
 
 

 Anteckningar 
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Kommunala pensionärsrådet 

 

Tid och plats Tisdagen den 10 september 2019, Bodasalen, kommunhuset, 

Markaryd kl 16.30-17.55 

  

Tjänstgörande Berit Larsson, ordförande 

Ledamöter Joakim Reimerstam, socialnämndens representant 

Carina Gunnarsson, utbildnings- och kulturnämndens representant 

Lars Lindberg, miljö- och byggnadsnämndens representant 

Ingrid Sundman, tjänstgörande ersättare för Sven Jansson, 

kommunstyrelsens representant 

Ruth Dahlström, SPF Markaryd 

Inga-Carin Svensson, PRO Markaryd 

 Rolf Bengtsson, PRO Strömsnäsbruk 

Ann-Marie Fransson, PRO Traryd 

 

Ersättare 

 

 

 

 

 

 

Övriga 

närvarande 

 

 

Erika Fernestam, socialnämndens representant 

Lars Blänning, socialnämnden 

Kjell-Erik Svensson, SPF Markaryd 

Lars Selin, PRO Markaryd 

Ingemar Ewerskans, PRO Strömsnäsbruk 

Solveig Persson, PRO Traryd 

 

Kristina Davidsson, enhetschef hemsjukvården 

Inger Ohlin, biträdande socialchef 

Erik Kallin, sekreterare 

 

 

§ 2  Fastställelse av föredragningslistan 

Föredragningslistan godkändes 

 

§3  Besök av Kristina Davidsson 

 Kristina Davidsson, chef för hemsjukvården berättar om Äldrehälsa Kronoberg. 

 Det är en samverkan mellan Region Kronoberg och kommunerna Ljungby, 

 Älmhult och Markaryd. Det startade som ett projekt. Men numera så är det 

 etablerat och har en egen ledningsgrupp. 

  Äldrehälsa Kronoberg uppstod med bakgrund av en växande äldre befolkning, 

 och ett syfte är att öka tryggheten för de seniora medborgarna.  Som ett led i 



 detta så finns det numera mottagningar för äldre på vårdcentralerna i både 

 Strömsnäsbruk och Markaryd, och man har även skapat särskilda vårdplatser.  

 Man gör individuella vårdplaner samt har en särskild samordningssjuksköterska, 

 som man kan ringa till om man är äldre.  

 En annan tjänst är att det finns en mobil läkare som gör hembesök. För 

 Äldrehälsa Kronoberg så är tanken att man i framtiden kan 

 involvera/erbjuda patienterna: 

• Tandvårdsbuss (används redan i viss utsträckning) 

• Mobil röntgen 

• Ambulans (man undersöker hur denna enhet kan vara med och samverka 

på ett bättre sätt).  

 KPR önskar att en representant från äldremottagningen ska besöka 

 pensionärsrådet. 

  

§ 4  Information från socialnämnden 

 Ordförande informerar om, och läser upp, kommunala pensionärsrådets 

 reglemente. Reglementet bifogas.  

  

 Biträdande socialchefen informerar om bostadstillägg och hur det fungerar (en 

 fråga som uppkom på förra sammanträdet). 

  Det finns ett högkostnadstak, och förmånsbeloppet är till för att individer inte 

 ska bli av med alla sina pengar även om de har många behov. Avgiften räknas ut 

 beroende på inkomster och andra faktorer. Avgiften från kommunen får inte 

 vara högre än självkostnadspriset.  

 Socialförvaltningens utredning/sammanställning bifogas. 

  

 En fråga ställdes: Kan en anhörig få hjälp att söka bostadstillägg om 

 man själv inte kan? Svar ja.  

 

 En redogörelse över föreningsbidragen till föreningar verksamma inom 

 anvarsområde ÄO, OF och IFO följde.  

  

 Angående föreningsbidrag så finns det önskemål från KPR att när pengarna sätts 

 in på en förenings konto så ska ekonomen skriva ut vem pengarna kommer från 

 samt varför pengarna utbetalas.  

 

Angående blommor i balkongerna på Sjögården: Det är de boendes egna 

balkonger, en vaktmästare har tidigare förmedlat blommor och skött balkongerna 

på eget initiativ. Nu har han slutat sin tjänst. Socialförvaltningen kan inte köpa in 

till de privata balkongerna, det skulle vara orättvist mot andra boenden.  

 

 Hemtjänst Norr och klagomål över sommaren: Enhetschefens uppfattning är att 

 sommaren har fungerat bra. Man har haft en incident gällande städning, vilken 

 flyttades fram. I övrigt har ingen anhörig hört av sig med klagomål. Enhetschefen 

 ber de som har klagomål att höra av sig.  



 

 Halkskydd: Finns möjlighet även i år att söka.  

 

 Ordförande informerade om att socialförvaltingen har fått i uppdrag att utreda:  

 1) Hur ungdomar ska kunna vara mer delaktiga i äldreomsorgen.  

 2) Serviceinsatser inom städning och hur det ska organiseras.  

 

 Begreppet ”brukare”. Ärendet kommer upp på nämnden denna månaden 

 

§ 5  Information från kommunstyrelsen 

 Frågan om trygghetsboende vid Hagaskolan redovisas på nästa möte på grund av 

 att ingen av de närvarande ägde frågan. 

  

§ 6 Information från miljö- och byggnadsnämnden 

 Ingen information lämnades. 

  

§ 7  Information från utbildnings- och kulturnämnden 

 Hur säkerställer man att barn inte försvinner på öppna förskolan? Carina 

 Gunnarsson, från UKN svarar: På öppna förskolan är man med sina föräldrar.  

 När det gäller förskolan – då barnen är ute och leker så är man på inhägnat område 

 med personal. De gånger då man ska på utflykter har dessa föregåtts av 

 riskanalyser och annan planering. 

  

§ 9 Föreningarnas frågor och synpunkter 

 Har besvarats. 

 

§ 10 Övrigt 

Seniorkortet. Mer information kommer nästa gång. 

 Frågan ”varför är det väjningsplikt på Hermelinsvägen, vid Wennerbergsgatan” 

 avhandlades. Sammanfattningsvis handlade det om att de boende i området ville 

 få en bättre trafiksituation i en mängd närliggande korsningar. Det var en 

 blandning av trafikregler, högerregel i vissa korsningar och väjningsplikt 

 blandat med högerregel i andra korsningar beroende på vilket håll man kom 

 ifrån. Det var dessutom dålig efterlevnad av högerregeln. Efter en översikt gjord 

 av gatuenheten så klubbades ett beslut i kommunstyrelsen om att införa 

 väjningsplikt i flertalet korsningar. 

 

 Gällande frågan om varför Fixar-Majas tjänstgöringstid har minskat: 

 Socialchefen  meddelar att antalet timmar har sänkts eftersom det sker en 

 justering av timmar efter behov/ärenden. En faktor som också spelar in är att 

 Fixar-Maja inte hand om IT-ärenden längre. 

 

 

 

 

Berit Larsson   Erik Kallin 

Socialnämndens ordförande Sekreterare 


