
 
 

 Anteckningar 

  

 2021-10-12 

  
 
 

Kommunala pensionärsrådet 

 

Tid och plats Tisdagen den 12 oktober 2021, Boda-, Ripe- och Sånnasalen, 

kommunhuset, Markaryd kl 17.30-19.15 

  

Tjänstgörande 

Ledamöter 

Berit Larsson, ordförande 

Joakim Reimerstam, socialnämndens representant 

Sven Jansson, kommunstyrelsens representant 

Lars Lindberg, miljö- och byggnadsnämndens representant 

 Ruth Dahlström, SPF Markaryd 

Inga-Carin Svensson, PRO Markaryd 

 Kjell Petersson, tjänstgörande ersättare för Ann-Marie Fransson, 

PRO Traryd 

Arne Gustafsson SPF Hinneryd 

 

Ersättare 

 

 

 

Övriga 

närvarande 

 

 

Erika Fernestam, socialnämndens representant 

Lars Selin, PRO Markaryd 

Siv Göransson, SPF Markaryd 

 

Bengt Germundsson, kommunstyrelsens ordförande 

Lars-Ola Bohlin, medicinskt ansvarig sjuksköterska § 2-4 

Anette Magnusson, undersköterska § 2-3 

Johan Rutgersmark, socialchef 

Jonatan Borggren, kommunsekreterare 

 

  

 

§ 2  Fastställelse av föredragningslistan 

Föredragningslistan godkändes 

 

§ 3  Besök från MAS:en och undersköterska 

 Medicinskt ansvarig sjuksköterska, Lars-Ola Bohlin samt Anette Magnusson från 

Fyrklövern informerar om nya hjälpmedel, läkemedelsautomat och digital 

signering, inom äldreomsorgen.  

 

§ 4 Dialog med de äldre angående Sjögården 

 Medicinskt ansvarig sjuksköterska, Lars-Ola Bohlin redogör för planerad 

 verksamhet vid Sjögården. Kommunen har genomfört en utredning om 

 framtidens äldreomsorg och dess dimensionering – Framtidens äldreomsorg i 



 Markaryd. En klar majoritet vill bo kvar i det egna hemmet så länge som 

 möjligt  

  

 Det förslås att frågan kring hur man vill bo, lyfts i respektive föreningar och att 

 ledamöterna därefter, senast den 10:e november, återkommer med förslag. 

 

§ 5  Information från socialnämnden 

 Socialnämndens ordförande Berit Larsson (KD) informerar om nämndens arbete 

 som på senaste tiden framför allt rört budgetarbetet. Socialchefen redogör därefter 

 kortfattat kring hur budgetmedlen föreslås fördelas. En stor utmaning för 

 verksamheten är kompetensbristen inom vården kombinerat med ett ökat antal 

 vårdbehövande äldre. 

 

 Därefter besvarar medicinskt ansvarig sjuksköterska en fråga  

 kring väntan på verkställighet och eventuell kö till särskilt boende äldreomsorg. 

 Det finns för närvarande ingen kö, och endast fåtal personer väntar på 

 verkställighet. 

 

§ 6  Information från kommunstyrelsen 

 Kommunstyrelsens ordförande Bengt Germundsson (KD) redogör för 

 kommunstyrelsens verksamhet den senaste tiden. Under punkten besvaras även 

 frågan (6) om hur det gör med Vision 20/30 och arbetets fortskridande. Redovisas 

 nedan. 

  

 Inledningsvis berättar kommunstyrelsens ordförande om de demografiska 

 förändringarna i Sverige de närmaste 10 åren som i korthet går ut på att allt färre 

 skall försörja allt fler. Arbetet med Vision 2030 fortlöper och visionen har antagits 

 i kommunfullmäktige i september.  

  

 Markaryds kommun befinner sig just nu i en mycket stor expansionsfas med 

 rekordstora bygginvesteringar. Bangolfbanan i Strömsnäsbruk håller på att 

 färdigställas. Belysning av ”Klinta-backen” i Strömsnäsbruk håller på att 

 genomföras. Den nya förskolan i Strömsnäsbruk beräknas stå färdig 20 december. 

 En liknande förskola planeras att byggas vid Inre Hansens backar som då tar över 

 den verksamhet som för närvarande är vid gamla Hagaskolan. Samtidigt 

 projekteras det för en ny skola iStrömsnäsbruk. 

  

 Bakgrunden till Vision 2030 är den upplevda nivån av otrygghet som framkommit 

 i polisens mätningar. Arbetet med visionen är formerat efter 5 verksamhetsfält 

 som kommunstyrelsens ordförande redogör för. 

  

 Kommunstyrelsens ordförande besvarar därefter en fråga om tvångsinlösen av 

 förfallna fastigheter. Detta är mycket svårt att genomföra då fara för liv måste 

 föreligga. 

  

 Kommunstyrelsens ordförande besvarar också en fråga om persontågstrafik 

 mellan Markaryd och Halmstad. Detta planeras vara i gång tidigast 2027. 



 Kommunstyrelsens ordförande besvarar därefter en fråga om antalet inskrivna vid 

 SFI och hur det går med utbetalning av försörjningsstöd samt att få nyanlända i 

 arbete. För närvarande har antalet utbetalade försörjningsstöd minskat och 

 kommunen har lyckats att få fler i sysselsättning.  

 

§ 7 Information från miljö- och byggnadsnämnden 

 Miljö- och byggnadsnämndens representant Lars Lindberg redogör för nämndens 

verksamhet. Det största projektet är för närvarande ett Nibe-projekt på 

industriområdet. 

  

 En fråga rörande möjligheter till dagsturer ställs och kommunstyrelsens 

ordförande besvarar att avropsstyrd kollektivtrafik och som ger möjlighet till 

detta. 

 

 Därefter besvarar KSO en fråga om hur utvecklingen av kv Folkskolan går. För 

närvarande är hela projektet pausat då beslutet överklagats och för närvarande 

ligger hos Förvaltningsrätten. 

  

§ 8  Information från utbildnings- och kulturnämnden 

 Inget att anföra. 

  

§ 9 Frågor från KPR 

 1.Fakturering av halkskydd. Varför fakturerar kommunen inte direkt till Team 

 Sportia? 

 Svar: Det förhåller sig så att föreningarna och kommunen omfattas 

 av olika moms-regler. Kommunstyrelsens ordförande upplyser om att den 

 kommunala momsen inte kan användas för att stötta enskilda önskemål. 

 En fråga ställs om hur icke-föreningsanslutna 70-plussare hanteras när det gäller 

 halkskydden. Dessa omfattas även av erbjudandet men hanteras annorlunda 

 administrativt. 

  

 2. Vad hände med utredningsuppdragen gällande 1) språktest och 2) måltider? 

 Svar: Medicinskt ansvarig sjuksköterska Lars-Ola Bohlin besvarar båda frågorna. 

 En enkät har skickats ut för att ta reda på hur det ligger till med språkkunskaperna. 

 Det inkommer inte särskilt många klagomål. Ej heller råder det några 

 större språksvårigheter bland fast anställd personal. I samband med att 

 delegering delas ut så genomförs ett extra test av ansvarig 

 sjuksköterska. Sammanlagt bedöms 98 % av personalen prata bra  svenska. 

 Vad gäller måltiderna så svarar MAS genom att presentera ett flödesdiagram över 

 processen för matbeställning, körunda och genomförande under veckan. 

 En fråga besvaras även kring temperaturen på maten där socialchefen informerar 

 om regeverket och aktuella egenkontroller som säkerställer kvaliteten.  

 

 3.  Pensionärerna vill ha information om MBN 2020-09-08, § 6. 

 Kommunsekreteraren informerar om att något sådant möte inte finns. 

Framkommer att det handlar om tidigare möte med KPR, frågan tas upp vid nästa 

tillfälle. 

   

 4. Lägesrapport önskas avseende till särskilt boende och korttidsboende. 

 Svar: 



 

 5. Är det problem med språkförbistring inom äldreomsorgen? 

 Svar: se svar under § 9 

 

 6. Hur långt har man kommit med Vision 20-30? 

 Svar: Se svar under § 6. 

  

§ 10 Övrigt 

 En fråga ställs om anhöriga som besöker äldreboenden. Trots att de vaccinerats 

 så får de inte besöka sina anhöriga. Socialchefen besvarar frågan med att man i 

 ny information gått ut med att vaccinerade anhöriga är välkomna men att man 

 gärna anmäler besöket först. 

 

 En fråga ställs om vaccinationsgraden bland personalen på äldreboendena. 

 Socialchefen besvarar att man nyligen genomfört en insats för att få fler 

 vaccinerade och att det för närvarande är över 80 % av personalen som är full-

 vaccinerade. Denna andel kan vara mycket högre då de som vaccinerat sig i egen 

 regi inte är medräknade. Socialförvaltningen kommer fortsätta uppmana icke-

 vaccinerade att bära full skyddsutrustning. 

 

 

Berit Larsson   Jonatan Borggren 

Socialnämndens ordförande Sekreterare 


