
Tankar / synpunkter / önskemål. Äldreomsorg  Post NR: 514 53 Månstad 

 Alla över 90 års ålder ska kunna få plats på boende oavsett vårdbehov 

om de så önskar. 

 Jag hoppas att jag har synpunkter och önskemål när den tiden kommer. 

 Passa på och bygg hus till vård och omsorgsboende. Det gör inget om det 

inte är fullbelagt hela året. Hotellet är nog inte fullbelagt alla dagar men 

man kan ju ha korttidsboende där. 

 Att alla gamla ska få ett boende om dom vill, antingen dom behöver en 

massa insatser eller inte. Ingen ska tvingas bo kvar hemma och bli 

isolerade. 

 Vill ha ett äldreboende som Solbacken Länghem, var förr ett 

”ålderdomshem” med matsal, terapi och personal hela tiden. 

 Att kunna bo hemma så länge som möjligt med hemhjälp. 

 Att båda får komma till samma boende och att vården skall vara så bra 

som möjligt, mer personal. 

 Att få komma till samma ort båda två. Mer personal så de hinner sitta 

ner och prata med pensionärerna. 

 Jag har nyss blivit ensam och trivs med det, jag får bo kvar i huset på 

gården som en dotter med make äger, så länge jag vill. Min familj är stor, 

så jag har besök ofta av dem och andra. 

 Bra i Länghem med i fortsättningen terapin + trevliga aktiviteter. Fler 

lägenheter i Månstad för mellanboende vid riksväg 27:an. 

 Fler lägenheter i Månstad ute vid 27:an 0 mellanboende. 

 Satsa på fler personaltimmar för utomhusvistelse året runt för de äldre. 

 Jag har själv jobbat inom äldreomsorgen och varit stolt över den. 

Invånarna kände också stort förtroende. Nu verkar de flesta uppgivna. Är 

bekymrad över äldreomsorgen i Tranemo kommun. Biståndsbedömarna 

har för stor ”makt”. Den enskildes önskemål måste väga tyngre och i 

vissa fall måste det tas hänsyn till anhörigas åsikter. Man får också svar 

utifall hur frågan ställs. 

 Den enskildes önskan måste det tas med större hänsyn, även lyssna på 

anhöriga. Biståndsbedömarna styr för mycke och får de svar de vill ha. 


