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Svar på interpellation av Rigmor Stenmark (C) 
om framtidens förutsättningar på äldreboenden 
när coronapandemin är över 
 
Jag håller med Rigmor Stenmark (C) om att coronapandemin belyst att det finns 
brister inom äldreomsorgen som behöver åtgärdas framåt. Det handlar både om 
personalvillkor och arbetet med följsamhet till hygienrutiner. Under coronapandemin 
har vi bland annat gjort en särskild satsning på att erbjuda timvikarier tryggare 
anställningsformer, stärkt det administrativa stödet till chefer för att frigöra mer tid till 
att säkra verksamhetens följsamhet till vårdhygienriktlinjer och korrekt användning av 
skyddsutrustning och stärkt samverkan med regionen kring hygienrutiner. Under 
hösten kommer jag att föra en dialog med äldreomsorgens personal och Kommunal 
om hur vi kan förbättra personalens villkor och arbetsmiljö.  

Vad gäller den specifika frågan om resurser nästa år så är mitt svar: ja, 
kärnverksamheten vård och omsorg behöver och kommer prioriteras framöver. 
Mittenstyret kommer presentera sitt budgetförslag i slutet av september där den 
exakta resursfördelningen till äldrenämnden kommer framgå. Det vi hittills presenterat 
i budgetöverenskommelsen med Vänsterpartiet är en satsning på fem miljoner för 
yrkessvenska inom äldreomsorgen. Regeringens satsning på ett äldreomsorgslyft 
kommer även innebära att fler anställda inom äldreomsorgen ska kunna utbilda sig till 
vårdbiträde eller undersköterska på betald arbetstid. Den S-ledda regeringen och 
samarbetspartierna gav nyligen besked om att fyra miljarder ska riktas särskilt till 
äldreomsorgen under nästa år. Detta innebär för Uppsala kommuns del 73 miljoner kr 
mer till äldreomsorgen nästa år. 

Även om jag i nuläget inte kan ge ett exakt besked om resurstilldelningen nästa år i kan 
jag dock ge ett generellt besked: som socialdemokrat kommer jag alltid verka för att 
äldreomsorgen ska få mer resurser framför skattesänkningar som de borgerliga 
partierna inklusive Centerpartiet föreslår.  

Caroline Hoffstedt (S) 
Ordförande i äldrenämnden 
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