
 
Bo och Leva i Håbo 
Som ett led i SPF-förbundets årliga höstmanifestation under temat ”Bo och 
Leva” arrangerade SPF Håbo en informationsträff på Skeppet den 14 
september. Arrangörerna hade hoppats på lite fler deltagare, men nu kom 
det i alla fall 45 åhörare som fick en grundlig genomgång av bostads-
situationen för äldre medborgare i såväl hela landet som i Håbo. 
 
Som huvudtalare hade Barbro Westerholm anlitats. Hon har ju tidigare 
varit förbundsordförande i SPF samt dessutom ordförande i regeringens 
”Äldreboendedelegation” som lade fram sitt slutbetänkande: ”Bo bra hela 
livet”, vid senaste årsskiftet. Barbro lämnade mycket intressant information 
om äldreboendet i landet samt om delegationens förslag. Dessutom talade 
hon om sina personliga tankar och synpunkter i ämnet. 
 

 
 
Delegationen har konstaterat, vilket i och för sig inte är obekant, att antalet 
äldre personer i befolkningen ökar. För att inte många av dessa skall bli 
fångna i sina egna hem lanserar utredningen trygghetsbostäder för de som 
är för friska för särskilt boende. Behovet av trygghetsboende måste avgöras 
av människans eget tillstånd och känsla och kan rimligen inte bedömas 
utifrån kriterierna för bistånd. 
 
Utredningsförslaget går ut på att kommunerna, genom särskild lag, får 
möjlighet att tillhandahålla trygghetsbostäder för äldre utan behovspröv-
ning. Det är tänkt att bostäderna ska ha tillgång till gemensamhetslokal, 
trygghetslarm, gemensam matsal och personal som kan initiera aktiviteter. 



Kostnaderna för trygghetsboende bör bli betydligt mindre än för särskilt 
boende. 
  
Fler seniorbostäder kommer också att behövas liksom bättre tillgänglighet i 
befintliga flerbostadshus och här föreslås att statliga bidrag införs, och 
utredningen föreslår även att bostadstillägget för pensionärer bör höjas. 
Seniorbostäder är ett samlingsbegrepp för ordinära bostäder som hyrs ut till 
äldre personer med viss gemensam service.  
 
Barbro Westerholms anförande följdes av en kort frågestund varefter hon 
avtackades med blomstercheck och en varm applåd.  
 
Efter denna utflykt i planerna för äldreboende i riket fokuserades informa-
tionen på planerna i Håbo genom en paneldiskussion med socialnämndens 
ordförande, Karl-Henrik Nanning, äldreombudsman Ann-Christin 
Borneteg, Gun-Britt Renefalk och Karl-Erik Andersson, KEA, från SPF 
och medlemmar i det kommunala pensionärsrådet. Ordförande var Peje 
Josefsson och Sverker Jonasson som utmärkt moderator. 
 

 
Karl-Henrik informerade om att antalet pensionärer i Håbo är procentuellt 
lägst i länet, och kommunen är medveten om att antalet kommer att öka. 
Idag finns 88 platser i särskilt boende och behovet ökar till beräknat 148 
platser år 2020. Korttidsboendet (ofta avlastning) har för få platser, och det 
behövs både trygghetsbostäder och seniorbostäder.  
Kommunen kan underlätta processen genom pågående planarbete där man 
försöker ta fram centrumnära mark att bygga på. Karl-Henrik påpekade att 
det är kommunens ansvar att se till bostadsförsörjningen för alla grupper i 
samhället, men det är upp till pensionärsföreningarna att driva frågan om 
äldrebostäder.  



Trygghetsboende skulle kunna ordnas inom Plommonvägen 8-10, och där 
man har närhet till resurserna på Pomona. Husen är idag vanliga hyres-
rätter. 
 
Nu är det aktuellt att utöka äldreboendet i Dalängen med 20 platser i 
särskilt boende och ytterligare 20 korttidsplatser. Meningen är att Carema 
skall svara för både byggandet och senare drift av projektet.  
 
Gun-Britt framhöll att hon är kritisk till att kommunen inte bygger och 
driver Dalängenprojektet i egen regi. Enligt henne hamnar kommunen helt i 
händerna på främmande makt. Man pratar om kundval, men vad finns att 
välja mellan när det saknas 60 platser.  
 
Ann-Cristin berättade om sin verksamhet, om anhörigstöd och vart man 
kan vända sig vid önskemål om äldreboende. 
Diskussionen fortsatte med, bland annat, frågor från åhörarna.  
 

 
Önskemålen är många, och egentligen finns det ingen brist på vilja för att 
ordna det så bra som möjligt för våra äldre. Hindren är många. Främst 
ekonomin men även planläggning, trender, prioriteringar, etc. Det är en 
lång process att få fram nya bostäder för äldre, och pensionärsföreningarna 
har en viktig roll som idégivare och pådrivare. 
 
Mötet avslutades med att Peje tackade, såväl deltagare i panelen som 
åhörarna, för en intressant kväll där många frågor ställts och några svar 
givits. 
 
Bengt Johansson 


