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Idet här numret av Vårt Laxå 
kan du läsa om vår kom-
muns framgångsrika arbete 

med att hjälpa och stötta de 
flyktingar som sökt skydd hos 
oss så att de väljer att bosätta 
sig här. 
    I det engagemang som inte-
grations- och arbetsmarknads-
enhetens personal visar i var 
och en av de nya Laxåborna 
blir vår kommuns löfte ”Här 
blir du sedd!” ingen tom fras. 
Här blir var och en personligt 
bemött och hjälpt igenom 
etableringsfasen och in i eget 
arbete eller studier. Vi har 
lyckats bra hittills! Statistiken 
visar att 71 procent av de ny-
anlända fortfarande är bosatta 
här efter tre år. Vårt mål med 
våra insatser var från början 
att hälften skulle stanna. Vi ser 
nu att vi klarar av att ta emot 
10–15 flyktingar årligen, det 
känns bra!

Vi är fler invånare i kommu-
nen nu och det kan vi glädjas 
åt för det medverkar till att 
ekonomin blir starkare och att 
vi får mer pengar att röra oss 
med. 
    Det förbättras och byggs runt 
om i vår kommun, bostäder, 
torg, gator och vägar. För 
några veckor sedan togs första 
spadtaget för en ny skola i Fin-
nerödja. Otroligt glädjande!

Det är vind i seglen för 
Laxå kommun.
Olika förändringar i verk-
samheten och till det 200 
nya invånare sedan 2015, 
merparten flyktingar från 
krigsdrabbade länder, har 
inneburit att kommunen 
under några år kunnat 
bygga upp en god eko-
nomi, med bra resultat och 
ett stort eget kapital. Om 
befolkningssiffrorna står 
sig och den ekonomiska 
utvecklingen fortsätter 
innebär det att kommunen 
kan vara skuldfri om några 
år, en fantastisk vändning 
från att ha varit Sveriges 
fattigaste kommun 2013.

– Då började vi resan med 
olika åtgärder och en del svå-
ra beslut för att få rätsida på 
ekonomin. I början av år 2014 
spikades Projekt 2020 där ut-
maningen låg i att få budgeten 
i balans på sex år vilket skulle 
kräva tuffa beslut för att mins-
ka kostnader med drygt 21 
miljoner kronor, säger Harry 
Lundin, kommunchef.

Vem kunde då tro att spadtag 
skulle tas 2017 i Finnerödja för 
en ny skola och mötesplats? 
Och att kön till lägenheter i 
kommunen skulle vara lång, 

nya bostäder byggas och till-
byggnad av Hasselfors för-
skola planeras? Den positiva 
befolkningsutvecklingen är en 
förklaring.

–  Vårt flyktingmottagande 
har inneburit ett tillskott av 
riktade statsbidrag i vår bud-
get och högre skatteintäkter. 
Det i sin tur har ökat kommu-
nens möjligheter att ta kost-
nader som främjar en allmän 
bättre utveckling som bland 

annat resulterat i nytt äldre
boende, satsningar i Finneröd-
ja och Hasselfors och upprust-
ning av torg, gator och vägar. 
Vi har medvetet gått in för att 
ta hand om våra nya invånare 
på bästa sätt och lägger pengar 
på åtgärder som ska få de nya 
Laxåborna att stanna kvar och 
bygga ett liv här.

Den stora utmaningen nu är 
att behålla antalet kommun-
invånare. 200 personer mot-
svarar cirka 10 miljoner kro-
nor per år i skatteintäkter. 

–  Vi följer befolkningssiff-
rorna för varje vecka, just nu 
ligger vi på plus minus noll, 
men det finns kommuner i vår 
omvärld som backar. 

Ekonomin ser god ut fram 
till 2021 och kan Laxå kom-
mun behålla positiva befolk-
ningssiffror ser det gynnsamt 
ut även efter 2021 enligt redo-
visade uppgifter från SKL, Sve-
riges Kommuner och Lands-
ting.

– Den bild av Laxå kommun 
som vi tillsammans skapar är 
ytterst viktig för en fortsatt po-
sitiv utveckling! Att människor 
trivs, flyttar hit, stannar kvar, 
talar gott om kommunen, att 
näringslivet vill investera och 
anställer personal, att turister 
hittar hit, allt hänger ihop! 
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Harry Lundin.

Glädje över 
fler bosatta

Bo Rudolfsson (KD)
kommunstyrelsens  
ordförande

Förstasidesbilden:
Barnen på Saltängsskolan 
gillar sin nya skolgård med alla 
fina lekplatserna. Från vänster 
uppifrån: Nicole Sundström, 
Noah Wiberg, Zaid Al-Jenabi, 
Mesam Achk, Lamis Rami Zaid, 
Mariam Alabdullah, Edvin 
Edrell, Cornelia Clarqvist och 
Malte Funke.

Vårt flykting-
mottagande 
har inneburit 
ett tillskott av 
riktade stats-
bidrag i vår 
budget och 
högre skatte-
intäkter. 

’’

Ekonomin vänder uppåt 
när Laxå kommun växer 

Vårt Laxå



Laxå kommun slår sig 
inte till ro! Klättringen i 
Svenskt näringslivs före-
tagsrankning fortsätter.  
Glädjande siffror visar att 
företagare och entrepre-
nörer i Laxå kommun inte 
tvekar att belöna kommu-
nen för ett bra arbete till 
företagens fromma.

– Från plats 71 förra året till 55 
i år! Det är ett resultat vi kan 
vara rejält stolta över. Det vi-
sar att vårt målmedvetna och 
enträgna arbete ger resultat, 
säger Mats Fransson, kommu-

nens närings-
livschef.

Med den pla- 
ceringen lig-
ger Laxå god 
tvåa i Örebro 
län efter Leke-
bergs kom-
mun som top-
par listan med 26.   

Slitet med näringslivsklima-
tet har pågått sedan 2011. Då 
sjösattes ett samarbete mellan 
kommun och näringsliv. Våren 
2014, då kommunen klättrat 
till plats 175 i rankingen, be-

stämde sig kommunledningen 
för att bli bland de 100 bästa i 
företagsklimat. Det målet skul-
le vara nått 2018.   

– Då beslutade vi arbeta på 
ett mer målinriktat och struk-
turerat sätt med information, 
kommunikation, träffpunkter, 
smidiga beslutsvägar och att 
skapa engagemang.

Arbetet gav resultat. Redan 
2015 noterades en klättring 
med 35 placeringar till 140. 
Trenden fortsatte 2016 och 
Mats Fransson kunde då glädja 
sig åt att passera målsnöret två 

år innan planerat med en 71:a 
placering. 

– Vi har en handlingsplan 
som vi följer till punkt och 
pricka. Här är de bärande in-
slagen bra relationer och kon-
struktiv dialog med entrepre-
nörerna inom kommunen. Vi 
lyfter aktuella frågor.

Laxå kommuns bedrift har 
uppmärksammats av Tillväxt-
verket som nu använder Laxå 
som gott exempel för andra.

– Det gäller nu att hålla ställ-
ningarna och fortsätta klätt-
ringen mot toppen. 
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Mats Fransson.

Conny  
Landberg, 
FFAB Lego-
pac: 
– Kommunen 
har jobbat 
långsiktigt. I 
fyra–fem år 
har det pågått ett arbete som 
nu ger resultat. Kommunled-
ningen är lyhörd och lyssnar till 
näringslivet, man intresserar 
sig för önskemål och behov och 
det betyder mycket. Det blåser 
positiva vindar, helt klart!

Pär  
Jinnestrand, 
Fratrum AB:
– Alla har 
insett att 
företagen 
betyder mycket 
för en liten 
kommun som Laxå. Politiker 
och tjänstemän har lärt sig att 
det finns personer bakom varje 
företag och att goda relationer 

är viktiga. Man prioriterar 
träffytor som företagsluncher 
och företagsbesök och olika 
samarbeten, strävar efter en bra 
kontakt med näringslivet och 
att hålla beslutsvägarna korta. 
Men det är farligt att sitta nöjd! 
Det här är en ständigt pågående 
process!

Maria Thor, 
Sjöbod nr 7:
– Alla är mer 
positiva och 
det ger utslag! 
Det finns en 
glädje, folk har 
mer framtids-
tro! Det startar nya företag och 
vi har gått från en ond nedåt-
gående spiral  till en god upp-
åtgående. Jag märker det här 
hos kunder också, även de som 
kommer resande och stannar 
till för att handla. De märker av 
att något hänt i Laxå.

Jimmy 
Pihlström, 
Global Care: 
– Ett bra sam-
arbete mellan 
kommunen 
och företa-
garna har 
påverkat att näringslivsklimatet 
förändrats så radikalt. Det är 
fantastiskt! Näringslivet här har 
dessutom en stark lokal förank-
ring vilket gör att beslutsvägar 
in till kommunen blir korta. 
Folk vill Laxå kommun väl!

Stefan 
Lindgren, 
Lemnea:
– Som ny 
företagare på 
orten har jag 
blivit mottagen 
i en vänlig och 
positiv anda! Näringslivsche-
fen Mats Fransson och andra 
på Laxå kommun har varit 
ständigt tillgängliga och ställt 

upp på ett fantastiskt sätt. Laxå 
är jättetrevligt och jag och även 
min familj känner oss oerhört 
väl mottagna! Jag pratar nu väl 
om orten och kämpar för att få 
hit fler företagare, jag känner 
många!

Susanne 
Karlsson, ICA 
Finnerödja:
– Kommunled-
ningen är mer 
engagerad i att 
jobba för att 
det går bra för 
företagen, det ger framgång! Jag 
känner att man nu bryr sig om 
alla orter och det är viktigt för 
att Laxå kommun uppfattas som 
en helhet av alla som bor och 
verkar här. Ekonomin har ju 
blivit bättre och det är ett mer 
positivt klimat i kommunen som 
helhet!

Laxå kommun klättrar 16 platser i svenskt näringslivs företagsranking till placering 55.  
Vilka är framgångs faktorerna? Sex företagare svarar:

Från 260 på listan till 55 
– sex års slit belönas nu



En intensiv matchning av 
Laxås varumärke pågår! 
Förra årets arbete, som 
startade i början av 2016 
förfinas nu. 
– Vi bygger upp en bildbank 
med porträtt på kommu-
nanställda, företagare, 
eldsjälar och entreprenörer, 
säger Hans Traav, kommu-
nens näringslivsstrateg och 
kommunikatör. Vi har foto-
graferat 40 personer, både 
porträtt och större bilder, 
där var och en presenteras 
med attribut, typiska för sitt 
yrke eller förening.  

Bilderna ska nu användas i 
varumärkesarbetet, dels i en 
ny välkomstbroschyr som ska 
delas ut till nyinflyttade kom-
muninvånare och dels finnas 
med på de värdegrundstavlor 
som välkomnar besökare i 
kommunens olika verksamhe-
ter, förskolor, skolor och äld-
reboenden.

– På tavlorna berättar vi för 
invånarna vilken värdegrund 
vi som arbetar i kommunen 
har och som vi kommit fram 
till gemensamt.

Värdegrundstavlan som ska 
sättas upp på 50 platser illus-
treras med bilder på anställda, 
med tonvikt på kommunens 
kärnverksamheter vård, skola 
och omsorg: undersköterskan 
Helena Filipsson, fritidspeda-
gogen Anna Hartman , läraren 
AnnSofie Larsson, och ITpe-
dagogen Peter Larsson. 

– Jag är stolt över att få vara 
en av fyra anställda som per-
sonifierar vår värdegrund, 
säger Helena Filipsson, under-

sköterska som arbetat i Laxå 
kommun i 20 år. Det är dessut-
om spännande att se hur den 
här satsningen påverkar vår 
verksamhet, hur vi anammar 
och lever upp till de värdeord 
som tavlan anger.

Respektfullhet, positiv attityd, 
framåtanda och lyhördhet 
är orden som sammanfattar 
Laxå kommuns gemensamma 
värdegrund. De beskriver ett 
förhållningssätt som är ut-
gångspunkten gentemot med-
borgare, brukare, förtroende-
valda och medarbetare.

– Ledorden hjälper oss att 
kommunicera trovärdigt, ef-
fektivt och konsekvent i allt 
vi gör, säger Hans Traav. Vi 
vill förmedla positiva värden 
och känslor till de personer 
som funderar på ny bostad, 
en anställning, en företagseta-
blering eller nybyggnation av 
flerbostadshus.

Värdegrunden utgör en viktig  
del i berättelsen om Laxå 
kommun. En annan är plat-
sen Laxås säkra kort, också de  
definierade i varumärkesarbe-
tet: 

– Läget nära Örebro, Tive-
den, Eldsjälar & Entrepre-
nörer är Laxås styrka som 
geografisk plats. Här ingår 
Sannerud, Röfors, Finnerödja, 
Hasselfors, Porla och Laxå 
samt övrig landsbygd. 

En positiv och attraktiv bild 
av Laxå som plats och kom-
mun som alla verksamma på 
orten talar väl om är målet 
med värdegrunds och varu-
märkesarbetet, liksom löftet:

”Här blir du sedd!”
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Arash Vahdati, grafisk designer, arbetar fram den broschyr som delas 
ut till nyinflyttade i Laxå kommun. Arash har arbetat i kommunen med 
webb och grafisk design, digitalt material som bilder och video sedan 
2016. 
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Hans Traav, kommunens  
näringslivsstrateg och kom-
munikatör.

Eldsjälar och medarbetare 
matchar Laxås varumärke

Laxås styrkor:

 Läget nära Örebro 
 Tiveden
 Eldsjälar &  

    Entreprenörer



Jag är stolt över att få vara en av fyra anställda som personifierar 
vår värdegrund, säger Helena Filipsson, undersköterska som arbe-
tat i Laxå kommun i 20 år. Det är dessutom spännande att se hur 
den här satsningen påverkar vår verksamhet, hur vi anammar och 
lever upp till de värdeord som tavlan anger.

Vi tar tillvara och utvecklar 
våra resurser för att göra det 
stora av det lilla.

Vi står upp för alla 
människors lika värde. 

Vi är öppna för nya ideer och vi 
har modet och viljan att bli bättre.

VÅR
VÄRDEGRUND

POSITIV ATTITYD RESPEKTFULLHET

FRAMÅTANDA
Du får göra din röst hörd 
och blir sedd.

LYHÖRD

’’
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50 tavlor runt om i kommunen berättar om Laxå kommuns värdegrund. Fyra anställda medverkar, överst Ann-Sofie Larsson, lärare på Saltängs-
skolan med eleverna Oskar Bergkvist och Elsa Iinatti, åk 3. Raden under till vänster, Helena Filipsson undersköterska vid Hemtagningsteamet, 
Anna Hartman, fritidspedagog på Lindåsens fritids och längst ner Peter Larsson, it-pedagog inom barn- och utbildning.  
 Foto: Pavel Koubek, Icon Photography



Nästan som på hotell, tycker Sonja Fredberg och Tyra Björk om Dalens korttidsavdelning på Tivedsgården. Här tillsammans med undersköterskan 
Annika Widlund.
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Sonja Fredberg och Tyra 
Björk tar en kaffetår i 
dagrummet på nyöppnade 
korttidsavdelningen Dalen 
i Tivedsgården.  
Sonja är här i väntan på att 
egna hemmet i Finnerödja 
anpassas efter hennes be-
hov. Hon är lite mindre rör-
lig efter en höftledsfraktur. 
Tyra väntar på en plats  
i särskilt boende. 

På Dalen får de nu stärka sig 
med rehabilitering, god mat 
och vila.

– Som på hotell! säger Son  
ja.

Korttidsavdelningen Dalen 
med sju platser öppnades i 
början av oktober för att lasta 

av kön i väntan på att Ramun-
dergården ska stå klar i no-
vember nästa år.

– Både behovet av korttids-
plats och kön till särskilt boen-
de växer, säger Majlill Persson, 
socialchef. Därför behövde vi 
en extra insats med fler plat-
ser. 

En ny lag, Samverkan vid ut-
skrivning från sluten hälso- 
och sjukvård, som träder ikraft 
vid årsskiftet, innebär också 
en förändring i arbetssätt  
när äldre ska tas hem efter  
att ha vårdats färdigt på sjuk-
hus.

– Det kräver en anpassning 
från vår sida. I stället för att ha 
fem arbetsdagar på oss att pla-

nera för hemkomsten så har vi 
efter den 1 januari tre dagar 
oavsett om det är vardag eller 
helg.

Det blir kostsamt för kommu-
nen att inte klara av det åta-
gandet eftersom den enskilde 

då tvingas kvar på sjukhuset 
med en dygnskostnad på 5  660 
kronor. Vid behov finns även 
Rynningeviken i Örebro som 
bedriver korttidsvård, vil-
ket innebär 2 600 kronor per  
dygn.

Detta ska jämföras med vad 
en korttidsplats kostar i egna 
kommunen, 1 700 kronor per 
dygn.

Den snabbare handläggning-
en underlättas av ett nyin
rättat hemtagningsteam be-
tå ende av undersköterskorna 
Helena Filipsson och Britt
Marie Jansson. De två ska till-
sammans med biståndshand-
läggare, arbetsterapeut och 
sjuksköterska, planera inför 

Så hjälper vi de äldre   hem igen
Teamet är 
redan i gång 
för att hinna 
sjösätta ett  
arbetssätt 
innan lagen 
träder ikraft.

’’



Den lekfulla  
bilden av skogen

Majlill Persson, socialchef.

Hemtagningsteamet är redo: Från vänster Maria Ahlström, enhetschef, 
tillsammans med Britt-Marie Jansson och Helena Filipsson. 
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Loke  
Henriksson 
Barnes, 6 år:
– Jag är en upp-
täckare, därför 
gillar jag att 
gå i skogen! 
Jag älskar att 
plocka stenar och hitta roliga 
pinnar! De tar jag ofta med mig 
hem! Jag har en egen koja som 
jag gjort iordning, fast inte i 
skogen, utan precis utanför vår 
dörr vid en buske. Där har jag 
mina grejer, en egen brevlåda 
och en sovsäck. Där ska jag sova 
i natt!

Ideon  
Andersson, 
5 år:
– Jag går i sko-
gen ofta med 
min mamma 
Ema och pappa 
Erik och min 
storasyster Aurora. Det finns det 
två stigar in i skogen man kan 

välja emellan utanför vårt hus. 
Jag tycker om att klättra! Det är 
jätteroligt! Min mamma Ema är 
från Japan och hon säger att där 
får inte barn klättra upp i träd 
och hoppa från sten till sten. 
Där tror man att barn ramlar 
och slår sig om man gör det.

Aurora  
Andersson, 
7 år:
– Oh, jag gillar 
att vara i sko-
gen! Tallarna 
och granarna 
är så höga! Där 
bygger vi en 
koja, klättrar i träd och leker på 
stenar. Här finns skalbaggar, 
rådjur, hare och bäverspår. En 
annan sak som är rolig med 
skogen är att där finns blåbär 
och dem kan man äta. Men 
jag brukar inte få med mig så 
många i korgen, för jag äter upp 
alla. Lingon plockar jag inte för 
de smakar lite surt.

Finnerödja är porten till Tiveden. Här i skogen leker 
gärna barnen Loke Henriksson Barnes, Ideon och 
Aurora Andersson och Tindra Johansson. De fastnade 
på bilden när fotografen Pavel Koubek skulle skildra 
den vilda naturen i nationalparken som inbjuder till 
lek och äventyr. 
    Fotot ska användas i marknadsföringen av Tiveden 
och Finnerödja som närliggande ort.
    Ideons och Auroras föräldrar är Ema Yano Anders-
son från Japan och Erik Andersson från Korsbacken 
mellan Finnerödja och Laxå.
    – Det var som himlen att komma hit, säger Ema 
Yano Andersson. Allemansrätten är fantastisk, den 
gör skogen tillgänglig för alla. Jag stortrivs i Finneröd-
ja! Här känner alla varandra, vi är som en stor familj 
och jag har aldrig känt mig som en främling!

➜

Så hjälper vi de äldre   hem igen

hemkomsten, allt efter behov. 
– Teamet är redan i gång för 

att hinna sjösätta ett arbets-
sätt innan lagen träder ikraft, 
säger Maria Ahlström, enhets-
chef.

Hemtagningsteamet tar emot 
när den äldre kommer hem 

från sjukhuset och finns med 
tills det fungerar att klara sig 
hemma och ser vilket stöd som 
behövs.

– Vi blir en extra stötta när 
man ska ta steget att flytta 
hem igen och vi arbetar reha-
biliterande, säger BrittMarie 
Jansson.

Hemtagningsteamet får med 
sina insatser en större träff-
säkerhet vad den enskilde 
behöver hjälp med eftersom  
Helena Filipsson och Britt 
Marie Jansson finns tillgäng-
liga varje dag.

Med hemtagningsteamets 
insatser blir förhoppningsvis 
efterfrågan på korttidsplatser 
mindre.

Vi blir en extra 
stötta när man 
ska ta steget 
att flytta hem 
igen och vi 
arbetar rehabi-
literande.

’’







Äldreboende och skola, nya bostäder, asfaltering, 
gång- och cykelvägar, renovering av lekplatser och 
skolor. 
    Listan är lång över allt som sker i Laxå kommun. 
Samtidigt som arbetena på nya Ramundergården 
pågår för fullt tas spadtag för en ny skola och mötes-
plats i Finnerödja.
    – Det är roligt och stimulerande att mycket händer 

i vår kommun, säger Mattias Looström, 
vd i kommunala bostadsbolaget Laxå-
hem och Laxå kommunfastigheter. Vi 
har en god struktur kring hur vi ska driva 
de olika projekten med planläggning av 
nästa års objekt redan nu så vi kan göra 
upphandling på vintern för det som ska 
göras under våren och sommaren. 

Almarna längs Postgatan drabba-
des av almsjukan. De ersätts nu av 
nya träd. Samtidigt återställs trot-
toarer. Gatukorsningarna snyggas 
till och förses med fartdämpande 
åtgärder.

Nygatan i Hasselfors blir som ny 
efter asfaltering. Arbetena inleds 
med grävningar och översyn av 
va-nätet som ligger i gatan.

Första halvåret 2018 ska en allaktivitetsplats stå klar i Bodaneparken i 
centrala Laxå. Handlingar tas fram under vintern kring utegym, lek- och 
grillplats och boulebana.

Byggnation pågår av radhusen längs Skolgatan i Laxå. Fyra treor och 
en fyra beräknas klara för inflyttning 1 april 2018. Kontraktsskrivning 
pågår.

Diskussioner är i gång kring utbyggnad av förskolan i Hasselfors.

Lekplatser renoveras efterhand enligt en underhållsplan. Några tas bort 
till förmån för en bättre kvalitet på dem som blir kvar. Lekplatserna har 
olika teman, den på Förvaltarstigen bjuder på mer utmaningar.

Mattias  
Looström.
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Pågår: Anläggning av gång- och 
cykelbana till vårdcentralen i Laxå.

Finnerödjaelev i rampljuset. Loke Henriksson Barnes, 6 år, blir intervjuad 
av SVT sedan han tillsammans med kommunalrådet Bo Rudolfsson och 
rektorn Camilla Claesson tagit det första spadtaget till nya Finnerödja 
skola. Den kommer att bli en enplansbyggnad på 1 500 kvadratmeter 
för elever i åk 1–6. Skolan byggs ihop med den totalrenoverade idrotts-
hallen och förskolan. Kostnaden för nybygget är 40 miljoner.  
 Foto: Arash Vahdati

Torget i Laxå har genomgått en betydande ansiktslyftning med lekplats, 
blomarrangemang, picknickbord och en stensatt yta för bilparkering. 
Även laddstolpar och cykelställ ska installeras. 

Så ter sig den nya tillbyggda Ramundergården när den står klar om ett 
år. Kommunens nya särskilda äldreboende innebär 32 fler platser, Här 
byggs också ett centralkök. 

Saltängens skola har åtgärdats i flera steg, slöjdsalar, matsal, toaletter och gymnastiksal har renoverats och 
under sommarlovet fick eleverna en ny skolgård med lekredskap och belysning.
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Människor som kommit till 
Laxå kommun från krigs-
drabbade länder väljer att 
stanna.
Det visar siffror som kom-
munens integrations- och 
arbetsmarknadsenhet tagit 
fram. Av flyktingar som 
anlänt under de senaste tre 
åren bor 71,5 procent kvar.

–  Det är ett bra betyg för vårt 
arbete, säger Jessica Vidberg, 
enhetschef för integrations- 
och arbetsmarknadsenheten. 
Kommunen har valt att satsa 
på flykting-
mottagningen 
och det ger nu 
resultat. 

Det politiska 
målet är att 
hälften av de 
nyanlända ska 
stanna under 
minst tre år, 
något som nu överträffas med 
råge. 

I många kommuner ligger ar-
betet med mottagning och in-
tegration av nyanlända på en 

tjänst medan Laxå kommun 
har 2,5 tjänster avsatta för än-
damålet, ett strategiskt beslut 
eftersom de nya Laxåborna bi-
drar till att befolkningen ökar 
i kommunen vilket gynnar den 
ekonomiska tillväxten.

– Vi arbetar på flera fronter. 
Ett delmål för vår enhet är att 
hälften av alla vuxna flykting-
ar ska vara självförsörjande 
inom två år efter avslutad eta-
blering och det har vi lyckats 
med. Över 60 procent är det 
och i detta samarbetar vi med 
arbetsförmedlingen och för-
sörjningsstöd. 

För att hjälpa människor få 
ett första arbete har kommu-
nen startat Återbruket, hem-
tjänsttvätteri och hunddagis. 
Dessutom finns ett antal elev-
språkstödjare som nu tagits 
över av skolan.

Laxå kommun framstår i det 
här arbetet som ett gott exem-
pel bland omgivande kommu-
ner, inte minst i Sydnärke.

– Vi är också med i ett kom-
munnätverk av tjänstemän i 
hela landet som arbetar med 

de här frågorna och där röner 
vårt arbete uppmärksamhet.

Det är flera faktorer som 
medverkar till de lyckosamma 
siffrorna.

– Det löfte som Laxå kom-
mun ger ”Här blir du sedd” är 
ingen tom fras. Att se varje in-
divid är A och O för att kunna 
ge det stöd som behövs. Det 
gör vi!

Jessica Vidberg och hennes 
personal följer den nyanlände 
från dag ett och när etable-
ringsfasen går över i att man 
ska få ett arbete eller börja stu-
dera finns stöd där också. 

– Det lokala näringslivet har 
visat stor öppenhet vad gäller 
att ta emot flyktingar.

En annan faktor som bidrar är 
att Laxå kommun uppfattas 
som tryggt och skönt där de 
flesta bor centralt och har en 
bra barnomsorg.

– I kommunen finns även en 
välkomnande mentalitet. Vi 
hälsar på varandra. Uttryck av 
främlingsfientlighet är mycket 
sällsynta.

Sedan kommunens stora insats 
vid flyktingströmmen 2015 
har Laxå undantagits från att 
ta emot kommunplaceringar. 
Detta till trots har man valt att 
göra det.

– Också det är ett strategiskt 
val för att öka vår befolkning.  
I år tar vi emot 16 och det kan 
vi fortsätta med. 10–15 flyk-
tingar per år klarar vi av att ta 
emot.

Ett särskilt glädjeämne för 
Jessica Vidberg är att många 
av de nyanlända som efter en 
tid valt att lämna Laxå för en 
större stad återvänder. 
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Jessica Vidberg.

Satsning som gett resultat:
De nya Laxåborna stannar

Antal invånare i Laxå kom-
mun 1 januari 2012: 5 550.
Antal invånare i Laxå kom-
mun 1 januari 2017: 5 700.

De historiskt höga befolk-
ningssiffrorna verkar stå sig. 
Jan Hallemark, integrations-
ekonom håller särskild upp-
sikt över tabellerna.

–  Jag följer utvecklingen 

vecka för vecka. Statistiken vi-
sar att vi ligger ganska stabilt. 
Vid halvårsskiftet räknade vi 
5 681 invånare, en liten ner-
gång, men ändå en hög siffra.

Att människor flyttar in, fö-
der barn och väljer att stanna 
i kommunen har mycket stor 
betydelse för ekonomin.

– Om vi räknar med att varje 
individ innebär 50 000 kronor 

Befolkningsstatistik som integrationsekonomen Jan Hallemark vid Laxå 
kommun håller ständig koll på.

Jan visar fin    statistik värd 7,5 miljoner

Det löfte som 
Laxå kommun ger 
’Här blir du sedd’ 
är ingen tom fras. 
Att se varje individ 
är A och O för att 
kunna ge det stöd 
som behövs. 
Det gör vi!

’’
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Louise Söderberg och Elin Hjalmarsson på hundpromenad i parken. 

Personalen på Laxå hemtjänst-
tvätteri, Nisreen Aldayoub, 
Dlojan Alhagy och Eklas Mak-
ki Dafalla, har hittat ett eget 
märkningssystem för att hålla 
reda på de kläder som tvättas. 
Maskinen märks med kundens 
namn och nu är det Elisabeths 
och Siwes kläder som blir rena 
i maskinerna, därefter ska de 
torktumlas och vikas för att bli 
släta och fina inför hemleve-
ransen.

Hemtjänsttvätteriet starta-
des för ett år sedan för att ge 
arbete till nyanlända. I stället 
för att skicka bort brukarnas 

kläder för att tvättas utanför 
kommunen ordnas detta i 
egen regi.

Nisreen, Dlojan och Eklas trivs 
med att ha sysselsättning, även 
om arbetet inte liknar det de 
hade i hemländerna. Nisreen 
bodde i Damaskus och arbe-
tade som sjuksköterska medan 
Dlojan från Aleppo drev en bu-
tik för barnkläder. Eklas arbe-
tade med hjälporganisationer i 
Sudans huvudstad Khartoum.

Tvätten hämtas och lämnas 
av tvätteriets egen chaufför 
Eiad Almostafa.

Louise Söderberg, praktikant, 
och Elin Hjalmarsson, hundda-
gisföreståndare, tar en hund-
promenad i parken.

Ebbot, Theo, Mollie och 
Svante ser ut att gilla sitt dagis. 
Här vistas de när matte och 
husse arbetar och här får de 
mat, motion och vila. 

Laxå hunddagis är en daglig 
verksamhet som kommunens 
Integrations- och arbetsmark-

nadsenhet driver och här sys-
selsätts människor i ett första 
steg för att komma vidare i 
arbetsmarknad eller utbild-
ning. Hunddagis sysselsätter 
två personer på heltid , en på 
75 procent och två på halvtid. 
Hit kommer även praktikanter 
från högstadie och gymnasie-
skolor. Hunddagis har plats 
för tio hundar och avgiften är 
1  500 kronor i månaden.

Tvättar rent på
hemmaplan

Eklas Makki Dafalla tar hand om Elisabeths tvätt. 

Jan visar fin    statistik värd 7,5 miljoner
i skatteintäkter så betyder en 
befolkningsökning på 150 per-
soner 7,5 miljoner kronor in i 
den kommunala kassan. 

Jan Hallemark noterar må-
nadsvis förändringar i kost-
naderna för integrationen. 
De riktade statliga bidragen 
för varje vuxen utgår under 
etableringsfasen och räcker i 
cirka två år. 

Efter den tiden är det viktigt 
att den enskilde klarar en egen 
försörjning med utbildning el-
ler arbete så att kostnaderna 
för försörjningsstöd inte skju-
ter i höjden. Även här kan Jan 
Hallemark presentera bra siff-
ror.

– Kostnaderna för försörj-
ningsstöd har halverats från 
677 000 kronor i augusti 2016 

till 364 000 i augusti 2017. 
Ett bra resultat som visar att 
kommunens, näringslivets, 
föreningars och kyrkors enga-
gemang i våra nya Laxåbors 
öden ger tillbaka.

Olika initiativ tas för att un-
derlätta nyanländas egenför-
sörjning. Till de enheter som 
kommunen redan startat som 
återbruk, hunddagis och hem-

tjänsttvätt kommer öppnandet 
av en fritidsbank i december.

– Dessutom lägger vi till en 
tjänst ytterligare för att un-
derlätta kontakten mellan nä-
ringsliv och arbetssökande. 
Vi anställer en erfaren hand-
ledare som ska stötta nyanlän-
da i kontakterna med privata 
arbetsgivare, en satsning som 
sjösätts 2018.

Dagis för fyrbenta



En samling runt semlorna 
bakom kulisserna på Carls-
sons livs i Finnerödja ger 
beskedet:
– Jag tycker vi uträttat nå-
got i vårt arbete i utveck-
lingsgruppen. Vi har jobbat 
i drygt ett år och det har 
var varit väldigt roligt och 
gett resultat!

Susanne Karlsson är Finne-
rödjabo av födsel och ohejdad 
vana medan Per-Olof (Pelle) 
Nilsson är inflyttad skåning 
för några år sedan. Tillsam-
mans med Madelene Henriks-
sonBarnes, också hon nyin-
flyttad, och Anders Gruffman, 
har de ingått i Finnerödja ut-
vecklingsgrupp och tjänat som 

bollplank med olika förslag 
till kommunens tjänstemän 
Tobias Jansson, stadsarkitekt, 
Harry Lundin, kommunchef 
och Hans Traav, näringslivs-
strateg och kommunikatör. 

– Det händer saker i Finne-
rödja som skapar en mer posi-
tiv känsla för orten, säger Pelle 
Nilsson. Vi har haft en rad 
förslag som kommunen tagit 
till sig och börjat genomföra, 
bland annat en mer attraktiv 
infart till samhället med nya 
skyltar. Vägverket har dess-
utom asfalterat genomfarten 
vilket blivit en ansiktslyftning.

Den stora händelsen i Finne-
rödja är förstås att en ny skola 
med ett litet bibliotek och sam-

lingsplats för Finnerödjaborna 
nu byggs för att svara emot att 
orten växer med inflyttning 
och större barnkullar.

– Vi har även arbetat med 
Finnerödjas varumärke och 
tycker att Porten till Tiveden 
väl beskriver det vi står för, 
säger Susanne Karlsson, som 
också gläds över att samhället 
fått bättre busskommunikatio-
ner.

Andra förslag som skulle öka 
Finnerödjas attraktivitet en-

ligt Susanne Karlsson och 
Pelle Nilsson är ett nytt senior
boende, som skulle innebära 
att äldre kunde sälja sina vil-
lor utan att flytta från samhäl-
let och barnfamiljer därmed 
flytta in.

De båda gläds över att det 
utvecklingsarbete som be-
drivits i Finnerödja och som 
Hasselfors just nu är uppe i 
innebär att kommunen svetsas 
samman som en helhet och att 
en positiv känsla skapas i hela 
kommunen.
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Åsa Löfvenhaft och Tero Brandt, två cineaster som utvecklar bion i Laxå.

Finnerödjasemlan serveras året runt på Carlssons Livs i Finnerödja. Susanne 
Karlsson är fjärde generationen i ICA-butiken och ingår i Finnerödja utveck-
lingsgrupp tillsammans med Per-Olof Nilsson. 

Utvecklings- 
arbete ger plus 
för Finnerödja

Entusiasterna i Laxå biograf-
förening, som driver bion på 
Bergfästet i Laxå, fortsätter sitt 
oförtrutna arbete att erbjuda 
hemmapubliken filmer av bra 
kvalitet och satsar nu även på 
gästspelande teatergrupper. 

Även biljettförsäljningen för-
bättras. Bion i Laxå är numera 
en av få oberoende biografer i 
landet som kan erbjuda publi-
ken att köpa biljetter på nätet. 

– Vi har installerat ett nytt 
kassasystem som gjort detta 
möjligt, säger Åsa Löfvenhaft, 
en av 10 aktiva i biofören-
ingen. Det togs i drift i början  
av oktober och vi hoppas nu 
att det ska bli enklare för vår 

publik att planera biobesök.
Laxå bio har sedan starten 

vid jul 2014 fått en rejäl skjuts. 
Varje månad visas ungefär 16 
programsatta filmer. Till det 
kommer extrainsatta filmer 
enligt önskemål från publiken.

– Vi får filmerna från Våra 
gårdar och i november plane-
rar vi bland annat visa Anna-
belle All inclusive, Paddington 
II, Justice League och Mordet 
på Orientexpressen, säger Tero 
Brandt, biomaskinist.

I samarbete med Svenska 
kyrkan och kommunen ordnar 
biografföreningen dessutom 
en filmhelg den 2:a advent för 
kommunens ungdomar. 

Full rulle under biohösten



Trygga och välkomnande.
Så uppfattar Hasselfors-
borna sig själva. I varje fall 
enligt den kommunenkät 
som genomförts bland de 
boende och som ska ligga 
till grund för en utveck-
lingsplan för Hasselfors. 

Nu har enkätsvaren presente-
rats för Hasselfors utvecklings-
grupp vid ett möte med Hans 
Traav och Harry Lundin från 
Laxå kommun och stadsarki-
tekten Tobias Jansson, Sydnär-
kes byggförvaltning. 150 per-
soner har lämnat synpunkter, 
idéer och åsikter som nu bear-
betas och omvandlas till en rad 
områden att sätta fokus på.

Hasselfors som villaidyll 
är ett varumärke som många 

på orten tycker är välfunn-
net och värt att utveckla. Det 
är en vacker plats mellan två 
sjöar där det aldrig är långt till  
en badplats. Likaså är fiske-
turism en möjlig näring som 
skulle kunna dra besökare till 
orten.

En utbyggd och bättre förskola 
är ett starkt önskemål liksom 
att mötesplatser skapas. Kan 
Hasselgården till exempel 
tjäna som ungdomsgård? Och 
kan idrottshallen marknads-
föras i hela kommunen som en 
tillgång? Är det möjligt att ska-
pa en utelek och idrottsplats 
vid Nygatans fotbollsplan? 

Möjlighet till byggnation 
av nya bostäder är efterfrå-
gad. Det skulle få till följd en 

generationsväxling i bostads-
beståndet med inflyttning  
av barnfamiljer. Även Hassel-
forspengen på 500  000 ses som 
en väg att dra i gång olika akti-
viteter och verksamheter.

Hasselfors utvecklingsstrate-
gi klubbas av kommunfullmäk-
tige. Därefter tas handlings-
planen i kommunstyrelsen. 
Tanken är att den genomförs 
under tre år med början 2018. 
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I Hasselfors bor nästan alla i villa.

Villaidyllen Hasselfors
planerar för framtiden

Glatt inför möte om Hasselfors framtid: Från vänster Pernilla Reinholdsson, Titti Dalenius, Tobias Jansson, stadsarkitekt, Andreas Gustafsson, Hans Traav, Anna 
Reinholdsson och Harry Lundin.



Charlotte satte sina spår i 
Laxå. 
– Hon var en underbar 
människa som hade mycket 
i huvudet! Hon kunde 
prata om vad som helst 
och sa aldrig ett ont ord 
om någon!

Hubert Oskarsson var en av 
40 som dök upp när bibliote-
ket i Laxå bjöd in till en kväll 
om Länsteaterns uppsättning 
av Doug Wrights pjäs Jag är 
min egen fru, om den väl-
kända transvestiten Charlotte 
von Mahlsdorf, som spelats på 
Länsteatern i Örebro i höst.

Biblioteket hade ordnat en 
utställning kring Charlotte 
som bodde och drev sitt muse-
um i Porla under sju år, fram 
till sin död 2002.

Den 3 oktober arrangerades 
en kväll kring denna udda 
person som också gästades av 
pjäsens författare Broadway
dramatikern Doug Wright från 
New York, skådespelaren An-
ders Hambreus och regissören 
Michael Cocke.

Det blev en minnenas kväll. 
Doug Wright berättade om hur 
han lärt känna Charlotte von 
Mahlsdorf redan 1993. 

– Hon bjöd in mig till museet 
om sitt eget liv och jag förstod 
direkt att det skulle kunna bli 
en bra dramatik kring henne. I 
tre år reste jag till Berlin för att 
intervjuer och när hon flyttat 
till Porla brevväxlade vi. Jag 
förstod då att hennes historia 
var mer komplicerad än jag 
trott. Med ett underlag på 500 
sidor började jag misströsta att 
jag någonsin skulle få till en 
pjäs om henne. 

Men Charlotte von Mahlsdorf 
övertalade Doug Wright. Han 
var experten på Charlotte, 
hävdade hon och uppmuntra-
de honom att sätta i gång.

– Jag växte upp som gay i 
det konservativa Texas med 
de svårigheter det medförde. 
Charlotte menade att jag lärt 
mig de mest universella kun-
skaper om hur marginalise-
rade människor har det och 
skulle använda mig av det som 
författare av pjäsen om hen-
nes liv. 

Mitt i allt avled Charlotte 
von Mahlsdorf vid ett besök i 
Berlin.

– Det var en fruktansvärd 

förlust, men samtidigt kände 
jag mig friare att skriva.

Den pjäs Doug Wright skrev 
har nått stora framgångar. Den 
gjorde succé på urpremiären 
på Broadway 2003 och belö-
nades med Pulitzerpriset och 
Tony Reward året efter. Jag är 
min egen fru har satts upp i 33 
länder och Doug Wright ser 
det som om pjäsens tema och 
den charmerande Charlotte 
överbryggar kontinenter och 
berör publiken på ett allmän-
mänskligt plan.

En intresserad publik mötte Länsteaterns Michael Cocke, regissör, dramati-
kern Doug Wright och skådespelaren Anders Hambreus som gästade Laxå 
bibliotek.

Charlotte von Mahlsdorf var mycket 
omtyckt i Porla med omnejd under 
sin tid på orten. Nu visas pjäsen om 
hennes liv.

Marknadsföringsinsatser gav fler 
besökare i Tiveden.
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Laxå kommun noterar 17 
procent fler gästnätter 
mellan den 1 januari och 
sista juli år, enligt SCB:s 
besöksstatistik. 

Det är glädjande besked som 
innebär att årets turistsats-
ningar gått hem. National-
parken Tiveden är ett stort 
dragplåster med upprustad 
huvudentré och nya ledmar-
keringar och skyltar. Parken 
invigdes i juni och under som-
marhalvåret har fler besökare 
hittat hit än tidigare.

– I år har vi märkt en tydlig 
uppgång i besöksantal jämfört 
med tidigare år, säger Daniel 
Gustafsson, naturvårdsbiolog 
på Länsstyrelsen i Örebro. 

Turisterna har även hittat till 
Camping Tiveden där Marlies 
de Kort är mycket nöjd med be-
läggningen under sommaren.

– Vi har haft en bra säsong 
med många gäster, framför 
allt från Tyskland och Ne-
derländerna, men även från 
Schweiz, Belgien och Sverige, 
säger Marlies de Kort, som 
äger campingplatsen tillsam-
mans med sin man Hein.

Hon noterar 24 000 gästnät-
ter och över 8  000 incheck-
ningar tiden den 1 april till 1 
oktober.

Fler turister 
hittade hit

Porlabon som gett 
eko i 33 länder

FAKTA

Pjäsen ”Jag är min egen 
fru” har spelats under hösten 
på Nya China i Örebro. Den 
har dragit stor publik och 
Länsteatern har måst sätta in 
extraföreställningar.  
 
Ett speltillfälle planeras även 
i Porla. Förhandlingar med 
ägaren till Porla herrgård pågår 
för att få tillgång till Charlotte 
von Mahlsdorfs före detta hem 
och museum. Förhoppningsvis 
blir det en föreställning under 
andra halvan av november. 
Håll ögonen öppna!


