Minnesanteckningar samverkansgrupp för Laxås seniorer
den 29 april 2021
Plats: Digitalt möte
Tid: 09.00 – 11.00
Närvarande: Kjell Wiberg, Eva-Karin Wennerström, Alice Sandström, Vilton Gustafsson, Kent
Pettersson, Harry Lundin, Anna Håkansson, Hans Traav, Tomas Dahlberg, Madelene Maxe, Bo
Rudolfsson och Anna Eriksson.
Kommunchef Harry Lundin inleder med att hälsa alla välkomna till detta digitala möte. Viktiga att
fortsätta följa de restriktioner som finns vilket innebär att det för närvarande inte går att ha ett
fysiskt möte.
Ekonomi, budget 2021
Ekonomichef Anna Håkansson informerar om det nyligen fastställda bokslutet från år 2020.
Resultatet blev 25 mnkr. Vidare informeras om budget 2021.
Disposition av statsbidrag till äldreomsorgen
Socialchef Madelene Maxe informerar om de statsbidrag som kommunen får. Dessa är riktade och
kommunen måste följa de regler som finns. En fråga som ställs är runt sommarvikarier introduceras.
De finns introduktionsdagar för alla som ska vara vikarier och många har redan sedan tidigare varit
vikarier i kommunen.
Investering 2021, asfalt m m
Ekonomichef Anna Håkansson informerar om de investeringar som ska genomföras i år. En fråga som
ställs är hur det planeras för asfaltering i kommunen. Det praktiska arbetet genomföras av Laxå
Kommunfastigheter AB och det planeras för lagning av potthål och mindre arbeten. Utvecklingschef
Hans Traav informerar om arbetet med säker skolväg och det innebär att kommunen inte kan lösa
alla behov av asfalteringen i kommunen men att det arbetas med att planera framåt.
Platssituationen, bemanning
Socialchef Madelene Maxe informerar att det finns 76 platser fördelade på 7 avdelningar. Fyra av
dessa är demens och tre för somatiskt behov. Det är lite större bemanning på avdelningar för
demens. En fråga som ställs är om det finns tomma platser på Ramundergården vilken stämmer. En
avdelning med åtta lägenheter är vilande och tas i drift vid behov.
Ramundergården, läkarsamarbete
Socialchef Madelene Maxe informerar om kommunala vårdens samarbete med vårdcentralen i Laxå.
Detta är ett nära samarbete som är kontinuerlig varje vecka. En fråga ställs om hur samarbetet med
Regionen fungerar och hänvisar till hur det rapporterats under Coronapandemin. Maddes bild är att
det fungerat bra men att det alltid går att önska mer.
Information från socialnämndens verksamhet
Socialchef Madelene Maxe informerar om statsbidragen som kommer kommunen till del och hur
dessa används. Vidare informeras om schemaläggningen som det skrivits om i media. Syftet är att ha
en bra kvalitet i verksamheten samtidigt som det ska vara kostnadseffektivt.
Vaccinationen inom verksamheten har fungerat bra.

Det pågår en stor omställning inom sjukvården som innebär att det ska bli mer personcentrerad. Mer
tid för förebyggande är viktig i detta arbete. Medel har avsatts både till regionen och kommunen.
Brukarenkäten år 2020 visar att 92 % är de tillfrågade är nöjda eller mycket nöjda med hemtjänsten.
De finns saker som behöver arbetas med, t.ex. upplevelsen av ensamhet och rörligheten. Inom
särskilda boenden är man mycket nöjd med verksamheten samt bemötande. Men det finns önskemål
att kunna påverka mer. Inom måltidsverksamheten finns det önskemål om att kunna påverka mer.
Ett arbete med att undersöka om det går att utveckla trygghetsboende inom Björkhagen pågår.
Vad händer med lokala trafikföreskrifter
Utvecklingschef Hans Traav informerar om att det fortfarande inte finns någon kompetens inom
koncernen. Det finns dock förslag på en lösning genom att anlita en entreprenör som arbetar med
detta område inom mindre kommuner. Arbetet fortskrider. En fråga om parkeringsövervakning ställs
där svaret är att det finns beslut om att det ska gå att genomföra detta om det finns behov.
Fartkameror och dålig belysning i rondellen
Utvecklingschef Hans Traav meddelar att rondellen är trafikverkets ansvar.
Trygghetsboende Finnerödja, Mjölnargatan?
Kommunstyrelsens ordförande Bo Rudolfsson informerar om att kommunen undersöker om det
finns någon entreprenör som vill skapa trygghetsboende i Finnerödja. Utvecklingschef Hans Traav
informerar om att AB Laxåhem arbetar med att tillgängliggöra lägenheterna på Mjölnargatan.
Kommunen har tillsammans med AB Laxåhem genomfört en boendeundersökning i kommunen.
Kjellbergsgatan 7, vilket intryck ger detta centralt belägna hus av vårt Laxå?
Utvecklingschef Hans Traav håller med om att denna fastighet ger ett dåligt intryck. Det är en lång
process för att få ordning på detta. Det är en privat mark som ägs av en privatperson och det finns
mycket små möjlighet att komma till rätta med detta. Kommunen tillskriver fastighetsägaren och
påtalar behovet om skötsel av tomten.
En privat entreprenör genomför en förstudie för att undersöka möjlighet till byggnation på
Saltängsområdet.
Senaste nytt på kulturfronten
Kulturchef Tomas Dahlberg informerar om vad som är på gång inom kulturen i Laxå kommun.
Biblioteket är öppet även om det är stängt för fysiska besök. Det går att boka böcker samt vid behov
få dem levererade hem. Hjärtstartare finns på plats. Det pågår planering för utställning i konsthallen
med start i höst, vernissage 25 augusti. En musikfestival planeras att genomföras 9-11 september i
Sannerud. Ett arbete med att utveckla ett kulturens hus i Kunskapens hus pågår. En idéskiss finns
framtagen. En Folkhögskolekurs kommer att starta i höst. Det pågår även ett aktivt arbete inom
fritidssidan i samarbete med kommunens föreningar. Hasselfors har en konstinstallation,
Hasselloppan, ska invigas i september 2021. I Sockenstugan finns en utställning från området
Ramundeboda. Den går att besöka från den 1 maj. En fråga ställs om det kommer att kompletteras
med bänkar vid konsten i Hasselfors. Detta kommer att ske så snart de är klara. En fråga ställs om vad
kostnaden för Kunskapens hus är. Det finns kostnader men det pågår ett arbete med att få in intäkter
genom uthyrning som t.ex. till Folkhögskolan.
Uppföljning av föregående möten
Kommunchef Harry Lundin går igenom föregående mötesanteckningar.

Läget i Röfors
Kommunchef Harry Lundin informerar om arbetet med att bortforsling av avfallet i Röfors. Beslut
fattat av kommunfullmäktige i Laxå. Arbetet pågår och det finns avsatt 6,5 mnkr i kommunen.
Förslag om hjärtstartare
En fråga om hjärtstartare har ställts. Viktigt att de finns registrerade i hjärtstartarregistret. En finns
uppsatt på biblioteket. Kommunchef Harry Lundin beskriver hur kommunen arbetat med frågan. Det
finns inget behov av hjärtstartare på kommunens arbetsplatser. Socialchef Madelene Maxe beskriver
varför det inte ska installeras på Ramundergården för den kommunala verksamheten inom boendet.
Det krävs helt andra regler om det ska vara inom vården. Samråd har skett med medicinskt ansvarig
sjuksköterska.
Önskemål om protokoll och hemsida
Kommunchef Harry Lundin informerar om att information om samrådsgruppen och dess protokoll
finns på kommunens hemsida.
Nästa möte
Nästa möte genomförs som ett fysiskt möte i slutet på augusti.

Antecknat av Anna Eriksson, kommunsekreterare

