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Till  

Ordförande i socialnämnden, Andreas Jonsson 

 

CAREMAS ÄLDREBOENDEN I TYRESÖ MED ANLEDNING AV FRAMKOMMEN 

KRITIK. 

Under de senaste veckorna har det framkommit ytterst allvarlig kritik mot Carema och 

bolagets sätt att bedriva äldreomsorg. Det är framförallt Dokument Inifrån och 

Dagens Nyheter som granskat Carema. 

Den bild som växer fram är både sorglig och upprörande! 

Det senaste som framkommit är att Carema testar hur länge de boende kan behålla 

en blöja för att se hur mycket de kissar och att personalen fått order att väga 

blöjorna. Resultatet är att våra äldre får sitta i kissblöjor. Enligt Carema är detta ett 

sätt att prova ut hjälpmedel. Vi i Vänsterpartiet anser att det inte är människovärdigt 

att de boende i Caremas äldreboenden ska utsättas dessa fruktansvärt 

nedvärderande tester. 

I Dokument Inifrån, som sändes den 6 november 2011, tas förhållandena på 

Caremas äldreboende i Tyresö, Trollängen, upp. Där framkommer att personalen 

inte klarar att ta upp patienter i tid på morgonen utan det händer att en äldreboende 

får vänta i 4-5 timmar innan han/hon får hjälp att komma upp. En tidigare anställd 

vittnar också om att Carema inte klarar att hålla sitt löfte om ”Den goda dagen”, som 

bland annat innebär att alla ska få en utevistelse minst tre gånger per vecka. Enligt 

hennes utsago så kan Carema uppfylla detta löfte för de som själva kan ta sig ut,  

medan de som behöver hjälp i bästa fall kommer ut någon gång per månad. 

Vänsterpartiet ser allvarligt på att Carema inte verkar leva upp till sin vårdideologi! 

I olika undersökningar av Carema framkommer att de inte gör några egentliga 

kontraktsbrott. Däremot kunde vi läsa i granskningen av Koppargården att de fuskat 
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med listorna om tjänstgörande personal. Hur vet vi om inte detta också förekommer 

inom de tre äldreboenden Carema driver i Tyresö? 

Vänsterpartiet i Tyresö har länge varnat för att låta vinstdrivande företag ta över vår 

äldreomsorg, eftersom det finns stora risker att vinstintressen kommer före kvaliteten 

i äldrevården. I de rapporter som tagits fram har Carema ständigt ökat sin avkastning 

på kapital. Enligt uppgifter i DN så var avkastningen på kapital 17.7 % 2007 (vilket i 

sig är en god avkastning) för att sedan öka till 34,4 % år 2009. Det borde alltså finnas 

gott om pengar för att satsa på ökad vårdkvalitet. Carema ägs av Mehiläinen, som 

tillhör Ambea koncernen, som i sin tur ägs av riskkapitalbolagen Triton och KKR, som 

gjort sig rika på att undvika att betala skatt. När riskkapitalbolag tas över så bildas 

ofta så kallade holdingbolag i Sverige, som uppträder som köpare. Dessa 

holdingbolag har ofta sin hemvist utomlands till exempel på Jersey och i Luxenburg. 

Med andra ord hamnar våra skattebetalares pengar i utländska banker och fonder. 

Det har framkommit att Carema har ett bonusprogram, som gäller långt ned i 

hierarkierna. Detta som en uppmuntran till chefer på olika nivåer att minska 

vårdkostnaderna, vilket självklart försämrar kvaliteten i vården  Chefer har också 

uppmuntrats att köpa aktier i företagen, något som med stor sannolikhet påverkar 

intresset att skapa en god kvalitet i äldreomsorgen negativt till förmån för egen god 

avkastning på aktierna. Efter kritiken så säger sig Carema nu tagit bort 

bonusprogrammet. 

Vänsterpartiet är definitivt motståndare till att våra skattbetalares pengar ska 

finansiera vinster i riskkapitalbolag! 

I Tyresö var Trollängen det första äldreboende som Carema fick i uppdrag av 

kommunen att sköta. Därefter har Carema också fått uppdraget att sköta vårt 

senaste äldreboende, Krysmyntan. I våras beslutade socialnämnden att även 

Ängsgården, som drivits i kommunal regi och dessutom fått högsta möjligt betyg 

beträffande vårdkvalitet, skulle anbudsutsättas. Självklart var det Carema som vann 

anbudet. Det innebär att Carema nu ansvarar för större delen av Tyresös 

äldreboenden och vi har endast Björkbacken som drivs i kommunal regi. 

 Vi undrar vart den borgerliga valfriheten i vården tog vägen, när Carema i 

princip har monopol på Tyresös äldreomsorg? 

När det gäller kvalitetsuppföljning av äldreomsorgen i Tyresö har vi inom 

socialförvaltningen en tjänst som kvalitetsinspektör, som årligen gör 

kvalitetsundersökningar inom socialnämndens olika boenden. Vänsterpartiet anser 

inte att dessa kvalitetsundersökningar ger en heltäckande bild av verksamheterna. 

Det är endast ett fåtal av de boende och anhöriga som kommer till tals, när dessa 

undersökningar görs. Vänsterpartiet har länge efterfrågan mer djupgående 

kvalitetsundersökningar. 

Vänsterpartiet vill med anledning av ovanstående ställa följande många frågor till 

socialnämndens ordförande, Andreas Jonsson: 
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 Har du och dina borgerliga representanter i socialnämnden fortfarande samma 

förtroende för Caremas sätt att bedriva äldreomsorg? 

 Anser ni att det råder verklig valfrihet i vården när Carema i den närmaste har 

monopol på våra äldreboenden? 

 Vilka åtgärder har majoriteten för avsikt att vidta för att förbättra 

kvalitetsuppföljningen? På vilket sätt kommer den centralt placerade 

kvalitetschefen in i bilden? 

 Kan ni tänka er att anlita en utomstående konsult för att garantera opartiska 

utvärderingar? 

 Med anledning av den kritik som framkommit undrar vi i Vänsterpartiet om ni i 

fortsättningen kan tänka er att avstå från att ge Carema nya uppdrag i Tyresö? 

 Anser ni det försvarbart att våra Tyresöbors skattepengar finansierar 

riskkapitalbolags vinster? 

 Det har i dagarna framkommit att regeringen diskuterar en lagstiftning kan 

komma att förbjuda rikskapitalbolag att driva äldreomsorg.  Kan ni i den 

borgerliga majoriteten tänka er att föregå lagstiftningen med gott exempel och 

avstå från att ge driften av kommande äldreboenden till riskkapitalbolag? 

 Anser ni efter den kritik som framkommit att våra äldre får en värdig 

äldreomsorg i Caremas regi? 

 Kan ni tänka er att inte förlänga Caremas kontrakt när avtalstiden går ut? 

 Om ni fortsätter privatisera äldreomsorgen, kan ni tänka er att skriva in 

tydligare clausuler om vitesföreläggande om avtalet inte uppfylls vad gäller 

kvaliteten. 

 

För Vänsterpartiet i Tyresö 

 

 

Elisabeth Hedlund (ledamot V i kommunfullmäktige) 

 
 
 


