Valfrihet med
liberal politik
MER SJÄLVBESTÄMMANDE OCH MINDRE BYRÅKRATI
Äldre behandlas ofta idag som ett kollektiv och inte som enskilda
människor. Vi vill se skillnad. Varje människa ska självklart ha rätt att själv
bestämma över sin vardag och sin äldreomsorg.

BO BRA OCKSÅ SOM ÅRSRIK
Det behövs fler lägenheter i trygghetsboende och liknande som är tillgängliga, har nära till service och dit man kan flytta utan biståndsprövning.
Större hänsyn ska tas till ensamhet och otrygghet när platser fördelas i
vård- och omsorgsboende, och den som är över 85 ska ha rätt till en plats
utan biståndsbeslut.

DET SOCIALA INNEHÅLLET
Den psykiska hälsan hamnar ofta i bakgrunden, det är fel. Den är precis lika
viktig som den fysiska hälsan. Vi vill utveckla det sociala innehållet i äldreomsorgen i samarbete med civilsamhället, pensionärsorganisationer, Röda
Korset och religiösa samfund.

Leva livet -hela
livet!
Vi årsrika har massor att
tacka Barbro för. Det är
Barbro som år efter år
driver äldrefrågor på ett
kreativt och utvecklande sätt. Barbro har den
egenskapen att se människan och inte en grupp.
Barbro vågar tala i klartext i många frågor och
en av de viktigaste är de
årsrikas vardag.

DE ANHÖRIGA SKA INTE SLITAS UT
Fler än 1 miljon i Sverige ger idag vård åt en anhörig,
oftast frivilligt och med glädje. Anhörigstödet
måste förbättras, och ge rätt till tjänstledighet
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INNEHÅLL:

Liberal äldrepolitik. Vi Liberaler är extra stolta
för att vi har landets mest kompetenta riksdags#1
ledamot i äldrefrågor: Barbro Westerholm
Ingeborg Wiskten

Region Västernorrland ska bli tryggare, rättvisare och mer
spännande för oss årsrika. Vi är rika på levda år, rika på
kunskap och rika på något som man bara kan leva sig till:

- Livserfarenhet
2018 är vi fler årsrika än någonsin i Sverige. Det ska märkas i
valrörelsen. Liberal politik för äldre handlar om att öka årsrika
människors självständighet och egenmakt. Vi ska bli bemötta som
de individer vi är och inte utifrån var eller vilket år vi är födda.

Ålder är inte ett mått på förmåga, kompetens eller behov.
Vi Liberaler vill att Västernorrland skall vara en region där man
får leva sitt liv hela livet. Där varje människas förmåga tas till vara
oavsett ålder, kön eller bakgrund. Därför är kampen mot ålderism
mycket viktig. Barbro Westerholm har drivit frågan om diskriminering av årsrika under de senaste 20 åren och hon fortsätter med
samma drivkraft och tror på förändring.

Upprätta Äldrevårdsmottagningar i hela regionen.

Regionen bör erbjuda vårdmottagningar riktade till äldre, där verksamheten möter det vårdbehov äldre personer har. Årsrika har ofta
mer komplexa vårdbehov, behöver mer tid vid sina besök och mer
kontinuitet på besöken helt beroende på patientens tillstånd.

Förbättrad kollektivtrafik – enkelt och prisvärt att ta bussen.
Det skall vara samma pris inom en hel betalzon, självklart skall det
vara enkelt och prisvärt att ta bussen även för dig som bor utanför
centralorten.

Det ska vara enkelt att vara årsrik!
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Rätten att fortsätta att

arbeta fram till 71.
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Självklart skall vi ha

Vi Liberaler i Västernorrland driver Barbros budskap i våra
kommuner och i vår region.

Valfrihet i äldrevård och

En tillgång i arbetslivet.
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Många kan och vill arbeta långt efter sin 65 årsdag, rätten att få
stanna kvar i arbetslivet bör höjas till 71 år. Skattesystemet ska
gynna den som fortsätter att arbeta efter 65 år.

Bra boende för årsrika.

Vi människor är olika, även när det handlar om hur vi vill bo på äldre
dar. Ensamhet och otrygghet är en stor bidragande orsak till ohälsa.
Bygg fler Trygghetsboende dit man kan flytta när man passerat 70
och vill fortsätta att leva ett bra och aktivt liv med möjlighet att på
enkelt sätt umgås med jämnåriga. Det behövs även fler lägenheter
i vård-och omsorgsboende för den som inte längre klarar sig själv i
vardagen. Sänk reavinstskatten och höj bostadstilläggen.

Makt över omsorgen.

Du ska själv ha rätten att välja vilket hemtjänstföretag som kommer
hem till dig eller till vilket äldreboende du skall flytta. Kommunen
skall kunna erbjuda hemtjänst utan biståndsprövning, det är användarens önskemål som skall styra inte fyrkantiga regelverk.
Du skall själv kunna påverka vad du vill ha hjälp med. Vill du gå en
promenad istället för städning så skall du själv kunna bestämma det.

boende.
Inför äldrevårds-

mottagningar med personlig
läkarkontakt.

4

Bygg Trygghetsboende i

alla våra kommuner, för att
minska ensamheten och öka
tryggheten.
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Utveckla kollektivtrafiken, det skall vara enkelt

och pris värt att ta bussen, samma pris inom en hel
betalzon.
Läs mer på www.liberalframtid.nu

