Minnesanteckningar möte med samverkansgrupp för Laxås seniorer
den 17 sept -21
Plats: Digitalt möte
Tid: 09.00 – 11.00

Kommunens ekonomi, budget 2022
Resultat på helår: nästan 9 miljoner. Trots kostnader för Röfors.
Skatteintäkterna har ökat på grund av ökad tillväxt/BNP.
Effektivare verksamhet ger också resultat.
Soliditeten uppe i 49 % exkl pensionsskuld.
Likviditeten också god.
Byggprojekt vid storängsområdet. Den största investeringen just nu.
Vilton frågar om asfalt. Budget ännu inte antagen, men ev möjlighet med extra satsning
på asfaltering.
Investering 2021, asfalt m m
Asfalt: Se ovan. Ormen Långe beslutad. Ett antal mindre projekt finns med.
Ny gatubelysning.
Säker skolväg Saltängsskolan.
Servicestation Sannerud.
Lekplatser
Fiber
Utrustning till skolan, t ex datorer.
Tivedsvägen: Möbler och renovering.
Information/kommunikation i t.ex. LaxåNytt (alla har inte dator eller mobil)
Hans: Kommunen har fyra sidor ”stående” i LaxåNytt. Dock saknas viss samordning.
Finns potential till utveckling. LaxåNytt ett komplement till kommunens hemsida.
Kent: Problem för de som är riktigt gamla. De har inte internet.
Laxå Vatten AB har en sms-tjänst
Trygghetsboende Finnerödja, Mjölnargatan
Laxåhem kommer att renovera Mjölnargatan fullständigt. Info till de boende först.
Platssituationen, bemanning
Madelene Maxe informerade.
Covid: De flesta vaccinerade. Ett par vikarier blev smittade i somras, men ingen smitta
spreds vidare.
Vid tredje dos vaccinerar kommunens sjuksköterskor.
En hel del, de som kan, jobbar hemifrån t o m sista sept.
EU-projektmedel har beviljats för uppsökande verksamhet av ensamma. På sikt in i
ordinarie verksamhet.
Träffpunkt 18 har öppnat.
God och nära vård. Omställning av sjukvården. Mer vård nära patienten. Mindre vård på
sjukhus. Vårdcentralen viktig. Har en person projektanställd för Laxås del i detta.

Ramundergården: 56 platser. Liten k. En avd tom ännu. Tre avd med somatiskt sjuka. 4
för demens. 48 dagpersonal och 11 jobbar på natten.
Dansprojekt på gång. Tomas informerar. Dans på äldreboende. I samverkan med
Regionen. Dans har väldigt positiva effekter på äldres hälsa. 6 – 8 tillfällen (en gång per
vecka).
Serveringen på Ramundergården är öppen nu.
Hemtjänsten: Behovet av hemtjänst minskar. Lägst på flera år. Därför minskar också
antalet anställda. Ca 40 medarbetare och 32 årsarbetare. Ca 230 personer har
hemtjänstinsatser. Mattjänst på gång. Hemtjänsten på gång att centraliseras fullt ut.
Fråga om Edegården. Laxåhems styrelse ska ta ställning till vad fastigheten ska användas
till.
Byggnation i Laxå centrum m.fl. platser?
Hans Traav informerade. Företag önskar bygga 10 – 13 lägenheter i markplan bredvid
Saltängsskolan. Kan börja bygga om ett år. Även radhus vid de s k Danskhusen kan vara
på gång.
Harry och Hans: Vi tar emot intressenter med öppna armar!
Kollektivtrafik - Anropsstyrd närtrafik
Hans Traav informerar. Busslinjer med få resenärer läggs ned. Ska ”ersättas” av
anropsstyrd närtrafik. En mycket attraktivt alternativ, inte minst för äldre.
Arbetsmiljöverket har dock krävt att bilar ska ha plexiglas ur smittskyddssynpunkt.
Frågan kan nog lösas till årsskiftet.
Hans Traav kommer att försöka få med info till nästa nummer av LaxåNytt.
Senaste nytt på kulturfronten
Tomas Dahlberg informerar.
Utställning om Bror Anders Wikström på biblioteket. Mycket fin utställning. Besök från
amerikanska ambassaden!
Arbetet med Kunskapens hus till ett ”kulturhus” fortsätter. Tomas bjuder in PRO för
deltagande i detta arbete.
Det finns ett riktigt fint program för konsthallen. Konstnärer och teman.
Hasselhoppan är på gång. Invigning i slutet av september.
Uppföljning av föregående möten
Harry gick igenom minnesanteckningarna från förra mötet. Inget som ”hänger kvar”.
Hjärtstartare och registrering
Hjärtstartaren på biblioteket är nu uppsatt och registrerad i hjärtstartarregistret.
Information om hjärtstartare bör finnas på kommunens hemsida.
Nästa möte
Den 2 december klockan 09.00 – 11.00
Plats: Kommunhuset och i rum Getaryggen (plan 3)

