
Anteckningar KPR/RFF 170920 18-20:20 

Närvarande: 
RFF 

Bengt Germundsson (KD), ordförande RFF 

Vivian Graff (S), KS representant 

Tommy Andersson (M), MBN representant 

Roland Andreasson (KD), UKN representant 

Eva Teljebrant, DHR 

Berit Svensson, ersättare 

Ingrid Lindholm, ersättare 

KPR 

Joakim Reimerstam (S), tjänstgörande ordförande KPR 

Carina Gunnarsson (M), UKN representant 

Anitha Pohlman (S), SN representant 

Ingrid Sundman (S), KS representant tjänstgörande ersättare 

Ruth Dahlström, SPF  Markaryd 

Kjällvi Knutsson, PRO Markaryd 

Rolf Bengtsson, PRO Strömsnäsbruk 

Gun Olsson, SPF Hinneryd 

Gun-Britt Johansson, PRO Traryd 

Rolf Lygård (KD), SN representant ersättare 

Lars Selin, PRO Markaryd ersättare 

Ingemar Ewerskans, PRO Strömsnäsbruk ersättare 

Kjell-Erik Svensson, SPF Markaryd ersättare 

 

 

2. Fastställelse av föredragningslista 
- Lägga till Info om FixatIT som nytt ärende 3 

- Brottsofferjouren, info till nästa möte. 

- Rutiner vid tillkallande av ambulans vid säbo – tas upp under ärende 10. 

- Tillsättande av syn- och hörselinstruktör, besvaras under ärende 5 och 6. 

Carina Augustsson avslutar sin tjänst i kommunen efter många år och Johan tackar åt Carina vägnar 

för det goda samarbetet med både RFF och KPR. Ledamöterna riktar även ett stort tack till Carina. 

 

3.Information om FixarIT 
Vid dagens sammanträde närvarar Andrej Ristovski och Micha Johansson och informerar om FixarIT, 

den nya tjänsten som Markaryds kommun erbjuder på prov. Tjänsten är till för alla seniorer och är 

helt kostnadsfri. Till FixarIT kan man vända sig med enklare problem med sin dator, surfplatta, TV 

eller smartphone. FixarIT vänder sig till personer som är 67 år och äldre. Tjänsten är helt gratis. 



Tjänsten erbjuds på lördagar kl. 9-11-39 på Mellangård i Markaryd (jämna veckor) och på Stig Inn i 

Strömsnäsbruk (ojämna veckor). Det går även att boka hembesök. 

Tjänsten är en projektanställning på 25 % och pågår från 7/10 – 25/2. Efter denna period kommer 

tjänsten att utvärderas för att se hur stort behovet är för en ev. förlängning. 

 

4. Information om särskolan 
Mirjam Wallin, rektor för Strömsnässkolan F-6 och särskolan informerar om den nystartade särskolan 

i Strömsnäsbruk. 

För två år sedan försvann särskolan från kommunen och man har köpt tjänster från t.ex. Ljungby 

kommun. Behovet i Markaryd finns och därför har man återinfört särskola i kommunen.  

Nu finns X antal barn i särskolan. Några är under utredning. Eleverna läser samma ämnen som i 

grundskolan, men med lite mer tid för praktiska ämnen.  

Just nu håller man på att bygga upp verksamheten. 

Eleverna tillhör en klass och följer klassen så långt de klarar av, men går sedan till en enskild grupp 

och arbetar vidare.  

En speciallärare är anställd på 50 %. Alla eleverna har vars en resurs i klassen. Ytterligare en 

specialpedagog kommer att finnas tillgänglig från 1 nov. Samverkan sker med lärare ute i klasserna, 

där man t.ex. anpassar material för att göra det så bra som möjligt för varje enskild individ.  

Det görs alltid en bedömning om man har rätt till att gå i särskola. I vissa fall är det uppenbart, för 

andra elever märks att det t.ex. att de inte klarar av målen. Utredningar görs däremot alltid. För att 

ha rätt till särskola görs en psykologisk utredning, en social utredning av kurator, en pedagogisk 

utredning av lärare och en medicinsk utredning. Alla dessa fyra utredningar måste vara klara innan 

beslut om särskola ges. Det sammantagna resultatet är viktigt. Föräldrarna måste vara med och deras 

ja krävs för att eleven ska få gå i särskola. Kommunikationen med föräldrarna är viktigt.  

På sikt ser man att Markaryds kommun kan ta hem de elever som läser på särskola i andra 

kommuner. Det är dock inte avsikten att ”ta hem” dem som vill fortsätta i den särskola där man 

redan går. 

Samverkan sker också med socialtjänsten. 

5 och 6 Samrådsgruppens frågor 
Entrén till stora hotellet – under handläggning. Kommunikation mellan bygglovshandläggaren och 

fastighetsägaren. Inget svar på när det kan vara klart. 

Långtidsparkering i anslutning till stationen – idag är det 24 h. Detta är redan infört, sitter en skylt 

med 2 veckors parkering på parkeringen väster om järnvägen. 

Lastbilsparkering på Hansens backe hela helger – meddelas Securitas. Detta är en anledning till varför 

parkeringsövervakning infördes. Man har sett ett behov att ta itu med långtidsparkerade bilar på fel 

ställe. Kommunalrådet tar frågan vidare. 

Pizzerian på Östergatan – tillgängligheten till den nya utbyggnaden. Ligger på markplan, 

tillgängligheten är bättre än tidigare, enligt miljö- och byggnadsnämndens ordförande. 



Perrongen i Stationshuset, ej tillgänglig till övre plan – allt som finns på övre plan finns även på nedre 

plan. Plan- och bygglagen tittar på funktionaliteten. Miljö- och byggnadsnämnden gick igenom frågan 

noga enligt Plan- och bygglagen innan beslut fattades.  

Modehus 15 – ett bygglov beviljades felaktigt. Skulle funnits möjlighet att komma in med 

rollator/rullstol. Bygglovet som gavs då gäller tillsvidare. Man kan inte ändra ett gynnande beslut 

retroaktivt. 

Städning av hissarna vid stationen – Trafikverkets entreprenör sköter detta och ser över hissar och 

yttre städning på stationsområdet. Det finns ett nummer man kan ringa till om man vill framföra 

synpunkter. Trafikverket släpper inte in någon annan personal, som inte har genomgått strikt 

utbildning.  

Hörselhjälpmedel till personer som inte har hemtjänst – Detta är regionens ansvar. Kommunen har 

ombud som hjälper till med apparaterna (hemtjänst och säbo). Kommunen kan hjälpa till att ta 

kontakt med regionens ansvariga. På lasarettet i Ljungby finns en audionommottagning. 

Socialförvaltningen ska ta reda på om det finns någon organisation som många kommuner är med i 

och kan hjälpa till med hjälpmedel.  

7. Information från socialnämnden 
Tjänstegarantier – Johan informerar om de tjänstegarantier som nämnden har. Skulle de garantier 

man har inte fungera, får man en kompensation och en skriftlig ursäkt. Finns garantier inom olika 

verksamheter. Socialnämnden vill gärna få in synpunkter/avvikelser. 

Egenkontrollen är av vikt i detta för att förbättra kvaliteten.  

Värdegrundsarbete – Eva Laub informerar om värdegrundsarbetet som man har arbetat med i 

socialnämnden. Arbetet påbörjades i nämnden ihop med värdegrundsledare. Arbetet presenterades 

för förvaltningen och slutade med en kick-off med Egon Rommedal. Arbetet utmynnade i etiskt 

förhållningssätt och tre värdeord; respekt, värdighet och gott bemötande. Dessa arbetar man med i 

personalgrupper och de implementeras hela tiden. Gäller hela socialförvaltningens 

verksamhetsområde. 

Presentation av enkät kostverksamheten – Kostchefen Eva Niklasson presenterar resultatet av en 

enkätundersökning som gjordes angående maten. 

82 svar har inkommit, uppdelade på norr, öst och väst. Den stora utmaningen är att temperaturen 

håller när måltiden levereras hem. Nu har man en 12-veckors matsedel för variationens skull. 

Portionerna är lagom. Tanken med formarna man får maten i är att det ska läggas upp på tallrik. 

Matdistributionen som helhet är man i det stora hela nöjd med, enlig undersökningen.  

Det har även funnits anonyma ätare som provätit maten. Resultaten härifrån överensstämde ganska 

bra med enkätsvaren. 

8. Information från kommunstyrelsen 
Yttrande över länstransportplaner  

En del statliga pengar går ut till regionerna för upprättande av regionala länstransportplaner.  

Kommunerna har fått möjlighet att yttra sig över länstransportplaner för Kronoberg och Halland. För 

Kronobergs län finns ingen av de stora satsningarna som berör Markaryds kommun denna omgång. 

Tidigare har Markaryds kommun haft mycket mer med bland annat E4 och Tvärleden. 



Trafiksäkerhetshöjande åtgärder har också lyfts fram, t ex viltstängsel och avkörningsfiler.  

Anslaget till enskilda vägsamfälligheter behöver utökas. 

Sätta av mer pengar för att tillgänglighetsanpassa hållplatser, särskilt utmed landsvägar. 

Informationen behöver förbättras angående försenade eller inställda bussar.  

I Hallands län är det intressant hur man gör med järnvägen i västra delen. Persontågstrafiken ska 

komma igång. Halland är inte särskilt intresserade av persontåg såvida inte att antal villkor uppfylls 

som ombyggnad av Halmstad C, mötesspår i Knäred och färdiga stationer i Knäred och Veinge. De har 

haft villkor för att de ska fullfölja detta. Pågatåg Nordost har gjort en parallell utredning som inte 

håller med Halland. I KS yttrande lyfter man upp mötesspåret och hur angeläget det är att få med 

detta i nationella planen. Markaryds kommun vill att regionpolitiker ska lyfta fram detta i den 

nationella planen och det krävs ytterligare 75 milj.  

Nu jobbar man på att köra Öresundståg som stannar i Markaryd. Väsentlig förbättring.  

Inrättande av ny förvaltning – KF har fattat ett inriktningsbeslut. Nu jobbar man med att 

samlokalisera resurserna både ekonomiskt och personalmässigt. Jobba inom en förvaltning med 

arbetsmarknad och integration. Förvaltningschef har rekryterats. Denna kvinna har bra erfarenhet av 

att arbeta med likande sätt och mycket erfarenhet med sig in i detta. I november fattas beslut och 

det ska vara igång 1 jan 2018. 

9. Info från MBN 
Inget anmält. Förhoppningsvis ny miljöchef på gång. 

 

10. Info från UKN 
Ansökan om examinationscenter vid KCM  

KCM har sedan 2013 bedrivit yrkeshögskola med inriktning värmepumpsteknik. Vid ansökan inför 

läsåret 2017/2018 fick Markaryds kommun avslag på sin ansökan vilket innebär att utbildningen med 

inriktning värmepumpsteknik inte kommer att bedrivas på KCM under läsåret. Ny ansökan om start 

hösten 2018 kommer att lämnas in under hösten 2017. 

Avslaget har lett till att KCM nu söker alternativa verksamheter. KCM har lokaler, maskiner och 

utrustning på hög nivå för att bedriva kylutbildning. Därför föreslår projektledaren för YH-

utbildningen att KCM ansöker hos Incert om att bli Examinationscenter för kyltekniker.  

En kontrollant från Incert har under våren besiktigat lokaler och utrustning och man har meddelat att 

man ser positivt på KCM som examinationscenter. I händelse av positivt besked kommer KCM att 

erbjudas vara ”Provcenter” även för andra yrkesområden som har krav att avlägga prov för att utöva 

sitt yrke. 

11. Föreningarnas  frågor och synpunkter 
1. Vi efterlyser protokoll från KPR-mötena.  

Protokollen kommer att skickas ut till både RFF och KPR. Sekreteraren visar även var man kan 

hitta dem på kommunens hemsida.  

2. Information gavs  om pågående SPF-projekt: Äldres syn på äldreomsorgen i Markaryds 

kommun. 

Det är under utskick ska va tillbaka den 28. Intervjuer görs på särskilda boenden. 



3. Förslag väcktes om inrättande av ”Sinnenas rum” för att motverka depressioner hos äldre. 

Inom Omsorgen om personer med funktionsnedsättning finns ett liknande rum på Fyrklövern. 

Socialförvaltningen tar med sig denna tanke. 

4. Beslöts att återigen aktualisera frågan om inrättande av ett kommunalt rehab i anslutning till 

Fyrklövern i Strömsnäsbruk 

Det finns en tydlig gränsdragning vad som är regionens och kommunens ansvar och det har 

kommunen ingen anledning att frångå. Socialchefen informerar om att forskning visar att 

rehabilitering i hemmet är det man ska satsa på. Idag har Markaryds kommun 6 st 

paramedicinare som jobbar i hemmen. Det har pratats om gemensam träning. Ledamöterna 

undrar över hur man får informationen och Eva berättar att har man behov av rehabilitering 

kommer frågan upp. 

5. Klarhet om tider för kommunens s.k. ”glesbygdsresor” efterlyses. 

Rolf Bengtsson informerar lite om detta. Markaryds kommun ser till att informationen är 

uppdaterad och kan hittas enkelt på vår hemsida. Resan beställs hos serviceresor. Hur får 

invånarna reda på detta? Tjänstemännen tar med sig frågan till ansvarig person på 

kommunen. 

6. Frågan om fria serviceresor efter 75 års ålder diskuterades och vidare information önskades 

Inte kommunal verksamhet utan regional. 

7. Önskemål om gratis bussresor för pensionärer vid vissa tider på dagen 

Detta är också en fråga för regionen. 

8. Bemanning visa tider på de särskilda boendena diskuterades och frågan önskades bli 

tydligare belyst och vidare diskuterad 

Pensionärsorganisationerna tycker att det är få personal från halv fem till nattpersonal 

kommer. Socialchefen informerar att man alltid tittar på vilket behov som finns. Finns det 

behov kan det sättas in mer personal. Det finns extra personal att sätta in då behovet finns. 

9. Den palliativa vården bedömdes från flera håll vara mycket bra! 

10. Rutiner vid tillkallande av ambulans till säbo. 

Sjuksköterska kallar på ambulans. Sjuksköterskorna har manual man har kommit överens om 

i regionen. Sjuksköterska ser till att anhörig blir kontaktad. 


