
 

VEM SKA HJÄLPA MORMOR I 

SUNDBYBERG ?   
 

 

 

 

Den senaste tidens missförhållanden inom Carema och andra  priva-

ta äldreomsorgs-verksamheter har fått ett väldigt genomslag i media. 

Omsorg och vinstkrav verkar inte gå så bra ihop. Stockholms stad 

har reagerat på kritiken och stoppar nu all central  upphandling av 

äldreomsorg.  Regeringen meddelar att de bland annat vill införa en 

stopplag till dess att skatteverket har utrett frågan om de privata    

bolagens skatteflykt.  

 

Vad gör då de styrande i Sundbyberg?                    

Under förra veckans kommunstyrelsemöte här i Sundbyberg så tog 

Vänsterpartiet upp vad Stockholm stad och regeringen har gjort, och 

vi krävde att kommunstyrelsen ska stoppa den pågående upphand-

lingen av Ekbackens hus H. Vi krävde även att införandet av ”lagen 

om valfrihet/LOV” skulle stoppas. Vi fick tyvärr inget gehör för 

våra krav. Frågan om införandet av LOV klubbades igenom men det 

avgörande beslutet tar fullmäktige den 28/11.  

Vänsterpartiet anser att skola, förskola och äldreomsorg inte  lämpar 

sig för upphandling och privatisering. VAD TYCKER DU? 

 

 

Kontakta din lokala politiker och påverka! 
 

Vänsterpartiet Sundbyberg 
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Vänsterpartiet 
Svarspost 

110 221 700 
110 08 Stockholm 

Ja, tack! Jag vill veta mer om och 
kanske gå med i Vänsterpartiet. 

Ja, tack! Jag vill veta mer om och 
kanske gå med i Ung Vänster. 

NAMN 
 
ADRESS 
 
POSTADRESS 
 
TELEFON 
 
E-POST 

 
 
Tycker du också att mormor är värd en bättre 
äldreomsorg i Sundbyberg? Att de pengar som 
sundbybergarna gemensamt lägger på äldre-
omsorg inte ska gå till vinst för ett fåtal?  
Tycker du som vi? 
 
Vill du komma i kontakt med Vänsterpartiet? 
TEL: 08-7068043   
HEMSIDA: http://sundbyberg.vansterpartiet.se 

 

Porto  
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