättar om sitt uppdrag som äldrepedagog, vilket han har 

 innehaft i tre år. Tjänsten går ut på att, tillsammans med personal och anhöriga, 

 erbjuda de äldre en upplevelse. Fokus ligger på att de äldre ska må bra. Micha 

 arbetar både mot de som har hemtjänst och de som finns på boendena. Arbetet 

 består till stor del i att bygga nätverk åt klienterna. 



 Micha slår ett slag för seniorkortet. Vilket man kan ansöka till. En ledsagare går 

 alltid med gratis. Det kan röra sig om aktiviteter som t ex bio, badhus, fotboll 

 och ishockey. Ishockeyföreningen Troja är exempel på en aktör som är med. Så 

 det finns aktörer utanför kommungränsen som innefattas i seniorkortet.   

 Äldrepedagogen tipsar också om trivselbussarna, vilket är Kampradsstiftelsens 

 projekt. Det syftar till att möjliggöra för äldre att komma ut på resor, och på så 

 sätt ge ökad trivsel samt upplevelser. Det är stiftelsen som finansierar 

 allt. Själva resan, maten och inträde på aktiviteten.  

 En fråga ställdes angående faktumet att det är ont om bussar i samhället och om 

 det finns något substitut eller något man kan göra åt det? Micha återkom efter 

 mötet, då han fått tid att undersöka saken. Svaret stavas ”kompletteringstrafik” 

 (en länk bifogas i mejlutskicket av anteckningarna).  

§ 4  Information om bättre psykiska hälsa för äldre 

Psykiatrisjuksköterska Jennie Kumpula närvarar i egenskap av att ha skrivit 

rapporten Bättre psykisk hälsa för äldre. Detta med anledning av att allt fler äldre 

lider av psykisk ohälsa.  

I Markaryd har man samarbetat med vårdcentralerna för att fånga upp fler som 

lider av psykisk ohälsa. Man har också satsat på att öka kompetensen och 

kunskapen hos de som arbetar med gruppen i fråga.  

Fokus är på de sociala insatserna. Det är viktigt att öka insatserna/aktiviteterna till 

de som visar tecken på att må dåligt samt att klienten får vara delaktig i valet av 

aktivitet.  

I projektet så har de med svår psykisk ohälsa fått hembesök. 24 klienter tog del 

av insatserna, och enligt utvärderingarna så har välbefinnandet gått upp och 

symptomen gått ner. Man har utvärderat både hos vårdtagare och personal. Det 

var bara en som inte upplevde ökat välbefinnande (vilket kan ha att göra med 

personens specifika och komplicerade sjukdomssituation).  

Det har inte varit några ”nya” människor utifrån som har stått för insatserna. Utan 

det är undersköterskorna, som vårdtagarna möter regelbundet, som har varit dem 

som utfört arbetet. 

Det har även anordnats gemensamma aktiviteter. T ex så har man haft 

”Gubbaträff” och ”Ladiesnight”, föreläsningar med mera.  

I ett framtidsperspektiv så är det tänkt att aktiviteterna ska rikta sig till alla. 

Arbetet för bättre psykisk hälsa fortsätter på inslagen väg. Vårdmottagningarna 

samt den mobila läkaren är med och fångar upp människor i risk för psykisk 

ohälsa. Jennie arbetar vidare med att handleda personal bl a, och seniorkortet (med 

dess aktiviteter) vidareutvecklas.   

§ 5  Information från socialnämnden 

 Ordförande informerar om budgeten samt projektet Aktiv på äldre dar. Nämnden 

 har beviljat stöd till ansökan som kommit in, och ordförande uppmuntrar till fler 

 ansökningar.  



 

§ 6  Information från kommunstyrelsen 

 Socialnämnden ligger på minus. De områden som är mest betungande är: 

 hemtjänst i ordinärt boende, insatser i LSS, insatser funktionshinder etc. Ett 

 problem för kommunen är att man blivit av med flera shablonbidrag från staten. 

 Det i kombination med att det finns större behov för tillfället. 

 

§ 7 Information från miljö- och byggnadsnämnden 

 Miljö- och byggnämnden håller sin budget. MBN:s representant informerar också 

om den nya tobakslagen som träder i kraft 1 juli. Den innebär ytterligare 

begräsningar var man får röka. 

  

 Miljö- och byggnämnden har tagit över ansvaret för tobak, läkemedel och folköl 

från socialnämnden. 

  

 Det är högt tryck på byggnadshandläggarna. De får in många ansökningar. Det 

byggs mycket i Markaryd, och det är många fler som vill bygga.  

 

§ 8  Information från utbildnings- och kulturnämnden 

 Ingen information lämnades. 

 

§ 9 Föreningarnas frågor och synpunkter 

1. Biträdande socialchef informerar om lägessituationen på särskilt boende och 

korttidsboende. Sju personer har beviljats insats på särskilt boende. Fem 

stycken väntar, men ingen har väntat över tre månader. Platserna på 

korttidsboende är belagda, men det finns ingen kö. 

 

2. Gällande frågan om utbildning inom vården och vilken kostnad det är för 

kommunen, så svarar biträdande socialchefen att kostnaden för högskola 

eller universitet står inte kommunen för, utan det ligger på högskolorna och 

universiteten. 

 

Något som framkom under diskussionen är att vuxenutbildningen planerar 

att sjösätta lite enklare jobb. Det startar 2020. För övrigt är det svårt att 

attrahera ungdomar till vårdutbildningen på gymnasiet. Kommunen är 

medveten om problematiken, och man tittar på olika lösningar.  

 

3. När det gäller vägmarkering i Strömsnäsbruk så är Lagastigsgatan och 

Hinnerydsvägen Trafikverkets vägar. Teknisk förvaltning har tillsammans 

med driftansvarig på Trafikverket haft en översyn i april, och Trafikverket 

kommer utföra åtgärder. Speciellt med avseende på målningsarbete.  

 

4. Angående problemet med bussar till Ljungby lasarett så är en skrivelse från 

kommunen inlämnad angående detta. 

 



5. Gällande svårigheterna med att rekrytera personal, så är det att en viktigt att 

kunna behålla den personal man har, menar biträdande socialchefen. Hon 

poängterar också vikten av bra introduktion för att säkerställa kvalitén. Men 

omfattningen och förutsättningarna kan vara väldigt olika beroende på tjänst. 

T ex så har en socialsekreterare som arbetar med barn har ett helt års 

”introduktion”. 

 

Det ställdes en fråga om vad man som arbetsgivare gör för att undvika ett 

upphackat schema för arbetstagarna. Svar: ”Heltid som norm” är ett projekt 

som kommunen arbetar med.  

 

6. När det gäller gatubelysning så håller kommunen på att upphandla ny liftbil. 

Fram tills dess att ny liftbil är inköpt kommer man hyra liftbil för åtgärder på 

belysningssidan. När det gället arbeten som E-on ansvarar för så har 

tekniska förvaltningen ingen uppdatering. 

 

7. Gällande ordet brukare. Frågan har varit uppe på kommunfullmäktige. 

Socialförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram förslag. Förvaltningen har 

många olika verksamheter, och vissa benämningar kan var mer lämpade på 

vissa platser. Just nu kollar man på ett begrepp till varje verksamhet.  

§ 10 Övrigt 

 

En fråga som ställdes var huruvida bostadstillägget hamnar i kommunkassan 

 och inte hos individen? Detta besvaras på nästa möte. Undran härrör från en 

 rapport från SPF, som har skrivit om det (det har med förbehållsbeloppet att 

 göra).  

Hörslingan i Åsasalen, är den flyttbar? Det kan bli aktuellt att flytta nästa möte 

 till Åsasalen. Det kan också hända att vi flyttar KPR till annan dag hädanefter.  

Varför är det väjningsplikt på Hermelinsvägen, vid Wennerbergsgatan? Borde 

 det inte vara huvudled? Frågorna tas med till nästa gång. 

 

 

 

Berit Larsson   Erik Kallin 

Socialnämndens ordförande Sekreterare 


