
Sammanfattning av utfrågningen av politiker på SPF-mötet 3 

september. 

Inledande runda: Maria Fälth (KD) säger sig vilja vara en "stark röst" för 

seniorerna. Oskar Weinmar (M) vill att "individen ska få bestämma själv". 

Mathias Bohman (S) vill ha "valfrihet på riktigt" och vill återinföra den 

kommunala hemtjänsten. Lars Valtersson (MP) tycker att vi ska "kunna umgås 

över generationsgränserna". Margareta Hamark (L) anser att den liberala 

samhällsmodellen "hotas från höger och vänster". 

Alla säger sig vara positiva till ett Seniorernas hus. 

Oskar Weinmar(M): Vi har avsatt 400 000 kr (i driftbidrag per år) och har 

tidigare föreslagit Stora Vilunda som lämplig lokal. 

Ann-Christin Frickner (C) vill fortsätta dialogen med pensionärerna och tycker 

det är olyckligt att majoriteten "gör skillnad" på pensionärsorganisationerna. 

Maria Fälth (KD) säger sig ha jobbat för sett Seniorernas hus sedan 2011, men 

att det inte hänt så mycket. Hon vill ha en centralt belägen mötesplats för att 

"bryta ensamheten" bland seniorer och är beredd att "satsa en hel del". Fälth 

vill ta fram en plan för hur ett Seniorernas hus ska komma till stånd. Jag står till 

ert förfogande, säger hon. 

Margareta Hamark (L) understryker att hela alliansen står bakom ett 

Seniorernas hus. 

Mathias Bohman (S) konstaterar att det tycks råda "bred enighet" bakom ett 

Seniorernas hus. Låt oss jobba gemensamt, sitta ner och försöka hitta en 

lämplig plats/lokal. Villa Karlsro fyller inte alla behov, medger han och säger sig 

kunna acceptera den hyresnivå som tidigare varit aktuell (500 000 kr). 

Karin Lindh (V) tycker att Villa Karlsro är "trevligt men för litet". Ensamheten 

bland seniorer är stor och det behövs en centralt belägen mötesplats, säger 

hon. 

Lars Valtersson (MP) anser att seniorerna är "värd någon typ av lokal", men 

menar att kostnaderna måste "vägas mot annat i budgeten", typ skolan, övrig 

äldreomsorg mm. Valtersson påpekar också att de lokaler som kommunen 

redan har bör "användas på ett effektivare sätt". 



Oskar Weinmar(M)  menar att de rödgrönas positiva inställning till Seniorernas 

hus är en "omvändelse under galgen". 

Roland Storm(VB) konstaterar att det behövs ett "aktivitetshus" för äldre och 

yngre seniorer och att det är viktigt att seniorerna själva får bestämma 

innehållet. Han får applåder när han föreslår att kommunen ska köpa tillbaka 

gamla Medborgarhuset vid Centralvägen och där inrymma ett bibliotek och ett 

Seniorernas hus. 

Kultur- och fritidsfrågor: 

Maria Fälth (KD) vill utrusta scenrummet i Kulturhuset med biografutrustning. 

Hon vill också ta initiativ till hemleverans av böcker från biblioteket.   

Margareta Hamark (L) vill satsa på ett friluftscentrum vid Kairo. 

Moderatorn Anders påpekar att det kan vara både svårt och dyrt att boka lokal 

i Messingen. Ann-Christin Frickner(C) men att Kulturhuset mest blivit en plats 

för ungdomar. Maria Fälth (KD) säger att det "skär i hjärtat" att höra att någon 

nekas boka lokal. Ambitionen var att Kulturhuset skulle "vara till för alla", 

påpekar hon. 

Mathias Bohman (S) säger att det gör honom ledsen att höra att det är svårt att 

hitta lokaler. Kommunen ska gå igenom skollokalerna och se om en del kan 

öppnas upp för uthyrning på kvällar och helger. Bohamn påpekar apropå bio i 

Kulturhuset att kommunen sökt bidrag från Filminstitutet till projektorer, men 

fått nej. Nu måste bioutrustning finansieras "på annat sätt". 

Även Lars Valtersson(MP) framhåller att skollokaler behöver öppnas upp för 

andra aktiviteter. Väsbyskolan får nu en ny matsal, påpekar han. 

Boendefrågor mm: 

Maria Fälth (KD) uppger att det idag inte finns några köer till äldreboendena, 

men att kommunen måste ha planer för nya boenden. Aleris har öppnat i 

Fresta och Silver Life planerar ett boende i Fyrklövern.  

Fälth anser också att biståndsbedömningen för äldreboende bör ses över och 

kanske bli generösare. 

Lars Valtersson(MP) understryker att den största utmaningen för 

äldreomsorgen är tillgången på personal. 



Mathias Bohman (S) påpekar att Alliansen i sitt budgetförslag vill dra ner på 

anslagen till Social- och äldrenämnden och Kultur-och fritidsnämnden. 

Alliansen förslag till skattesänkning skulle betyda att kommunen under 

kommande mandatperiod går miste om 146 miljoner kr. Bohman signalerar 

också att han nu vill "ta steget på riktigt" för att återinföra kommunala 

hemtjänsten. Roland Storm(VB) håller med. 

Karin Lindh(V) anser att kommunalskatten måste höjas (med 50 öre). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


