
Anteckningar från KPR/RFF 170314 kl. 17.00-19.15 
 

Närvarande KPR: Sven Jansson, Carina Gunnarsson, Ruth Dahlström, Kjällvi Knutsson, Rolf Lygård, 

Lennart Karlsson, Lars Selin, Gun-Britt Johansson och Malin Stadig Lundgren 

Närvarande RFF: Vivian Graff, Tommy Andersson, Eivor Håkansson, Eva Teljebrant, Ann-Kristin 

Löfgren, Lennart Håkansson och Bengt Germundsson 

Övriga: Lennart Hägelmark, Anders Årman, Carina Augustsson, Johan Rutgersmark och Kristina P 

Baron 

2. Fastställelse av föredragningslistan 
Föredragningslistan fastställs 

3. Redovisning av utredning ang. lokalisering för trygghetsboende 
Kommunstyrelsens ordförande, Bengt Germundsson redogör för bakgrunden i ärendet. En synpunkt 

som kom in var om det finns alternativa lokalisationer för boende och förskolor. Förvaltningarna har 

samarbetat och tagit fram en utredning, som har delgetts ledamöterna. 

Utredningen har en historia i en tidigare utredning som gjorts av socialförvaltningen. Där 

konstaterades att det behövdes fler trygghetsboenden. Enkätundersökningen som 

pensionärsföreningarna genomförde visade på behov och intresse av trygghetsbostäder. Ett politiskt 

uppdrag gavs därmed tekniska förvaltningen. Kommunarkitekten, GIS-samordnaren och 

socialförvaltningen har samarbetat och tittat på goda lokaliseringar för äldre, i form av 

trygghetsboenden. 

Utgångspunkter i utredningen: 

- Avståndet till viktiga målpunkter. Utifrån riktmärken från forskning och en uppskattning på 

rörelse utomhus pekar det på att medelsnittskvinnan på 80 år vill röra sig max 1 km (fram 

och tillbaka). Vissa funktioner vill man inte ha längre bort än mer än 250 m. 

 

- Ex. på målpunkter: livsmedelsaffärer, bibliotek, apotek och vårdcentral, bank, tåg- och 

busshållplats, park, torg och grönområden (det sistnämnda har ej tagits med i utredningen 

pga. av tillgängligheten till det i kommunen). 

 

- Kommunen har inget kommunalt fastighetsbolag och dessa incitament bör då skapas av 

privata aktörer. Gäller att hitta saker som gör att aktörerna vill bygga. 

 

- Utredningen visar alla alternativ, trots att vissa tomter inte ägs av kommunen. Alla 

oexploaterade tomter har man tittat på. 

Utifrån karta över Markaryds tätort  får rådens ledamöter se hur det ser ut med avståndet till de 

olika målpunkterna. Tomterna ligger inom 250-750 m avstånd . De tomter som man identifierat är 

Hagaskolan, Nordvästra Hansens backar, gamla bensinmacken, bredvid Germundsgården, 

Blåklockan, bredvid Karlavagnen, norra kv. Ulven 5-7 (ej kommunalt ägd), nära KCM Ugglan 12 & 18 

(ej kommunalt ägd). 



Kv. Folkskolan står ut som den plats som når flest målpunkter samt tillräcklig yta för god 

samhällsekonomiskt boende. Målpunkten som ligger bortom 500 m ligger endast strax över (550-

600m) samt är den målpunkt som används minst frekvent. 

En del av kv. Folkskolan yta skulle kunna frigöras genom att förskolan flyttas och frigöra denna del till 

trygghetsbostäder. Västra eller östra sidan. Totalt antal lägenheter skulle kunna vara mellan 30-40 st. 

På Folkskolan tillåts byggnation i 3 våningar. 

Strömsnäsbruk tätort 

Även här har målpunkterna markerats ut på karta. Tanken på att vårdcentralen ska ligga inom rätt 

avstånd har tagits bort från utredningen i Strömsnäsbruk. De andra målpunkterna ligger inom 

avstånd. 

Möjliga tomter: Södra torget, nordväst om vårdcentralen, nordöst om vårdcentralen, vid gamla 

pulkabacken, centrala parkeringen, stora parken vid biblioteket, parken vid järnvägsmuseet, 

nedanför kyrkan, bredvid mataffären. 

Kommunarkitekten redogör för olika problem/svårigheter med de olika tomterna samt redogör för 

olika förslag att gå tillväga i Strömsnäsbruk. 

Föreningarna kan tänka till och ge medskick till kommunen. Denna utredning ligger till grund för den 

fortsatta planeringen. 

Synpunkter från råden: 

KPR och RFF ställer sig positiva till utredningen. Råden tyckte det var en bra utredning och man delar 

förslaget till prioritering, dvs kv Folkskolan i Markaryd samt vid S:t Andreas kyrka alt 

Sunnerbogatan/Kylhultsvägen i Strömsnäsbruk som lämpliga platser att bygga boenden för äldre på.  

4. Samrådsgruppens frågor 
Tillgängligheten på stora hotellet. 

- Man har öppnat ett ärende om att kanske lägga till en ramp. 

Elektriska dörröppnare – på t.ex Nilssons el.   

- Kommer att tas upp i köpmannaföreningen, info om detta. 

5. Info från KS 

Trygghetsmätningen 
Denna mätning pekar ut ett antal områden. Diskussioner har hafts med BRÅ. På KS har man tagit 

beslut om medborgarlöfte med polisen som bygger på analys från denna undersökning.  

Hastighetsplanen  
Denna har varit på remiss. Svaren ska sammanställas av VA/Gatuenheten 

Förtydligande kring parkeringsövervakning  
På uppdrag av kommunen utför Securitas från den 1 november 2016 parkeringsövervakning. I 

samband med att Securitas påbörjat en aktiv kontroll har det framkommit ett antal brister och 

otydligheter i skyltning. Där det förkom problem har det åtgärdats, men avsikten har inte varit att 

införa nya regler där redan gällande regler visat sig fungera. Kommunstyrelsen beslutade 2017-02-14 

att ge den tekniska chefen i uppdrag att den lokala parkeringsövervakningen prioriteras i enlighet 

med den politiska vilja som kommunstyrelsen gett uttryck för. Detta innebär bland annat att inga nya 

bestämmelser införts, att reglerna enligt lagstiftningen har gällt även tidigare med skillnaden att det 



nu övervakas mer. Generellt gäller att det inte är tillåtet att parkera mer än 24 timmar på gator, 

vägar, parkeringsplatser mm, såvida inte särskilt uppsatta skyltar eller andra trafikföreskrifter anger 

något annat. Kommunstyrelsen anför vidare att prioriteringen av övervakningen i första hand bör 

läggas på tätorternas centrala delar, huvudgator och kommunala parkeringsplatser. Det politiska 

syftet med parkeringsövervakningen är att åtgärda problem. Något krav på att övervakningen ska 

finansieras genom avgifter finns inte. 

 

Synpunkt från rådet: hemtjänsten parkerar fel. Socialchefen tar med sig det till förvaltningen. 

Markaryds kommun har fått svar från regionen om att ha en busshållplats vid lasarettet. De säger att 

man ska informera om att man kan byta buss och ta Växjö-bussen och hoppa av vid lasarettet och att 

biljetten fortfarande gäller. 

6. Information från socialnämnden 

Värdegrundsarbetet 
Att utveckla värdegrundsarbetet var en punkt som skickades med i detaljbudgeten i november 2016. 

KPR/RFF kommer att ges möjlighet att vara delaktiga i processen. 

Värdegrunden har följt med socialförvaltningen länge. En lagstiftning 2011 sa att verksamheterna ska 

jobba med värdegrund. Från och med i år vill socialnämnden konkretisera detta ännu mer, därför har 

en process ihop med nämnden och personal startats.  

Arbetet har påbörjats i nämnden därefter i en träff med värdegrundsledarna. Därefter ska nämnden 

och värdegrundsledarna arbeta fram ett gemensamt förslag som ska presenteras för resten av 

förvaltningen. Den 31 maj kommer man ha en kick-off med presentation och inspirerande 

föreläsning. 

Det förslag som arbetas fram den 23 mars skickas ut till representerade föreningar i KPR/RFF för 

synpunkter. Dessa synpunkter skickas till sekreterare. 

Äldrehälsa 
Projektet har varit igång i ett år. Nu är det igång med start av Äldremottagningar. Ny annons på mobil 

läkare har varit ute. Ny lagstiftning kommer om att man ska vårdplanera på annat sätt, från fem till 

tre dagar t.ex. 

Vårdcentralen i Strömsnäsbruk – återkoppling; regionen har jobbat vidare med Markaryds förslag. 

Man har kommit långt med hur man vill förbättra vårdcentralen med renovering och tillbyggnad. 

Utveckla samverkansformer, ett jobb mellan socialförvaltningen och ks. Regionen har mött upp och 

svarat på Markaryds kommun. Det finns läkare som är intresserade av att vara där. 

7. Information från mbn 

Kommunala föreskrifter om hälsa och miljö 
Dessa föreskrifter har funnits tidigare i väldigt liten form. Nu har dessa utvecklats lite mer. Man tar 

upp aspekten med avloppsanläggningar, djurhållning, eldning som har det som sin huvudsakliga 

värmekälla. Detta handlar framförallt inom detaljplanerat område. 

8. Information från UKN 
Traryds bibliotek har fått flytta från skolan och in i Verdandilokalen. Anledningen är att det är ett hårt 

tryck på skolan. Detta kommer ske efter sommaren. 



Diskussion har hafts med föreningen om hur man skulle kunna utveckla lokalen. Där har 

biblioteksfrågan kommit upp. Senast var man positiv till att ha biblioteket i den lokalen igen och göra 

lokalen till en träffpunkt igen. PRO i Traryd har varit drivande i denna fråga. 

9. Förslag på aktiviteter för RFF 2017 
Carina har tittat på föreläsare, 3 förslag.  

Föreläsning om  

- ADHD (Georgios Karpathakis). 

- Pelle Sandstrak: tourett och jag 

- Psykisk ohälsa och självmord. En förening som har en föreläsare Mathias Sunneborn. De kan 

tänka sig att arrangera någon aktivitet i samband med föreläsningen. 

Gå vidare med Mathias i första hand. Carina kollar upp kostnadsförslag. 

10. Föreningarna frågor och synpunkter 
Har inkommit: 

 Halkskydd till pensionärer – frågan har varit uppe tidigare på KPR. Socialchefen informerar 

om vad man sa sist. Att ansvaret hamnar på den som delar ut det. Ekonomin för den 

enskilde, de billigaste är under 100 kr, svårt att dra gränsen för åldern (likställigheten). 

Vissa ledamöter anser det angeläget att kommunen delar ut halkskydd. En diskussion förs om 

vad som är kommunens ansvar och det egna ansvaret. 

Det största argumentet mot är att ansvaret hamnar på kommunen. 

 Hastighetplan – KPR och RFF har varit remissinstanser. 

 Fria bussresor inom kommunen ex. 9-15 – Detta är regionens fråga. Var sätter man gränsen 

för vem som ska få åka.  

 Mer info från nämnder om vad som gäller – detta infördes för ett år sedan. En förfrågan 

skickas ut till respektive nämnder och styrelse inför varje möte. Nu är man nöjd med 

handlingarna till dagens sammanträde. 

 Övrigt: trygghetsvandring torsdag kl. 17.00 

 

 

Bengt Germundsson 

Malin Stadig Lundgren 

Kristina P Baron 


