Minnesanteckningar från möte med
samverkansgrupp för Laxås seniorer den 16 feb -22
Minnesanteckningar från föregående möte
Harry gick igenom minnesanteckningarna.
Kommunens ekonomi, budget 2023
Carola Jonsergårdh Karlsson, vår nya ekonomichef, informerar.
Arbete med årsbokslut och årsredovisning pågår.
Första prognosen för 2022 kommer i mars.
Budgetprocessen drar snart igång.
Skatteprognos kommer inom kort.
Preliminärt resultat visar på ett positivt resultat på drygt 16 miljoner kronor. Möjligen
görs en avsättning för täckning av Mosjötippen.
Carola informerade om budgetprocessen för år 2023.
Preliminära ramar tas sent i juni.
Nytt pensionsavtal medför ytterligare kostnader för kommunen. Avsättningarna
kommer att ökas.
Investering 2023, asfalt m m
Bo och Hans Traav informerar
Se nedan
Platssituationen äldreomsorgen, bemanning, vikariepool
Madde informerade om läget. Balans, inga långa väntetider. Sju avdelningar räcker
tillsvidare. Att en avdelning inte används beror inte på personalbrist.
Vikariebrist som man nu tittar på för att hitta ett mer stabilt läge. Pandemin påverkar i
viss utsträckning.
Mattjänst till äldre som bor kvar hemma
Mattjänsten har precis startat.
Träffpunkt 18/Kunskapens hus
Tomas och Madde berättar om vad som är på gång. Nuvarande lokaler ej
handikappanpassade. Vi tror det är en fördel att flytta Träffpunkt 18 till Kunskapens hus.
Personalen är positiv. Kan utvecklas till en träffpunkt för ”alla”.
Seniorgruppen med representanter från PRO och SPS blir inbjudna till möte den 2 mars.
Viktigt att seniorgruppen blir involverad.
Trafikskyltar
Harry framför Viltons önskemål om att ta bort gamla skyltar till Hans Traav.
Info från utvecklingsenheten
Skyltar med belysning är beställda.
Om motionsspåret: En ansökan om ortspeng behövs (gäller belysning)

Om närtrafik: Är igång. Ett bra resealternativ som nog behöver göras lite mer känt.
Om investeringar:
1,3 miljoner till säker cykelväg (Saltängsskolan)
Trafiksäkerhetsåtgärder.
1,0 miljon kr till asfaltering.
Fortsätter byta gatubelysning till LED.
Ny avloppsanl vid Sockenstugan
Ställplatser i Laxå
Utegym i Laxå
P-platser i Sannerud.
Totalt drygt 10 miljoner kr
Hans redogjorde för ett antal projekt:
Arbete med översiktsplanen
Laxå utvecklingsplan
Förstudie Munkastigen
Skogsträdgård Tivedstorp
Marknadsföring av etableringsmark
Reservationsavtal bostäder Ekobyn Saltängen
Näringslivsprogram
Nya trafikföreskrifter är på gång! Har tagit hjälp av extern konsult. Löper på bra.
Kulturrapport
Tomas Dahlberg berättar om vad som är på gång inom kulturområdet
På väg ut ur pandemin.
Fritidsgård har under stor utsträckning haft uteaktiviteter.
Projekt Dans för hälsa med unga flickor som målgrupp. Dansstudie i Kunskapens hus.
Makerspace i Kunskapens hus.
Konstutställningar i konsthallen. Fullt program under våren.
Hasselhoppan i Hasselfors invigs i maj.
Parken vid Nygatan utvecklas.
Kraftfält för landsbygd. Utvecklingsprojekt kopplat till ÖP-arbetet.
Dansföreställning tas fram med laxåungdomar.
Biblabil kommer under februari. Ambulerande bibliotek. Mikrobibliotek.
Elljusspåren ska rustas (Hasselfors bl a).
Olika konstprojekt och utställningar genomförs.
Lilla galleriet i biblioteket med ungdomar som målgrupp. Fullbokat.
Förskolan i Hasselfors involverad i arbetet med Hasselhoppan.
Fritidsverksamheten lämnar Allaktivitetshuset. Planering av eventuell ny lokal har
startats upp.
Kulturskola.
Många aktiviteter för unga, trots pandemin.
Mötesplats Laxå – Makerspace – Kunskapens hus. En plats för möten och aktiviteter. För
alla åldrar, generationer och intressen!
Övrigt
Madde informerade:
Arbetar med ”Nära vård”
Rekryterar förstärkt grundbemanning och sommarvikarier.
Pandemin påverkar fortfarande

Ny bilpark med elbilar.
Jobbar vidare med digitaliseringar. Till exempel digitala lås.
Jobbar med kompetenshöjning av personal. Bland annat HLR-räddning.
Brandutbildning på boendena genomförs.
Utbildar i dokumentation.
Förflyttningsutbildning. Lyfta rätt.
Stabsutbildning för att vara beredda vid kris.
Socialtjänstens medarbetare vidareutbildas.
Familjecentralen har flyttat till Solhöjden.
Diskussioner om Björkhagen. Hur ser framtiden ut? Kontoren renoveras.
Aktivitetsvärdinna jobbar mot hemtjänsten.
Hur ska hjälpen se ut i framtiden? Ett arbete som uppstartat.
Cherries, ett EU-projekt, med uppsökande verksamhet för ensamma. Fortsätter fram till
oktober.
Seniorkraft i Finnerödja på gång.
Halvtidssatsning för att öka aktiviteten på Ramundergården. Finns cyklar, robotkatter,
bioduk till atriet på gång.
Mycket händer inom hemsjukvården.
Dos 4 är på gång. Målgrupp de som bor på SÄBO och är över 80 år.
Alice: Behövs uppsökande aktivitet för att nå ensamma.
Madde: Vill använda de strukturer som finns. Hemtjänsten viktig. Kyrkan och
vårdcentralen kan ha en roll. Detta är en del av projektet.
Alice: Väntjänsten. Finns det möjlighet till om/ny-start?
Madde: Saknas någon som håller ihop arbetet.
Alice: Kan kommunen samarbeta i detta?
Madde: Tar med sig frågan. Finns en positiv politisk vilja.
Alice: Vad ska projektledaren göra? Madde redogjorde.
Fråga: Vad händer med Lifvs? Bo: Har inte kunskap om vad som ser händer.
Nästa möte
12 maj klockan 09.00.

