
 
 
 
Minnesanteckningar från möte med samverkansgrupp för Laxås 
seniorer den 6 december 

 
Minnesanteckningar från föregående möte 
Harry gick igenom föregående mötes minnesanteckningar. 
 
Kommunens ekonomi, budget 2023 
Carola informerade. Vi har haft ett par bra år ekonomiskt. Dock ökad inflation som 
påverkar årets resultat. Prognos helår på drygt 11 miljoner kronor. BUN och KS går 
positivt. SONs prognos visar negativt resultat (dock bättre än tidigare).  
År 2023 ser svårare ut. Prognoser inför framtiden ser relativt mörk ut ur SKRs perspektiv. 
Vi har försökt ge goda ramar till verksamheterna, men dragit ner på resultat och 
reserver.  
Nya pensionsavtalet innebär en stor påfrestning på ekonomin. Kostnaden ökar med 
drygt 11 miljoner kronor, delvis p g a inflationen. 
Det kommer att bli svårt att klara den budget som förhoppningsvis tas av 
kommunfullmäktige senare i december. 
De tuffa tiderna gäller de flesta kommuner. Finns de som har större utmaningar. 
Laxå kommun har n resultatutjämningsreserv som eventuellt kan användas under -23 
och -24. 
Investeringsbudgeten ligger kvar på cirka 6 miljoner kronor. 
God likviditet just nu. Pensionsavtalet innebär dock stora utbetalningar. 
Antalet invånare har ökat med cirka 30 personer vilket är positivt ur ekonomiskt 
perspektiv.   
 
Information om äldreomsorgen 
Om seniorlägenheter och boende: Lägenheter i centrala Laxå är populära och det mesta 
uthyrt. På Ramundergården är det nu fullt, dvs 64 platser. Efterfrågan störst på 
demenssidan.  
Träffpunkt 18 och Kulturens hus. Flytt i mars -23. Nytt möte på gång (nästa vecka). Finns 
viss oro för flytten. En personalminskning, 1 tjänst, gjord. Varsamhetens behov kommer 
dock att lösas. 
Vera-Tomas: Fler olika verksamheter på väg in i Kunskapens hus. Caféet är nyrenoverat. 
Finns utrymme för lera olika aktiviteter. Sy och sömnad är ett exempel på det. 
Cherries är avslutat. Biståndshandläggarna screenar för ensamhet numera. 
Arbetsgruppen kommer att leva vidare, vilket är mycket positivt.  
Seniorkraft: En omgång har körts i Finnerödja. Kommer att fortsätta. 11 deltagare i 
Finnerödja. Efter kursen har fler anslutit sig! Hälsotester och samtal en del av de 
aktiviteter som genomförs. Många fysiska aktiviteter. Testresultaten ser klart positivt ut. 
Blodtryck har sjunkit och sömnen blivit bättre. Ny omgång under våren som en del av 
Träffpunkt 18s verksamhet. Väntjänsten behöver styras av gruppen. I grann-
kommunerna drivs detta på lite olika sätt med varierande framgång. Politiken vill att 
kommunen försöker hålla verksamheten igång. 
 
  



Trygghetsskapande åtgärder 
Charlotte Nilsson presenterade sig. Är kommunens säkerhetssamordnare 
Arbetar med en rad olika frågor. Bland annat brottsförebyggande arbete. Ny lagstiftning 
på gång. Jobbar med EST, effektiv samordning för trygghet. Bygger på inrapportering 
från många olika aktörer som ger en god bild av brottssituationen.  
Laxå kommun har haft problem med ökad brottslighet, skadegörelse och stök. Arbetar 
nära med polisen. 
Stök vid torget och centrum har blivit bättre. 
Ny lägesbild är på gång. 
Mycket skadegörelse vid Centralskolan och idrottshallen. Det är en plats där många barn 
och ungdomar samlas. Jobbar på att vidta olika åtgärder. Bland annat har polisen 
radikalt ökat sin närvaro. Charlotte menar att åtgärder ger effekt.  
En del dieselstölder. Ofta kringresande personer som gör denna typ av stölder. 
 
Info från utvecklingsenheten 
Fråga om gångbanor från SPF: Gångbanor och liknande är ojämna och gropiga. Hans: Det 
stämmer. Hans tar frågan till LKFAB. En översyn kan vara aktuellt.  
Om ställplatser för husbilar. Det är brist på ställplatser i Laxå och det saknas 
tömningsplats. Hans: Det finns ställplatser vid RastPunkt Laxå. Även en tömningsstation 
finns i nära anslutning (mitt emot bowlingen). Kommunen har tittat på möjligheten att 
ha ställplatser vid Bodarneparken.  
Om marknadsföring av Laxå kommun. Dålig marknadsföring av Laxå kommun. 
Framförallt längs E-20. Stora möjligheter till att öka antalet som stannar och handlar. 
Hans: Nya skyltar är på gång. Hans visade ny webblösning, Naturkartan, för 
marknadsföring kopplad till framför allt naturpärlor i kommunen. Kan kompletteras med 
t ex kultur och handel.  
Marknadsföring av Ramunderboda klosterruin. Viktigt besöksmål. 
Åtgärder för rondellen. Såg tidigare bedrövligt ut. Hans: Trafikverket har lagat det som 
var trasigt. Bollarna till belysningen är beställda (kommunens ansvar och de är 
beställda).  
Hans berättade om arbetet med översiktsplanen. En enkät ligger ute. Enkäten är 
ortsspecifik. Viktigt att så många som möjligt svarar. ÖPn handlar om användning av 
mark och vatten ur ett långt perspektiv. Stor delaktighet mycket viktigt!  
Förstudie om marknära lägenheter vid Björkhagen på gång. 
Förfrågan om etablering av livsmedelsindustrin. Många arbetsplatser. 
Hoppas på en ny hyresgäst till Sockenstugan. 
Ny detaljplan behöver tas fram för etablering vid Dollarstore. Ligger på kö, men kan 
förhoppningsvis startas upp inom kort. 
Torget i Hasselfors. Städningen fungerar inte tillfredsställande. Målningen av fontänen 
blev bra. Blomplantering också fint. Anslagstavla blev fin. Fler magneter behövs dock. 
Hans tar med sig frågan. 
 
Kulturrapport mm 
Ekonomin något tightare än föregående år. Dock finns förutsättningar för kulturella 
aktiviteter av hög kvalitet. Konsthallen nästan fullbokad! Bland annat en fin utställning 
om Laxå på 60- och 70-talet. Programverksamheten på biblioteket pågår för fullt. 
Bibblabilen rullar. Kombibibliotek i Finnerödja (skolan).  
Scener för teater. Bland annat barnteater. Diskuterar samverkan med byalagen i orterna 
för genomförande. Det finns många fina lokaler! 
Med i Cherriesprojektet och bidrar med olika aktiviteter och arrangemang.  
Önskar utveckla aktiviteter kring Hasselhoppan. Skyltning behöver komma upp. 
Se gärna artikel i Vårt Laxå om Bodarneparken.  



 
Övrigt 
Natur och filmfestival i Hasselfors kommer att genomföras under 2023! 
 
Nästa möte 
Den 28 februari klockan 09.00 – 11.00. 
 
Håkan Larsson kommer och berättar om den nya majoritetens syn på skolutveckling och 
utvecklingsfrågor i största allmänhet.  
 


