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  Kristina P Baron, sekreterare 
 
  KPR 
  Ingrid Sundman (S), tjänstgörande ersättare för Sven Jansson (C) 

Anitha Pohlman (S), tjänstgörande ersättare för Joakim 
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Rolf Lygård (M) 
Ruth Dahlström, SPF Markaryd 
Kjällvi Knutsson, PRO Markaryd 
Rolf Bengtsson, PRO Strömsnäsbruk 
Gun Olsson, SPF Hinneryd 
Kjell-Erik Svensson, SPF Markaryd 
Lars Selin, PRO Markaryd 
Ingrid Bengtsson, PRO Strömsnäsbruk 

  
  

1. Mötets öppnande 
Ordföranden förklarar mötet för öppnat. 
 

2. Fastställelse av föredragningslista 
Dagordningen godkänns. 

 
 

3. Aktuellt inom hemsjukvården 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska Lars-Ola Bohlin och psykiatrisjuksköterska Jennie 
Kumpula informerar om aktuellt inom hemsjukvården. 
 
Lars-Ola redogör för hemsjukvården, som ligger under kommunens ansvarsområde. 
Bor man på ett särskilt boende har man alltid kommunal hemsjukvård. Där får man 
besök av sjuksköterska och läkare på regionen. 
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För att annars få hemsjukvård ska man ha långvariga svårigheter att ta sig till 
vårdcentralen om man bor hemma. Det går även att få hemsjukvård på en begränsad 
tid vid tillfälliga svårigheter att ta sig till vårdcentral. Kommunen har ett samarbete 
med vårdcentralerna i detta.  
 
En mobil läkare är rekryterad till kommunen, Karl Ljungström. Denne är dock anställd 
av regionen, men arbetar med kommuninvånare som bor hemma på ordinärt 
boende. Sjuksköterska i kommunen gör bedömningen och har samtal med den 
mobila läkaren, där sedan dessa två gör ett besök i hemmet hos vederbörande.  
 
Den mobila läkaren ska avlasta vårdcentralerna och jobba i hemmet hos den boende 
med både kortsiktiga och långsiktiga insatser. Den mobila läkaren är på plats sedan 
mars 2018 och arbetar måndagar-fredagar. Kostanden för den enskilde beror på 
insatserna. Kommunens sjuksköterska gör bedömningen om man ska ha hemsjukvård 
eller inte. 
 
Det pågår även ett arbete med att se över den kommunala hemsjukvården. 
 
Jennie redogör för uppdraget hon har, att identifiera de äldre som lider av eller 
riskerar att drabbas av psykisk ohälsa. Detta riktar sig till personer som bor i ordinärt 
boende. Regionen har sin del av behandlingen, men här ser kommunen att det finns 
mer att göra. Därför arbetar Jennie och äldrepedagogen från kommunens håll med 
detta genom att se över på vilka sätt man kan bryta ofrivillig ohälsa hos äldre. 
 
Två grupper har identifierats; de som inte har många kommunala insatser men 
känner sig ensamma, samt gruppen som har ganska stora kommunala insatser. 
Uppdraget är att se vad man kan göra för att höja livskvaliteten för dessa grupper, 
genom att bland annat erbjuda tid. Upplevelsen bland en del äldre är att 
hemtjänstpersonal har bråttom när de är hos de boende. Därför är tanken att man 
ska kunna få beslutat tid för sådant man vill göra och man får själv bestämma vad. Ett 
kortare projekt, liknande detta har prövats och resultatet har visat sig vara postivt. 
 
Jennie jobbar med undersköterskor i de olika hemtjänstområdena och tanken är att 
speciella hemtjänstsjuksköterskor ska jobba med detta med handledning från Jennie. 
Det kommer även att erbjudas kompetensutveckling för all personal som jobbar mot 
ordinärt boende. Under året kommer man jobba med olika projekt och en 
utvärdering kommer att göras. 
 
För personer som inte har kommunala insatser kommer sociala tillfällen att erbjudas. 
Här håller man en god kontakt med äldremottagningen där vårdcentralerna kan 
kontakta teamet om de uppmärksammar något. 
 
Just nu spånar man på ett projekt med vänskapskort, som innebär att en person ska 
kunna ta med sig en annan person gratis på ett evenemang. Jennie ser att det kan 
vara lättare att då få med sig någon. ¨ 
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Ett mindre projekt som är riktat mot särskilt boende är också igång, där man vill se på 
andra alternativ än tabletter mot oro och ångest. 
 

4. Tillgänglighetsplanen 
RFF beslutade att en uppföljning efter två år sen planen antogs ska genomföras. I 
planen finns gemensamma målsättningar som ska levandegöras. Planen har varit på 
remiss hos nämnderna och styrelsen och till dagens sammanträde fanns en 
sammanställning.  
 
Ordföranden frågade ledamöterna om vilken prioritering man vill göra. Det finns 
möjlighet att lämna in synpunkter till ordföranden eller sekreteraren. Ärendet 
kommer att behandlas på kommunstyrelsen i april. 
 
Det framkommer att det är problem med att andra parkerar på handikapplatser och 
att det är svårt att komma till rätta med detta. Ordföranden informerar om tanken 
att införa p-skiva i kommunen, vilket ledamöterna ser positivt på. 
 
 

5. Uppföljning av samrådsgruppens frågor 
Germundsgården – man ska inte behöva köra igenom salen med rullstol för att 
komma in till kapellet. Miljö- och byggnadsnämndens ordförande informerar om att 
ett ärende är öppnat men att personen som handlägger det är på semester för 
tillfället. 
 

6. Frågor från samrådsgruppen 
Följande frågor har inkommit: 
1. Handikapplatser vid Verdandi 2 st 
2. Handikapplatser vid Folkets Hus STB, 2 st ej överväxta. 
3. Handikapplatser vid Folkets Hus i Timsfors intill entrén 2 st  

Ordföranden svarar att dessa handikapplatser inte är kommunala, men att 
kommunen kan påtala detta för föreningarna som kan agera. 

4. Varför ska man sanda med rullgrus? Det är svårt att gå på.  
VA/Gatuchefen har svarat följande: ”Vi halkbekämpar med ”flis 2-4”, det innebär 
att det är krossat material. 2:an står för 2 millimeters stenstorlek, och 4:an står 
för 4 millimeters stenstorlek. Vi använder 2-4 flis för att när det är krossas sten så 
blir stenen mycket mer ojämn och ger bättre effekt än ett runt sandkorn. 0-4 
sand innebär, från 0 material till 4 millimeters stenstorlek i ett okrossat material 
som gör att sandkornen är mer slipade och runda än vad ett krossat material är. 
Lättare jämförelse: 2-4 flis=att gå på en spikmatta. Sand=att gå på ett golv med 
kulor.” 
 
Frågorna föls upp av planberedningen. 

 
7. Föreläsning våren 2018 

RFF gav Eva Laub i uppdrag att undersöka om föreläsaren Georgios Karpathakis 
kunde komma till kommunen i april/maj och föreläsa om ADHD. En annan 



MARKARYDS KOMMUN    2018-03-20 
    
Rådet för funktionshinderfrågor/Kommunala pensionärsrådet 
 

tjänsteman, Eva-Lena Sjöstedt har kollat upp med föreläsaren som har möjlighet att 
komma. Socialchefen får i uppdrag att jobba vidare med att bjuda in honom. Samma 
upplägg som när Mattias Sunneborn var är önskvärt. 

 
8. Årsredovisning 2017 

Socialchefen och ordföranden redogör för årsredovisning 2017 där det kommunnivå 
visar på ett bra resultat, vilket innebär att man även kunnat göra vissa reservationer. 
 

9. Budget 2019 – frågor som berör intresseorganisationerna 
Socialchefen och ordföranden informerar om det arbete som pågår med budget 
2019. 
Inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning och personlig assistans ser 
man nu över de basala insatserna. Staten betalar allt över 20 timmar. Är det under 20 
timmar får kommunen stå för hela kostnaden. 
 
Socialförvaltningen vill stärka hemtjänsten då man har sett att trycket på särskilda 
boenden har minskat. 
 
På Individ- och familjeomsorgen jobbar man med rekrytering av jourhem. Detta kan 
förebygga en del kostnader på HVB och konsulentstödda familjehem. 
 
En ny tillfällig förvaltning för arbetsmarknad och integration har bildats under 
kommunstyrelsen. Förvaltningschefen föreslås bjudas in till KPR/RFF. 

 
10. Information från socialnämnden 

Socialchefen redogör för de två ärendena; Kvalitet i särskilt boende – 
rekommendation från SKL, som socialnämnden valt att ställa sig bakom samt Lämplig 
mark för LSS-boende. Den tilltänkta marken ligger mellan Utsikten och Björkbacken. 
 

11. Information från kommunstyrelsen 
Ordföranden redogör för de två ärendena; Regionalt bolag för avfallshantering och 
Utvecklingsplan 2030. Båda ärendena är beslutade av kommunfullmäktige. Ett 
regionalt bolag för avfallshantering innebär att Markaryds kommun, som är en part i 
detta gemensamma bolag, får hushållsnära insamling år 2021.  
Utvecklingsplan 2030 kommer att vara ett arbete att utveckla Markaryds kommun 
ihop med samhällets aktörer. Som en del i detta utvecklingsarbete ska en ny 
översiktsplan arbetas fram. 
 

12. Information från miljö- och byggnadsnämnden 
Miljö- och byggnadsnämndens ordförande redogör för ärendet Detaljplan Inre 
Hansens backar, som är ute på remiss för samrådsförfarande. 
 

13. Information från utbildnings- och kulturnämnden 
Inget anmält. 
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14. Övrigt 
En fråga ställs om vilket ansvar kommunen har att informera anhöriga till personer på 
boendena i kommunen.  Socialchefen svarar på frågan. 
 
Det ställs även fråga om tandvårdsbehandling på boendena och om förutsättningarna 
är lika vad gäller hjälp att ta sig till tandläkaren. Socialchefen tar med sig frågan och 
återkommer.  
Det är viktigt att informationen om förmånstandvård på särskilda boenden går ut, 
vilket innebär att man har rätt till tandvård till ett reducerat pris när man har plats på 
särskilt boende. Socialchefen följer upp. 
 

15. Föreningarnas synpunkter och frågor 
Från föreningar ingående i KPR 
1. Positiva synpunkter på kommunens palliativa vård och hemsjukvård framfördes. 
2. Samtidigt som vi vill skicka med ett tack för utdelade halkskydd ställdes frågan om 

hur det blir nästa år. 
Svar: Utvärdering ska göras. Blir det bra resultat så kan det fortsätta nästa säsong. 

3. Önskades hjälp till lokalhållande föreningar med ansökningar till Allmänna 
Arvsfonden och kommunen för ökad tillgänglighet till samlingslokaler. Samtidigt 
pekades på behov av en utredning av lokalbehov och kartläggning av tillgängliga 
lokaler. 
Svar: Ordföranden meddelar att det finns lokaler att nyttja, t ex Folkets Hus i 
Timsfors och Strömsnäsbruk, samt Verdandilokalen i Traryd. Angående 
ansökningar uppmanas att kontakt tas med kultur- och fritidschefen, Tord 
Gustafsson. 

4. Aktualiserades frågan om lägre hastighetsgränser inom tätorten, te x 40 respek-
tive 30 km samt begränsning av genomfart för tung trafik där. 
Svar: Frågan hanteras i den hastighetsöversyn som pågår inom gatuenheten. 

5. Återigen togs frågan upp om ökad bemanning kvällstid på de särskilda boendena. 
Svar: Hänvisades till att kommunen följer den rekommendation som SKL tagit 
fram (pkt 10). 

6. Det resurstillskott till kommunens omsorg som regeringen beslutat om var 
föremål för diskussion och utmynnade i en fråga om hur dessa extra pengar ska 
användas i kommunen. 
Svar: Socialchefen känner inte till detta. Det har gjorts bakåt i tiden och med dem 
öronmärkta pengarna har man gjort satsningar inom socialförvaltningen 

7. LAS-problematiken för vikarieanställd personal och kommunens hantering av 
detta önskades bli förtydligat. 
Svar: Socialchefen svarar att det är 360 dagar innan man blir ”inlasad”. Inom 
socialförvaltningen vill man ha få många undersköterskor som möjligt och 
satsningar gör på t. ex. vidareutbildning. Det är chefen som ansvarar för 
anställningar. 

8. Frågor kring omsorgens avvikelserapportering framställdes. Besked önskas. 
Svar: När något avviker från rutin ska det rapporteras. Det görs även lex Sarah-
utredning. Enligt hälso- och sjukvårdslagen är det även lagstiftat. Från politikens 



MARKARYDS KOMMUN    2018-03-20 
    
Rådet för funktionshinderfrågor/Kommunala pensionärsrådet 
 

håll är man också tydlig med att avvikelser rapporteras, det är en del i 
kvalitetsarbetet. 

9. SPF Seniorernas utredning om äldres syn på äldreomsorgen i kommunen 
presenterades och diskuterades. 

10. Gode mäns ansvar och ersättning diskuterades. 
11. Önskades en föreläsning om hur utdömt skadestånd i domstol regleras. 
12. Hur blir det med FixarIT i framtiden? 

Svar: Tjänsten var bra och en utvärdering är på gång. Personen som har haft 
uppdraget kommer dock inte kunna ha det framöver. 

 
 
 
 

/Bengt Germundsson 
Kommunstyrelsens ordförande   Kristina P Baron 
     Kommunsekreterare 


