Minnesanteckningar från möte samverkansgrupp för Laxås seniorer
den 9 december -19
Kommunens ekonomi
Anna informerade om kommunens ekonomi och budget för år 2020. Annas bilder
bifogas minnesanteckningarna.
Socialchef Madelene Maxe informerar
Madde informerade om processen med att centralisera äldreomsorgen. Det mesta klart
till maj månad år 2020.
Många av de boende har demendiagnos. Det blir fem avdelningar för dom.
Allt mer vård läggs ut på vårdcentralerna och detta kommer även att påverka
kommunerna.
Om Edegården: Uppdrag att göra om till lägenheter.
Fråga: Finns platser inom särskilt boende? Madde: Det finns platser. Vid en eventuell
topp finns Solhöjden. Det finns endast en liten kö. Dock alltid svårt att planera. Just nu är
det balans.
Madde om ekonomin: Behöver minska kostnader. Jobbar mycket med bemanning.
Utflykter med äldre kommer att fortsätta. Träffpunkt 18 jobbar vidare och är välbesökt.
Finsktalande grupp startas upp.
Nattkameror på gång.
Fråga: Vad finns det för hjälp med snöskottning? Svar: Servicelaget kan hjälpa till. Mer
info bör ges i LaxåNytt.
Diskussion om korttidsplatser. Vi har många i Laxå kommun. Vi behöver jobba
annorlunda för att klara ett mindre antal korttidsplatser.
Saknar registrerad hjärtstartare i Hasselfors, trots att det finns flera.
Måltider på Ramundergården: Ännu inte igång. Betalsystem måste installeras.
Restaurangen öppnar upp efter jul.
Om upphittad rullator. Det saknas register.
Utvecklingsenheten informerar
Hans berättade om arbetet med rondellen. Nu är det sedumväxter i planteringen som
inte kräver skötsel. Trafikverket har ansvar för skyltar som behöver rätas upp.
Vilton: Det saknas skyltar vid övergångsställen.
Fartkameror kan vara ett förslag. Få kör rådande hastighet. Bo: Har vidtalat detta till
Trafikverket.
Harry: Vi tar upp detta med Trafikverket när vi träffar dom nästa gång.
Hans om Nytorget: Har diskuterat med företag. Ny detaljplan håller på och arbetas med.
Företaget önskar en verksamhet som det troligen inte kommer att ges bygglov för.
Hans om företagsklimatet: Något sämre än förra året, men själva klimatet oförändrat.
Hans har gjort en handlingsplan med utgångspunkt från resultatet. Upphandling en
viktig fråga. Det samma gäller kompetensförsörjningen. Tågtrafik med SJ och Västtrafik
ser lovande ut. Viktigt för kompetensförsörjningen.
Information om Regionens besparingar med avseende på busstrafiken. Harry: Vi klarade
oss relativt bra.
Om Laxå bowling: Ny ägare! Niklas Jinnestrand. Bowlingen startas upp vid årsskiftet.
Vilton om trafikföreskrifter: Ännu inget gjort. Finns många skyltar som är felaktiga.

Berätta om att det är fri parkering i Laxå.
Diskussion om sänkt hastighet till 40 km/h i tätorterna. Seniorerna positiva.
Information från Tomas Dahlberg, kulturchef
Tomas berättade om kulturplanen. Kulturplanen har skickats ut till gruppen tidigare.
Ny nämnd, kulturnämnden, fr o m hösten detta år.
Tomas berättade om tankar kring kultur för äldre.
Kulturverksamhet görs med fördel tillsammans med lokala föreningar.
Finns numera en kulturskola!
Seniorgruppen bör vara involverad i kulturutvecklingen. Tomas ställer sig positiv till
detta.
Övrigt
- Nybyggnation av trygghetsboende och lägenheter
Diskussion om trygghetsboende och seniorlägenheter. Finns behov, men Laxåhem har
svårt att bygga.
- Önskemål om ersättarnas deltagande i samverkansgrupp.
Harry berättade bakgrunden till ordningen.
- Protokoll istället för minnesanteckningar.
Alice: Protokoll ger större tyngd.
Bo: Protokoll är ett formellt dokument. Ej lämpligt i detta sammanhang.
- Nämndplanering för verksamhet, samverkansgruppen som remissorgan.
Harry: Bara positivt att kommunen stämmer av utvecklingsfrågor med gruppen, gärna i
ett tidigt skede.
Nästa möte
Tisdagen den 11 februari klockan 13.00

