
HÖGRE LÄGSTALÖNER

Många av kommunens lägst avlönade är kvinnor. Att höja de lägsta lönerna är 
bra för jämställdheten och kommer att göra omsorgsyrket mer attraktivt och 
göra det lättare att rekrytera och behålla kompetent personal.

ARBETSTIDSFÖRKORTNINGAR

Arbetstidsförkortningar kan betyda olika saker för personalen, t.ex. sex tim-
mars arbetsdag eller friskvård på arbetstid. Vårt mål är att nå 30-timmars 
arbetsvecka för kommunens personal.

SOMMARAKTIVITETER

Vänsterpartiets förslag om att starta en 
sommarlägerverksamhet för äldre blev 
verklighet 2017. Projektet blev en succé 
och vi vill utöka. Syftet med satsning-
en är att bryta isolering och ensamhet 
som många seniorer upplever. Många 
är kvinnor och många tar hand om 
sina anhöriga. Därför upplevs det som 
väldigt positivt  när man under några 
dagar under sommaren får träffa andra 
seniorer och uppleva och skapa nya 
upplevelser.

KONTAKTA OSS

Vill du veta mer om våra politiska förslag som berör äldreomsorgen i Örebro 
kommun? Kontakta oss på 076-5514828 eller johannes.nilsson@orebro.se

”För oss som är äldre men pigga 
måste det finnas mer att göra än att 
sitta och spela bingo. Jag känner 
mig ju inte ett dugg gammal på 

insidan
Elsy, 87, var med på sommarlägret
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BOENDE FÖR ÄLDRE MED TECKENSPRÅK

I Örebro finns många teckenspråkiga äldre. Det är viktigt att de kan få bo på ett 
boende där de alltid kan kommunicera på teckenspråk.

ÄLDREOMSORG PÅ ÄLDRES SPRÅK

Att kunna bli förstådd när man blir äldre är viktigt för att kunna känna sig trygg. 
Vi vill ta vara på all språkkunskap hos personalen och kunna erbjuda vård- och 
omsorg på många olika språk. 

NY FLEXIBEL BOENDEFORM

Vanliga vård- och omsorgsboenden passar inte alla och många har större behov 
av att träffa andra boende. Vi vill utforma en ny kommunal boendeform för att 
bryta isolering och skapa mötesplatser för äldre, nya svenskar och studenter.

FRI KOLLEKTIVTRAFIK FÖR ALLA ÖVER 70 ÅR

Att alla Örebros äldre ska ha 
möjlighet att resa kollektivt 
är en frihets- och rättighets-
reform. Det ska vara enkelt 
och tillgängligt för dem som 
behöver åka kollektivt mest. 
Därför vill vi att det ska vara 
gratis för seniorer över 70 år att 
åka kollektivtrafik.

TA BORT MINUTJAKTEN PÅ PERSONALEN

Personalen inom hemvården upplever enorm stress och känner sig jagade av IT-syste-
met TES, som schemalägger personalens tid automatiskt. Vi vill istället att planering-
en av de äldres omsorg ska göras närmre de äldre, tillsammans med personalen som 
känner dem bäst.

VÄNSTERPARTIET har länge kämpat för att äldres situation 
ska prioriteras i Örebro kommun. Men styrande partier har haft fullt upp med 
att privatisera och leka affär med våra skattepengar, vilket drabbat de äldre och 
personalen samtidigt som det kostat mer för kommunen.

Detta är vårt program för att utveckla äldreomsorgen och omtanken av Örebros 
alla äldre. Förslagen är ett axplock av Vänsterpartiets politik och är inte dyrare 
än styrande partiers äldreomsorg. Vi använder resurserna på ett mer effektivt  
sätt och ser till att inga skattepengar försvinner i dyra system eller privata fickor.  

INGA VINSTDRIVANDE FÖRETAG I ÄLDREOMSORGEN

Vi vill ta bort de skadliga och dyra privatiseringarna i hemvården och vård- och 
omsorgsboenden. Äldreomsorgen ska skötas av kommunen eller ideella organi-
sationer.

FLER HÄNDER, FÖTTER & HJÄRTAN I ÄLDREOMSORGEN

När resurserna stannar kvar i verksamheten och inte går till vinst kan vi höja 
kvalitén i äldreomsorgen. Fler kan ge de äldre vård och omsorg när timvikariat 
omvandlas till trygga heltidsjobb med kollektivavtal och utan delade turer.

RIKTIG VALFRIHET FÖR DE ÄLDRE

För att få en jämlik äldreomsorg vill vi ge alla äldre kvinnor och män i behov 
av stöd två timmar gratis stödinsats. De äldre ska också ha rätt till upp till åtta 
kvalitetstimmar som man får disponera som man själv vill, kanske för att gå på 
konsert eller fotbollsmatch, eller att ta en promenad till parken.

TRYGG OCH SÄKER OMSORG

Vi vill öka nattbemanning så att alla äldre känner sig trygga under dygnets alla 
timmar. Vi vill också göra ett kompetenslyft inom t.ex geriatrik och palliativ 
vård, så att personalen är rustad för att bemöta åldrandets utmaningar.

ALLA SKA HA RÅD ATT ÄTA

Näringsrik och välsmakande mat ska vara en rättighet. Priset på matlådor har 
chockhöjts på senare år och för många fattiga pensionärer går inte ekonomin 
ihop. Vi vill kompensera de med lägst pensioner för de höjda matpriserna.

”På dagen jobbar 
de flesta andra, men 
vi pensionärer är ju 
lediga och kan ju ut-
nyttja den trafik som 

ändå går. 
/Gunnar, 82



BOENDE FÖR ÄLDRE MED TECKENSPRÅK

I Örebro finns många teckenspråkiga äldre. Det är viktigt att de kan få bo på ett 
boende där de alltid kan kommunicera på teckenspråk.

ÄLDREOMSORG PÅ ÄLDRES SPRÅK

Att kunna bli förstådd när man blir äldre är viktigt för att kunna känna sig trygg. 
Vi vill ta vara på all språkkunskap hos personalen och kunna erbjuda vård- och 
omsorg på många olika språk. 

NY FLEXIBEL BOENDEFORM

Vanliga vård- och omsorgsboenden passar inte alla och många har större behov 
av att träffa andra boende. Vi vill utforma en ny kommunal boendeform för att 
bryta isolering och skapa mötesplatser för äldre, nya svenskar och studenter.

FRI KOLLEKTIVTRAFIK FÖR ALLA ÖVER 70 ÅR

Att alla Örebros äldre ska ha 
möjlighet att resa kollektivt 
är en frihets- och rättighets-
reform. Det ska vara enkelt 
och tillgängligt för dem som 
behöver åka kollektivt mest. 
Därför vill vi att det ska vara 
gratis för seniorer över 70 år att 
åka kollektivtrafik.

TA BORT MINUTJAKTEN PÅ PERSONALEN

Personalen inom hemvården upplever enorm stress och känner sig jagade av IT-syste-
met TES, som schemalägger personalens tid automatiskt. Vi vill istället att planering-
en av de äldres omsorg ska göras närmre de äldre, tillsammans med personalen som 
känner dem bäst.

VÄNSTERPARTIET har länge kämpat för att äldres situation 
ska prioriteras i Örebro kommun. Men styrande partier har haft fullt upp med 
att privatisera och leka affär med våra skattepengar, vilket drabbat de äldre och 
personalen samtidigt som det kostat mer för kommunen.

Detta är vårt program för att utveckla äldreomsorgen och omtanken av Örebros 
alla äldre. Förslagen är ett axplock av Vänsterpartiets politik och är inte dyrare 
än styrande partiers äldreomsorg. Vi använder resurserna på ett mer effektivt  
sätt och ser till att inga skattepengar försvinner i dyra system eller privata fickor.  

INGA VINSTDRIVANDE FÖRETAG I ÄLDREOMSORGEN

Vi vill ta bort de skadliga och dyra privatiseringarna i hemvården och vård- och 
omsorgsboenden. Äldreomsorgen ska skötas av kommunen eller ideella organi-
sationer.

FLER HÄNDER, FÖTTER & HJÄRTAN I ÄLDREOMSORGEN

När resurserna stannar kvar i verksamheten och inte går till vinst kan vi höja 
kvalitén i äldreomsorgen. Fler kan ge de äldre vård och omsorg när timvikariat 
omvandlas till trygga heltidsjobb med kollektivavtal och utan delade turer.

RIKTIG VALFRIHET FÖR DE ÄLDRE

För att få en jämlik äldreomsorg vill vi ge alla äldre kvinnor och män i behov 
av stöd två timmar gratis stödinsats. De äldre ska också ha rätt till upp till åtta 
kvalitetstimmar som man får disponera som man själv vill, kanske för att gå på 
konsert eller fotbollsmatch, eller att ta en promenad till parken.

TRYGG OCH SÄKER OMSORG

Vi vill öka nattbemanning så att alla äldre känner sig trygga under dygnets alla 
timmar. Vi vill också göra ett kompetenslyft inom t.ex geriatrik och palliativ 
vård, så att personalen är rustad för att bemöta åldrandets utmaningar.

ALLA SKA HA RÅD ATT ÄTA

Näringsrik och välsmakande mat ska vara en rättighet. Priset på matlådor har 
chockhöjts på senare år och för många fattiga pensionärer går inte ekonomin 
ihop. Vi vill kompensera de med lägst pensioner för de höjda matpriserna.

”På dagen jobbar 
de flesta andra, men 
vi pensionärer är ju 
lediga och kan ju ut-
nyttja den trafik som 

ändå går. 
/Gunnar, 82



HÖGRE LÄGSTALÖNER

Många av kommunens lägst avlönade är kvinnor. Att höja de lägsta lönerna är 
bra för jämställdheten och kommer att göra omsorgsyrket mer attraktivt och 
göra det lättare att rekrytera och behålla kompetent personal.

ARBETSTIDSFÖRKORTNINGAR

Arbetstidsförkortningar kan betyda olika saker för personalen, t.ex. sex tim-
mars arbetsdag eller friskvård på arbetstid. Vårt mål är att nå 30-timmars 
arbetsvecka för kommunens personal.

SOMMARAKTIVITETER

Vänsterpartiets förslag om att starta en 
sommarlägerverksamhet för äldre blev 
verklighet 2017. Projektet blev en succé 
och vi vill utöka. Syftet med satsning-
en är att bryta isolering och ensamhet 
som många seniorer upplever. Många 
är kvinnor och många tar hand om 
sina anhöriga. Därför upplevs det som 
väldigt positivt  när man under några 
dagar under sommaren får träffa andra 
seniorer och uppleva och skapa nya 
upplevelser.

KONTAKTA OSS

Vill du veta mer om våra politiska förslag som berör äldreomsorgen i Örebro 
kommun? Kontakta oss på 076-5514828 eller johannes.nilsson@orebro.se

”För oss som är äldre men pigga 
måste det finnas mer att göra än att 
sitta och spela bingo. Jag känner 
mig ju inte ett dugg gammal på 

insidan
Elsy, 87, var med på sommarlägret

VÄNSTERPARTIET
orebro.vansterpartiet.se
facebook.com/vansterpartiet.orebro

VÄNSTERPARTIET

PROGRAM FÖR 
FRAMTIDENS ÄLDREOMSORG

I ÖREBRO KOMMUN

JÄMLIK ÄLDREOMSORG

HÖGRE LÄGSTALÖNER

Många av kommunens lägst avlönade är kvinnor. Att höja de lägsta lönerna är 
bra för jämställdheten och kommer att göra omsorgsyrket mer attraktivt och 
göra det lättare att rekrytera och behålla kompetent personal.

ARBETSTIDSFÖRKORTNINGAR

Arbetstidsförkortningar kan betyda olika saker för personalen, t.ex. sex tim-
mars arbetsdag eller friskvård på arbetstid. Vårt mål är att nå 30-timmars 
arbetsvecka för kommunens personal.

SOMMARAKTIVITETER

Vänsterpartiets förslag om att starta en 
sommarlägerverksamhet för äldre blev 
verklighet 2017. Projektet blev en succé 
och vi vill utöka. Syftet med satsning-
en är att bryta isolering och ensamhet 
som många seniorer upplever. Många 
är kvinnor och många tar hand om 
sina anhöriga. Därför upplevs det som 
väldigt positivt  när man under några 
dagar under sommaren får träffa andra 
seniorer och uppleva och skapa nya 
upplevelser.

KONTAKTA OSS

Vill du veta mer om våra politiska förslag som berör äldreomsorgen i Örebro 
kommun? Kontakta oss på 076-5514828 eller johannes.nilsson@orebro.se

”För oss som är äldre men pigga 
måste det finnas mer att göra än att 
sitta och spela bingo. Jag känner 
mig ju inte ett dugg gammal på 

insidan
Elsy, 87, var med på sommarlägret

VÄNSTERPARTIET
orebro.vansterpartiet.se
facebook.com/vansterpartiet.orebro

VÄNSTERPARTIET

PROGRAM FÖR 
FRAMTIDENS ÄLDREOMSORG

I ÖREBRO KOMMUN

JÄMLIK ÄLDREOMSORG


