
 
 

 Anteckningar 

  

 2019-11-19 

  
 
 

Kommunala pensionärsrådet 

 

Tid och plats Tisdagen den 19 november 2019, Bodasalen, kommunhuset, 

Markaryd kl 16.30- 18.05 

  

Tjänstgörande Berit Larsson, ordförande 

Ledamöter 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 

Kjell-Erik Svensson, SPF Markaryd 

Lars Selin, PRO Markaryd 

Ingrid Bengtsson, PRO Strömsnäsbruk 

Solveig Persson, PRO Traryd 

 

Bengt Germundsson, kommunstyrelsens ordförande 

Ingmarie Johansson, sjuksköterska  

Inger Ohlin, biträdande socialchef 

Erik Kallin, sekreterare 

 

§ 2  Fastställelse av föredragningslistan 

Föredragningslistan godkändes 

 

§ 3  Besök från äldremottagningen 

 Ingmarie Johansson, sjuksköterska, berättar om äldremottagningarna som finns 

 på vårdcentralerna i Markaryd och Strömsnäsbruk. 

 En broschyr med information om mottagningen delas ut. 

 

§ 4  Information från socialnämnden 

 Socialförvaltningen har börjat med ett projekt för att råda bot på ofrivillig 

 ensamhet i ordinärt boende. Väntjänsten kommer att besöka den enskilde för att 

 äta lunch tillsammans. Biståndshandläggarna ansvarar för projektet.  

 

 



 Utsmyckning av balkongerna med blommor, på Sjögården, är något som 

 hyresgästerna själva ansvarar för. Gällande sedvanerätten, så är det inget man 

 kan använda vid detta tillfälle. SPF framhåller att man inte är nöjd med det 

 beslutet. 

 

 Handläggningstid för färdtjänst ska ligga på 1-2 veckor. Något längre tid när det 

 gäller riksfärdtjänst. På grund av sjukskrivning inom handläggargruppen har 

 det tagit längre tid med att få ett beslut. Vid missnöje eller lång svarstid är rådet 

 att kontakta handläggarna.  

 

 Enligt ett beslut i socialnämnden 2019-09-18 så används begreppet brukare i 

 socialtjänstens verksamheter som ett samlat begrepp. Beroende 

 på verksamhet så kommer andra namn användas, t ex boende/gäst 

 inom särskilt boende. 

 

 Gällande frågan om anhörigstöd: Det finns inga planer på att ta bort det. En 

 anställd arbetar med anhörigstöd och väntjänst på 50 %.  

 

 Det har kommit klagomål om att trygghetslarm är dyrt. Biträdande socialchef 

 jämför med närliggande kommuner, och konstaterar att de ligger nära varandra i 

 priset, detta när man räknar in det slutliga priset med maxtaxan.  

 

 Angående tandvårdsbussen: Det finns ett stort intresse bland kommunerna att få 

 bussen till sin kommun. I Markaryd kommuns fall så kommer den nästa år och 

 då till Strömsnäsbruk. 

 

 Socialförvaltningen jobbar vidare på att hitta en lösning nu när Fixar-Maja inte 

 längre kan hjälpa folk med deras IT-problem.  

 

§ 5  Information från kommunstyrelsen 

 Information ges om projektet 2030 – Tillsammans mot framtiden. Resultatet av 

 enkäterna är att man upplever mycket otrygghet bland 

 medborgarna. Kommunstyrelsen och brottsförebyggande rådet har 

 med anledning av detta skapat ett projekt/uppdrag, för att se hur man kan komma 

 till bukt med otryggheten. 

  

 Markaryd har nu en kommunpolis. Anders Buene.  

  

 Det informeras om budgeten. Det har inte gjorts någon neddragning 

 på nämnderna. 

 

 Angående frågan om trygghetsboende så är det inte aktuellt vid Haga.   

 Det planeras trygghetsboende vid Sjögården.   

  

§ 6 Information från miljö- och byggnadsnämnden 

 Ingen information lämnades. 

  

§ 7  Information från utbildnings- och kulturnämnden 

 Ingen information lämnades. 

  



§ 8 Föreningarnas frågor och synpunkter 

 Har besvarats. 

 

§ 9 Övrigt 

 Det finns ansökningsblanketter till seniorkortet på hemsidan. Sök efter 

 seniorkortet, på kommunens hemsida. Där finns en lista på aktiviteter som man 

 kan nyttja.  

 

 SPF var på Ekliden och bjöd på tårta. Man blev anvisad till den gemensamma 

 salen, och fick inte vara på avdelningarna. Man upplever att man inte fick 

 umgås med de boende. Ärendet förs vidare till ansvarig chef.  

 

 

 

Berit Larsson   Erik Kallin 

Socialnämndens ordförande Sekreterare 


