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Verklig valfrihet i
vardagen

En promenad i solen, en
pratstund över en kopp kaffe
eller en resa till en gammal
vän. Det är val som vi i
Vänsterpartiet vill ska finnas
för Knivstas äldre invånare.

Även som äldre ska man ha egen makt
att själv besluta över sin tid och vad som
ska göras. Inte bara välja vilket företag
som ska utföra tjänsten. Vi vill förbjuda
vinstuttag i vården och äldreomsorgen.
Resurserna ska istället gå till mer personal
och bättre kvalitet.

För att det ska bli verklighet anser vi att
två saker är extra viktiga: En god
personalpolitik där heltid är en rättighet
och deltid en möjlighet, samt fortlöpande
utbildning för personalen.

Vi vill genomföra ett äldreomsorgslyft
inom äldre och handikappomsorgen samt
införa undervisningsvikariat för att täcka
upp för de som studerar. De äldre ska alltid
mötas av medarbetare som mår bra och
har tid.

Maxtaxa i hemtjänsten
Avgifterna i hemtjänsten varierar för
mycket mellan olika kommuner.
Vänsterpartiet vill införa en maxtaxa på
100 kr/timme.

”Vänsterpartiet vill ha en
välfärd fri från
vinstintressen och en
äldrevård där personalen
ges tid att möta de
äldres behov och
önskemål.”



Rättvisa pensioner
Vänsterpartiet vill skapa ett rättvist och
hållbart pensionssystem med pensioner
som går att leva på och som följer
inkomstutvecklingen.
Skatten ska vara lika oavsett om
inkomsten är lön, pension eller annan form
av inkomst. Alla ska i god tid före
pensionering kunna förstå och räkna ut hur
stor pensionen blir.

Dyrt med LOV
Införandet av LOV, lag om
valfrihetssystem, har blivit en dyr reform.
Marknadsanpassning och privatisering har
inte gett bättre och billigare tjänster.

Tvärtom har det blivit dyrare för
kommunerna och sämre för invånarna.

Det senaste året har flera svenska
kommuner sparat pengar genom att ta bort
LOV.
Vänsterpartiet vill ha en välfärd fri från
vinstintressen och en äldrevård där
personalen ges tid att möta de äldres behov
och önskemål. Med egna guldkantstimmar
med personalen får Knivstas äldre verklig
valfrihet och en möjlighet att åldras med
värdighet.



Rösta på Vänsterpartiet
den 14 september

Vänsterpartiet vill skapa ett samhälle som det är
tryggt att åldras i.

Vi vill ha dig med på den resan. Tillsammans gör vi
Knivsta bättre.

knivsta.vansterpartiet.se

Kandidater till Knivsta kommunfullmäktige för ett bättre samhälle.




