
 

 

Äldreboenden i Tyresö granskade 
Vänsterpartiet driver kampanjen ”Vem ska hjälpa mormor?” Målsättningen med 

kampanjen är att göra äldreomsorgen bättre. Därför granskar Vänsterpartiet nu 

äldreomsorgen i Sveriges kommuner. Den första granskningen handlar om 

livskvaliteten på äldreboenden. 

 

Granskningen av Tyresö ger följande bild: 

På äldreboendena i Tyresö erbjuds alla äldre möjligheten att komma ut varje dag. Det är 

viktigt för livskvaliteten. Resultatet innebär att kommunen ligger i framkant jämfört med andra 

kommuner.   

 

På äldreboenden i Tyresö erbjuds delar av de äldre tid med personal utifrån egna önskemål 

varje dag. Det är bra för de som får det, men det vore bättre om alla fick den möjligheten, 

vilket är fallet i många andra kommuner. Därför ser vi en möjlighet till förbättring på det här 

området.   

 

- Behovet av äldreomsorg i Tyresö kommer bli större i framtiden när fler av oss blir äldre. Vi 

vill att mormor och morfar även i framtiden ska kunna få en värdig äldreomsorg. Därför vill vi 

hellre satsa på äldreomsorgen än på att sänka skatterna, säger Elisabeth Hedlund, 

Vänsterpartiets gruppledare i Tyresö. 

 

- I många kommuner är det svårt att ha råd med tillräckligt med personal. Vänsterpartiet 

föreslår i sin skuggbudget att staten ska satsa 3 miljarder kronor per år så att kommunerna 

har råd att anställa i äldreomsorgen, säger Eva Olofsson, äldrepolitisk talesperson för 

Vänsterpartiet. 

Som ett led i god livskvalitet röstade Vänsterpartiet i kommunfullmäktige emot den hutlösa 

höjningen av omsorgstaxan för äldre- och personer med funktionsnedsättningar. Vi har 

tillsammans med pensionärsorganisationer, Socialdemokraterna och Miljöpartiet samlat in 

4 000 namn (3.155 behövs för en tvingande folkomröstning). Vi ser fram emot 

folkomröstningen, som ska innebära en återgång till den gamla rimliga taxan. Med den nya 

taxan får 70 % en höjning med mellan 600 till 900 kronor. Det ger ingen bättre livskvalitet att  

behöva avstå från hjälp för att pensionen inte räcker till. 

 



Uppgifterna är hämtade ur Sveriges kommuner och landstings databas kolada.se. 

Kommunerna har sedan jämförts sinsemellan. Mer information om granskningen finns på 

www.vansterpartiet.se. 

 

Kontakt: Eva Olofsson 070-314 10 27 

Vänsterpartiets i Tyresö gruppledare: Elisabeth Hedlund 073-646 27 66 

Vänsterpartiets presstjänst 070-620 00 64 

 


