
Tyvärr togs fel beslut!

Kommunalrådet Agneta Hägglund har det tydligen jobbigt. Nu har hon inget att klaga på vad 
moderaterna gör i Håbo kommun, så nu måste hon klaga på vad de inte gjort.

På moderat initiativ togs kontakter för två år sedan för möjligheten att Carema skulle starta ett 
äldreboende i Håbo, ett boende som väl behövdes pga att det i dag är ett stort antal fall som inte får 
den vård de är berättigade till
. 
Vi moderater insåg detta behov och kontaktade Carema för att starta ett äldreboende där behövande 
Håbobor, om de önskade, kunde få vård och stöd. Carema skulle stå för alla byggkostnader och 
Håbo skulle skriva avtal med Carema om att få utnyttja ett lämpligt antal platser.
Då hade Håbo idag haft ett äldreboende. Nu får vi vänta tills årsskiftet 2012/2013. Frågan är om 
socialstyrelsen accepterar att våra äldre får vänta så länge.

Om Carema byggt ett äldreboende hade vi sluppit låna upp 80 miljoner kronor för byggandet, och 
sluppit räntekostnader för detta. Dessa räntepengar hade kunnat användas för en utökad eller 
förbättrad äldrevård.

Sedan hänger Agneta Hägglund i sin okunnighet på det mediadrev som har gått gällande Carema. 
Det är synnerligen beklagligt. Carema är ett ansvarstagande företag som driver äldreboenden i mer 
än 50 kommuner och har fått många utmärkelser för sin goda vård. Mediadrevet beror på ren 
okunnighet och har därmed förolämpat nästan en hel yrkeskår, för vi skall komma ihåg, att i 
Aftonbladets sammanställning över vilka äldreboenden som hade flest klagomål, så var alla 
kommunala äldreboenden. Alla! 
Även begreppet Lex Sarah kommer från ett uppmärksammat fall av vanvård vid ett kommunalt 
äldreboende, Polhemsgården. Trots att Polhemsgården hade politiska kontaktpersoner från 
kommunen. En var partikamrat med Agneta Hägglund.

Vi  beklagar verkligen att inte Carema fick chansen att vara med och ge möjligheter för de äldre i 
Håbo att förbättra sina livssituationer. I stället får våra äldre vänta. Och vänta. Och de blir varken 
yngre eller friskare under tiden.
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