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VALPROGRAM  
FÖR ÄLDRE 



FRAMTIDEN FÖR ÄLDRE  
Allt fler blir allt äldre och andelen äldre i befolkningen 
ökar. Att vi får leva längre är en stor framgång för vårt 
samhälle. Det är viktigt att vi kan fortsätta att hålla en 
hög kvalité på den omsorg och det stöd som alla våra 
äldre behöver.  

Trygghet och kvalité 
Äldreomsorgen ska ha god bemanning, stå för kvalitet och kontinuitet, 
samt vara en trygghet både för de boende och för deras anhöriga. 
Trygghet innebär också att äldreomsorgen ska vara jämlik och jämställd. 
Det är viktigt att alla äldre ska känna en tillit till samhället, känna trygghet i 
sin tillvaro samt få den omsorg de behöver och har rätt till. De äldres behov 
ska vara ledande i planeringen av dess omsorg och stöd.  

Förebyggande arbete 
För att stärka äldres folkhälsa ska stödinsatserna vara av förebyggande och 
hälsofrämjande karaktär. Det viktiga är att det förebyggande arbetet bidrar 
till att bevara och främja den äldres hälsa samt bibehålla eller öka 
livskvaliteten. Stödet till det fallförebyggande arbetet ska fortsatt 
prioriteras högt.  

Bostäder för äldre  
Efter pension är de flesta pigga och aktiva men tankar om att byta bostad 
kommer ändå för många. Det behöver finnas alla varianter av bostäder för 
äldre. Det prioriterade är att våra äldre ska bo bra och känna sig trygga i 
vardagen vare sig det är hemma med hemtjänst, på trygghetsboende eller 
på vård- och omsorgsboende.  



SATSNINGAR  
Under mandatperioden vill vi Socialdemokrater 
arbeta för:  

 
• Vinstjakten i vård och omsorg ska stoppas, därför ska äldreomsorgen 

drivas i kommunal regi.  

• Att den så kallade pensionärskatten ska avskaffas  

• Påbörjade byggnation av ett nytt vård- och omsorgsboende med 120 

platser  

• Driva på så att fler så kallade Trygghetsboenden byggs  

• Att de måltider som serveras inom äldreomsorgen ska hålla en hög 

kvalitet och anpassas efter de äldres egna behov, vanor och önskemål.  

• Tillgång till bra sjukvård, att kunna åldras med värdighet, att kunna 

behålla den personliga integriteten och att kunna umgås med andra är 

viktigt för våra äldre  

• Nya tekniska hjälpmedel och välfärdsteknik ska tas tillvara men kan 

aldrig ersätta den varma handen från personalen i verksamheten  

• För att förebygga psykisk ohälsa hos äldre personer ska vi arbeta för 

ökad social gemenskap, fysisk aktivitet och bra matvanor.  

• Att bättre ta tillvara de anhörigas kunskap om vad deras närmaste 

behöver för stöd och hjälp.  



S K E L L E F T E Å 

RÖSTA FÖR FRAMTIDEN, 
TRYGGHETEN OCH VÄLFÄRDEN.  
Alla har oavsett ålder en viktig plats och ska få 
bestämma över sig själva i sitt liv och sin vardag. 
Trygghet är grundbulten i omsorgen vare sig man får 
stöd av hemtjänst eller på boende. Hjältarna inom 
verksamheten är personalen.  


