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§ 1 
 
Information från styrelse och nämnder 
 
 
Sammanfattning 
Pensionärsorganisationerna har sänt in fyra frågor till kommunen: 
1. Belysningen vid Bäckavägen, där vita lampor önskas istället för gula 
2. Behov av uppstädning vid Uggledammen 
3. Behov av rengöring av ån längs Bäckavägen 
4. Synpunkter på trottoar vid Stockholmsvägen. 
 
Teknik- och serviceförvaltningen har lämnat svar på de tre första frågorna, belysningen 
kommer att bytas ut under kommande år. Uppstädning vid Uggledammen och ån är mer 
eller mindre kostnadskrävande, och blir därmed föremål för prioritering, men båda 
frågorna är planerade att genomföras. 
Frågan om trottoar får ställas till plan- och byggförvaltningen. 
 
Pensionärsrådet uttalar sin uppskattning över den fortgående upprustningen av 
parkbänkar.  
Trottoarerna längs Bäckavägen uppfattas vara i dåligt skick och kraftigt lutande, vilket 
gör dem svåra att använda för den som t.ex. använder rollator. 
 
Från Kommunstyrelsen redovisas att arbete med Trygghetsråd kommer att återupptas. 
Kommunens ekonomi visar på ett resultat något bättre än budgeterat. Budgeten för 2023 
kommer att tas i november, mot bakgrund av den oroliga omvärldssituationen och det 
förestående valet. Användningen av Ybbåsen kommer att ses över, med tanke på att fatta 
beslut under våren. Om- och tillbyggnaden av Österbo sinkas av kraftigt stigande priser, 
och en översyn av kostnaderna pågår. Centrumhuset är i slutfasen av byggnation och 
håller i stort sett budget och tidplan. Centralskolan byggs om och ut. Ugglehemmet där 
kommunledningen nu sitter tillfälligt föreslås göras om till förskola, vilket gör att 
förhyrda paviljonger kan avvecklas. Hembygdsgården är snart återuppbyggd, vilket 
kostat sex miljoner, i huvudsak av försäkringsmedel. En detaljplan för ESAB-vallen är på 
gång att tas fram inför planerad byggnation. Efter valet minskas kommunfullmäktige från 
35 till 27 platser. Vallokal byts från aulan till Ugglehallen, för att bättre kunna hålla 
valhemligheten. Det tidigare kommunalrådet slutade i helgen, och Patrik Ströbeck som är 
1 vice ordförande går in och ersätter under resterande del av mandatperioden. 
Socialförvaltningens förvaltningschef har sagt upp sig och slutar 1 december, även 
verksamhetschefen för vård och omsorg har slutat och ersättare har tillträtt. Det har varit 
en ansträngd situation inom vård och omsorg under sommarens semestrar.  
En diskussion förs om tillgång till offentliga toaletter. 
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Kommunala pensionärsrådet beslutar 
 
Att notera informationen 
 
Beslutet skickas till 
Teknik- och serviceförvaltningen 
 
Ordföranden tackar för den gångna mandatperioden och avslutar sammanträdet. 
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