
Ett axplock från pensionärsföreningarnas 
politikerutfrågningen den 8 april 2010. 
 
De tre pensionärsföreningarna i Håbo, SPF, PRO, och Finska pensionärsföreningen anordnade 
den 8 april en gemensam politikerutfrågning på Skeppet. Ett hundratal pensionärer kom för att 
lyssna på vilka planer våra förtroendevalda har vad gäller kommunens nuvarande och 
framtida äldreomsorg. 
 

Mötet inleddes med att Per-Erik 
(Peje) Josefsson, SPF önskade såväl 
politiker som åhörare välkomna till 
kvällens utfrågning och passade på 
att tacka kommunen för Skeppet som 
möjliggör för föreningarna att 
anordna en massa intressanta och 
välbesökta aktiviteter i lokalerna.  
 
Innan Peje lämnade över ordet till 
kvällens moderator Karin Lidén 
vände han sig till politikerna med 
orden: ”Rör inte våra lokaler.” 

 
Stort behov av nya äldreboenden 
Under den drygt tre timmar långa utfrågningen var det framförallt frågor som handlade om  
framtida boenden för äldre, förhållandena inom primärvården/nattakuten, privatiseringen av 
hus 2 på Pomona samt dagverksamheterna som diskuterades.                                                                      
Samtliga partier var rörande överens om att det är bråttom med att börja bygga nya boenden 
för våra äldre. Ett beslut är taget om att ett nytt äldreboende med 40 platser skall byggas på 
Dalängen. I boendet skall det finnas både vårdboende, demensboende och korttidsboende. En 
uppmaning från oppositionen var: ”Sätt i gång med byggandet nu. Idag är det 20 personer 
som har fått biståndsbeslut och som står och väntar på ett vårdboende, så vi har inte tid att 
vänta.” 
 
Maj Ångman PRO informerade om 
att det i dag är 69 personer över 75 år 
som står i kö för en hyreslägenhet 
inom Håbo-Hus bostadsbestånd och 
70 personer över 75 år står i kö för ett 
seniorboende på Plommonvägen 8 
eller 10. 
Därutöver finns ett stort behov av 
alternativa boendeformer, beroende 
på i vilket skede i livet man befinner 
sig, såsom trygghetsboende, 
seniorboende, mindre hyreslägen-
heter, lägenheter i kooperativ såsom på Källvägen mfl. Detta bör politikerna tänka på när man 
planerar att bygga lägenheter på den sk Glasmästartomten.                                                                                 
 



”Varför inte bygga ett seniorboende och samtidigt skapa ett 
äldrecentrum på denna tomt, föreslår Gun-Britt Renefalk SPF. Här 
har man nära till Pomona samt till boendekooperativet på Källvägen 
där det bor flera äldre.” 
 
 En vädjan till politikerna från Ingemar Nordström i publiken 
”Kan ni inte samla er till en blocköverskridande överenskommelse 
och arbeta gemensamt för ett nytt boende? Gräv ned stridsyxorna och 
skapa ett bra boende!” 
 
Peje föreslår att kommunen genomför en gallupundersökning för att 
ta reda på vilka boendeformer som våra äldre efterlyser. 
Politikerna ställer sig positiva till förslaget.  
 
 
 

 
Vad svarar då våra politiker på frågan om behovet av nya bostäder 
 
Håkan Welin, Fp. Våra äldre ska ha rätt att själva få bestämma hur de vill bo. 
Nödvändigheten av att bygga bostäder för äldre inom kommunen är vi alla överens om. 
 
Göran Eriksson, Centerpartiet. Byggandet av nya bostäder för äldre borde redan ha varit  
klart. Kommunen bör även undersöka möjligheterna att bygga flera liknande bostäder som 
kooperativet på Källvägen. 
 
Fred Rydberg, Kristdemokraterna. Alla som är över 85 år ska ha rätt till en  bogaranti. 
Äldre personer ska ha rätt att bo tillsammans om en utav makarna är i behov av vårdboende. 
Lägenheter för äldre på Glasmästartomten ska prioriteras. 
 
Christian Ghaemi, Miljöpartiet.  Äldreomsorgen ska utformas utifrån de äldres och 
anhörigas behov. Det ska finnas olika vårdalternativ. 
 
Karl-Henrik Nanning, Moderaterna. Det ska finnas olika 
former av boende för våra äldre, tex Trygghetsboende, 55 + 
boende, vårdboende mfl 
Idag har vi för långa köer till våra äldreboenden. 
 
Agneta Hägglund: Socialdemokraterna. Hoppas att man 
påskyndar byggandet av Dalängen 2. Behovet är stort. Idag 
är det ett tjugotal personer som har fått biståndsbeslut om 
vårdboende och som inte kan verkställas inom kommunen. 
Lägenheterna på Glasmästartomten bör bli 
trygghetsbostäder. 
 
Sören Bergqvist, Vänsterpartiet.  Inom kommunen bör man 
ha ett blandat boende. Byggande av hyresrätter är en 
angelägen fråga. Man bör utveckla den kommunala servicen 
i det egna boendet för att förlänga möjligheterna till  kvarboendet om man så önskar. 



 
Sjunne Green, Bålstapartiet: Vad gäller 
boendeformer för äldre ska det finnas en valfrihet. Det 
är ”bråttom” med att sätta i gång med byggandet av 
nya boendeformer för äldre. Vi har inte tid att vänta. 
 
Privatisering av Plommonvägen 2                              
Vad gäller verksamheten på  Pomona var politikerna 
inte lika överens vad gäller  socialnämndens beslut om 
att låta ett privat företag ta över driften av ett utav de 
två vårdboendena på Pomona.                             .                                 
Agneta Hägglund, (S) och Göran Eriksson ( C )ansåg 
att det hade varit bättre om frågan tagits upp i samband 
med att man ska besluta om driften av det nya 
äldreboendet på Dalängen. 
Karl-Henrik Nanning förklarar beslutet med att 
kommunen numera tillämpar utmaningsrätten och att 
Attendo Care lämnat det klart bästa och billigaste 

budet. Därför kommer företaget att överta driften av Plommonvägen 2 , från 1 september 
2010. Avtalet innebär inte någon minskning av personalen, enligt Karl-Henrik Nanning.  
 
Vårdcentralen och nattakuten                                                                                             
En annan fråga som väckte många känslor var förhållandena på vårdcentralen. Flera var 
frustrerade över att man inte kommer fram via vårdcentralens växel och när man väl kommer 
fram får man frågan om man har ett akut behov av läkarkontakt. Om inte, uppmanas man att 
återkomma om två veckor.   
Flera utav politikerna ansåg också att man bör se över öppethållandetiderna för vårdcentralen 
eftersom en stor andel av Håbos befolkning pendlar och inte kan besöka vårdcentralen dagtid.  
Det är många utav Håbos befolkning som inte är listade. Sören Bergqvist (V) säger att det 
endast är de listade som genererar pengar till primärvården och att man bör se över nuvarande 
ersättningssystem. ” Hälsa är en mänsklig rättighet, inte en handelsvara” säger han. 
Christian Ghaemi, Miljöpartiet vill att man ändrar listningsmodellen och i stället inför 
områdeslistning. 
 
Peje, SPF och Eva Hellberg PRO informerade om att de tre pensionärsföreningarna för 
diskussion med Per Elowsson, primärvårdschef och Heike Nyqvist, chef på Vårdcentralen i 
Håbo om förbättringar av primärvården i Håbo. En synpunkt från organisationerna: ” Det 
hade sett bättre ut om kommunens politiker känt ansvar och satt igång denna aktivitet i 
stället.” 
 
Per-Olof Renefalk ställer frågan till politikerna vad de tänker göra åt beslutet om stängning av 
nattkuten i Enköping. 
Flera utav politikerna uppgav att de kommer att försöka påverka sina partikamrater inom  
landstinget så att man fattar beslut om att öppna nattakuten igen på Enköpings lasarett.   
 
Dagverksamheterna på Pomona och Dalängen 
Dagverksamheterna på Pomona och Dalängen fyller en mycket viktig funktion. Här kan 
anhöriga få avlastning och man kan fördröja inflyttningen till ett gruppboende/vårdboende.                         



Idag är det en personal som ska klara av att ta hand om 6-7 dementa på Dalängens 
dagverksamhet. 

 
Agneta Hägglund (S ) vill förstärka/utveckla dagverksamheten 
så att anhöriga även kan få hjälp kvällar/helger och nätter. 
Dessutom anser hon att kommunen behöver ett demensteam 
som har utbildning/erfarenhet för att ta hand om denna 
målgrupp. När man bygger det nya gruppboendet bör man 
även skapa en ”aktivitetspark” på Dalängen.  
 
Karl-Henrik Nanning (M) anser att ett demensteam fyller en 
viktig funktion och att det är angeläget att på ett tidigt stadium 
kunna stötta anhöriga som vårdar närstående med demens.  
Han uppger också att han tycker att det är ”jätteroligt” att man 

kommit i gång med en anhörigförening i kommunen som arbetar aktivt med att förbättra 
situationen för våra anhörigvårdare. 
 
Håkan Welin (Fp) stöder förslaget om 
att dagverksamheten behöver förstärkas. 
Han är också positiv till att man skapar 
en ”sinnenas trädgård”. Detta förslag 
stöttas även av Fred Rydberg (KD). 
 
 
 
 
 
 
 
Avslutning 
Moderator Karin Lidén sammanfattar kvällens politikerutfrågning med att hon har fått insikt 
om att kommunen planerar att bygga flera olika former av boenden för äldre i kommunen. 
Karin avslutar med att säga: ”Kvällen har gett mig ett hopp inför mitt eget åldrande i 
kommunen och jag kan se ljust på framtiden. 
 
Kvällen avslutas med att politikerna får varsin ros och kvällens moderator och sekreterare får 
varsin blomsterbukett. 
 
Vid anteckningarna 
Ann-Christin Borneteg 
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