
 

 

 

Politikerutfrågningen 

Vi hade i god tid före den 8 september skickat ut inbjudan till våra politiska 

partier  i kommunen för en politikerutfrågning denna kväll.  

Det var SPF Seniorerna som tillsammans med PRO ordnat kvällen på Skeppet.  

Det var mycket medlemmar som kom för att lyssna och ställa frågor till våra 

politiker.  

Moderator för kvällen var Gun-Britt Renefalk med hjälp av Ann-Christin 

Borneteg och Susanne Hultgren-Edholm som sekreterare. 

Den fråga som kom att ta längst tid var boendefrågan vilket föll sig naturligt 

med tanke på den situation vi befinner oss i här i Håbo när det gäller 

äldrebostäder.  

 

Första frågan gällde vad våra politiska partier uppfyllt efter löften om bostäder 

inför förra valet. Vi kunde ju klart konstatera att inte ett enda av de 

bostadslöften vi fick inför valet 2014 har besannats.  



Man skyller på långa planprocesser samt omorganisationer och personal-

omsättningar och om vi skall jämföra med något kan det konstateras att den 

s.k. ”glastomten” har tagit åtta år från planering till färdigställande. Det som 

också försenar det hela är den politiska oenighet som råder om var det ska 

byggas och om det skall vara i kommunal regi eller privata byggare.  

Det senaste vi fått ta del av är byggandet av särskilt boende vid Kyrkcentrum. 

Detta blev dock återremitterat av oppositionen bland annat för att KPR och 

KHR skulle få möjlighet att yttra sig i ärendet.  

Någon i publiken menade att man skulle sluta käfta med varandra och istället 

se till att byggandet påbörjades. Bättre samarbete efterlystes.  

Förslag om bygge på Åsen har analyserats en del i KPR (Kommunala 

Pensionärsrådet) , KHR (Kommunala handikapprådet) och i  AHF 

(Anhörigföreningen).  Samtliga var emot att bygga ett särskilt boende för att 

det skulle komma att ligga för långt från centrum av de faciliteter som behövs. 

Däremot kan vi mycket väl tänka oss ett korttidsboende på Åsen, men 

dessvärre kan inte heller detta verkställas.  

Färdtjänsten blev nästa diskussionsämne. Där kunde vi konstatera att Håbo 

kommun har bra färdtjänstregler. Däremot är vi inte överens om Vård- och 

omsorgsnämndens beslut att medverka i en utredning om en gemensam 

sambandscentral. Vi har tillsammans med Kommunala handikapprådet lämnat 

in en skrivelse om detta.  

Fallskador och många trycksår diskuterades också.  Flera politiker framhöll att 

högre bemanning av personal är ett effektivt sätt att minska dessa skador.  

Frågor som handlade om, LOV (Lagen om valfrihet), hur behåller vi personalen 

inom vården, brottsligheten i samhället, och en redogörelse av Torborg om 

hennes ”shopper” som vandaliserats var frågor som kom upp under kvällen. 

I stort sett blev det en bra kväll och det var väldigt roligt att så många av våra 

politiker kom, alla partier var representerade utom Vänsterpartiet. 

Gun-Britt Renefalk tackade därefter våra förtroendevalda samt publiken för att 

de ville ställa upp vid kvällens politikerutfrågning. 
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