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Kommunala Pensionärsrådet (KPR) 

Nu var det ett tag sedan vi skrev något om KPR. Det har ju varit 

sommaruppehåll, men vi har ju redan hunnit ha två möten med KPR. Egentligen 

är det inte så mycket nytt att rapportera, de frågor vi haft uppe är väldigt 

mycket upprepning. Jag skall redogöra i allmäna ordalag lite vad som händer 

och har hänt under senare tid.  

Som ni vet och många sett som åkt förbi parkeringen vid kyrkcentrum, har det 

börja röjas för nya äldreboendet på Västerhagsvägen.  Vi har nu tagit del av 

ritningarna.  Det är också vad vi tror klart med vem Håbohus anlitat skall bygga. 

Däremot är det inte klart när man sätter spaden i jorden.  

Tidpunkt för inflyttning sägs för närvarande bli hösten 2022. 

Vi har varit på en konferens på Aronsborg i början av September tillsammans 

med politiker och tjänstemän från kommunen och från regionen. Det handlade 

om ”Effektiv och nära vård 2030”. Det var Åsa Himmelsköld, hälso- och 

sjukvårdsdirektör  Region Uppsala som presenterade detta för oss.  

Det handlar om att Hälso – och sjukvård behöver anpassas efter nya behov och 

utmaningar med ett växande Uppsala län. Målbilden för effektiv och nära vård 

2030 innebär en  omställning av hälso- och sjukvården. Vård som behövs ofta 

ska komma närmare invånarna både geografiskt, digitalt, tillgängligt och 

relationellt.  

Allt detta kommer vi få höra mer om under kommande år. Det är en bra bit till 

2030, men mycket skall ske. Det kommer också bli möjligt att i högre grad 

använda digitala tjänster.  

Vi kommer så småningom också kunna få ta del av både bildspel och filmer som 

berättar om utvecklingen mot en nära, effektiv, förebyggande, hälsofrämjande 

och samskapande vård.  

Vi i KPR kommer att bevaka detta  för att kunna ge er bästa möjliga 

information. 

Ett annat projekt vi just nu har startat upp, är något som kallas ”Vårdcentrals-

patruller”. Bättre primärvård för alla seniorer.  

Meningen är att vi skall ha samtal med våra vårdcentraler vad gäller äldre-

sjukvård. Vi kommer under hösten att träffa våra vårdcentraler för att höra hur 
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det avlöpt med äldremottagningen hos Bålstadoktorn och vad som sker hos 

Familjeläkarna.  

Vi har ju under årens lopp haft möten med vårdcentralerna i olika spörsmål och 

det skall vi fortsätta med.  

Det som för övrigt diskuteras är Anhörigcentrum – lokal och personal. Tjänsten 

som anhörigstödjare kommer att återinföras 2020. Socialnämnden går plus och 

vård – och omsorgsnämden håller budget. Orosmolnet är att Håbo fortfarande 

har brist på korttidsplatser och en kö till särskilt boende, främst demens-

platser.  Kommunen köper i dagsläget sex platser i andra kommuner, varav fem 

i Enköping. 

Den digitala utvecklingen är en stående punkt på dagordningen så är också om 

boendet på Pomona, Solängen, Dalängen. Utredning pågår om Pomona, men vi 

har inte fått några besked om vad som kommer att ske. En sak är vi förvisso på 

det klara med att Pomona behöver renoveras.  

Detta var en liten del av de ärenden vi jobbar på just nu. Nästa KPR-möte har vi 

i början av december.  

Yvonne Lindström/Gun Britt Renefalk 

  


