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§ 49 Drift av äldreboendet Trollängen
Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet att upphandla Trollängen enligt LOU. Vi konstaterar
också att moderaterna nu driver en linje om en helt privatiserad äldreomsorg i Tyresö kommun.
Det är med stor förvåning vi ser att de partier som nationellt säger sig värna om äldre inte har samma
agerande på lokal nivå här i Tyresö. Vi finner det mycket anmärkningsvärt att man går emot vad
samtliga pensionärsorganisationer, som tillsammans samlar tretusen medlemmar, framfört som det
bästa beslutet för Tyresö - det vill säga att Trollängen fortsättningsvis drivs av kommunen. Vi
motsätter oss kraftigt ett beslut som innebär sämre valfrihet för Tyresös äldre och minskade
möjligheter att säkerställa goda anställningsförhållanden för boendets personal.
För närvarande drivs fem av sex boenden av privata vårdbolag i Tyresö, tre av dessa med samma
ägare. Det ger oss en stor obalans gällande driftform. Med dagens beslut riskerar vi att en majoritet av
boendena i Tyresö drivs av samma privata vårdbolag. Att enbart erbjuda kommunens äldre privata
äldreboenden, dessutom drivna av samma aktör, anser vi Socialdemokrater vara dåligt, både för de
äldre och för kommunen i sin helhet.
Vi hade hoppats att åtminstone något av de borgliga skulle ha förmågan att lyssna till de äldres vilja
och pragmatiskt agera utifrån vad som är bäst för de som bor och arbetar i Tyresö. Ett beslut att driva
Trollängen i kommunal drift hade gett oss möjlighet att återinvestera de överskott som görs tillbaka in
i verksamheten, till de äldre och till boendenas personal. Istället för privata vinster hade vi kunnat
behålla kommuninvånarnas skattemedel hos de gamla och hos personalen.
Socialdemokraterna kommer fortsätta driva en politik där vi lyssnar på de äldres önskan och med
fokus på bra villkor och trygga anställningsförhållanden i äldreomsorgen. Som anhörig ska man känna
sig trygg med att den vård som ges håller hög kvalitet och att kommunens skattemedel investeras i bra
verksamhet för de äldre. Dagens beslut är tyvärr inte ett steg i den riktningen.
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