
 
 
 
Minnesanteckningar från möte med samverkansgrupp för Laxås 
seniorer den 2 dec -21 

 
Minnesanteckningar från föregående möte 
Harry gick igenom minnesanteckningarna från föregående möte. 
 
Kulturrapport hösten 2021 
Harry presenterade viktiga kulturhändelser under hösten och vad som är på gång. 
 
Kommunens ekonomi, budget 2022 
Desiree redovisade ekonomiska utfallet och budget för år 2022. Ett riktigt gott resultat 
år 2021, nästan 13 miljoner kronor. Intäkterna har ökat. Vi håller vår personalbudget. 
Högre skatteintäkter. Befolkningen minskar svagt vilket är negativt ur ekonomiskt 
perspektiv. Tillskott till skolan med 4 miljoner kronor. Lön till elever som går lovskola. 
Relativt stort antal politiska satsningar.  
 
Investering 2022, asfalt m m 
Ställplatser, utegym, spontanidrottsplats, handikappanpassning av kommunalt bad, 
digital utrustning till Ramundergården. 
Hans redovisade nytt tänk kring arbetet med asfaltsbudgeten. Inte så styrd som tidigare.  
Avloppsanläggningen till Sockenstugan ska renoveras.  
OBS! Det saknas en belysningspunkt till motionsslingan i Finnerödja. Ansökan från 
ortspengen kan vara en snabb och lämplig lösning.  
 
Information till kommuninnevånare 
Alice: Använd Laxånytt i större utsträckning.  
Bo: Viktigt med framförhållning.  
Madde: Projekt Cherries kan innebära en lösning. 
Hans: Laxå Vatten AB planerar en SMS-tjänst vid t ex vattenproblem. 
 
Trygghetsboende i Laxå kommun 
Värd/värdinna behövs till Björkhagen. I övrigt finns allt. 
Madde: Kriterier för att få bo där på gång. Ska tas i SON. Ska inte bli biståndsprövat. 
 
Platssituationen äldreomsorgen, bemanning 
Har 56 vårdplatser, 7 avd. En avd tom. Liten kö till demensplatser. Har inte behov att 
öppna sista avdelningen de närmaste månaderna. 
Verksamheten fortfarande påverkad av Covid. 
Hjärt- och lungräddningsutbildning. 
Svårt att få tag på timvikarier. 
Nya bilar i hemtjänsten.  
Arbetsmiljön har i stort blivit klart bättre de senaste åren. Fortsatt diskussion kring 
scheman, men även där blir det bättre.  
 
Politisk satsning på aktivitetsvärdar 
Madde jobbar med att rekrytera aktivitetsvärdar. Gärna undersköterskor.  
Olika utrustning för aktiviteter köps in, t ex fler robotkatter. 



Seniorkraft på gång. Denna gång i Finnerödja. 
Cherries ett viktigt och positivt projekt.  
Alice: Hur når de ensamma? Kontaktombud kan hjälpa till. Kan kommunen ordna detta? 
Madde: Detta är faktiskt en del av Cherriesprojektet.  
 
Återinförande av mattjänst 
17 jan körs den första matlådan ut från köket i Ramundergården. Krävs ett 
biståndsbeslut.  
 
Nya anslagstavlor med belysning 
Inspel från seniorerna. Flera är anskrämligt dåliga.  
Hans: Vet inte ens vart anslagstavlorna finns någonstans.  
Fråga från Hans: Kan någon tas bort? Behöver alla belysning?  
Hans tar bollen! 
 
Pensionärsrådets betydelse i planering av satsningar för äldre 
Alice: Finns en stor kompetens inom seniorgruppen. 
Seniorgruppen utnyttjas inte helt optimalt. Borde få vara med  ett tidigare skede i 
planeringsprocesser.  
Harry: Viktigt att tjänstemän och politiker kommer ihåg att lyssna av seniorgruppen inför 
utvecklingsprojekt och liknande.  
 
Samlingslokaler på Ramundergården 
Alice: Brukar ha bingo på fredagar på Ramundergåden. Lokal för demensdagvården. 
Borde finnas möjlighet att utnyttja lokalen. 
Madde: Lokalerna används av verksamheten. Är inte längre en samlingslokal. Matsalen 
är ett alternativ.  
Madde tar med sig frågan och kollar med cheferna och återkopplar till Alice.  
 
Övrigt 
Kontaktombud: Se ovan. 
Närtrafik.  
Hans informerade om Närtrafik. Försök i två kommuner har inte fallit väl ut. Omtag har 
gjorts. Nu blir det anropsstyrd närtrafik i hela länet. Laxåturen utgår och ersätts med 
anropsstyrd närtrafik. Två reseperioder varje dag. Går till tågstationen, centrumtorget 
och, om möjligt, till vårdcentralen. Alla, även turister och besökare, kan använda 
tjänsten. Samma taxa som en bussresa. Startar mitten av januari. 
Vissa busslinjer läggs ned under december på grund dåligt underlag.  
 
Boulebana till Finnerödja 
Finns önskemål om en boulebana i Finnerödja.  
Hans informerade om att det redan finns en boulebana vid skolan.  
 
Brottsofferjouren 
Kort info om möjligheten att få stöd från brottsofferjouren. Finns möjlighet att få stöd 
även i Laxå. Diskussion om bidrag/finansiering. 
 
Nästa möte 
16 februari klockan 09.00 – 11.00.  
 


