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Svar på interpellation av Tobias Smedberg (V) om 
sparkrav på äldrenämnden och 
Coronaberedskap 
 
Vänsterpartiets kommunalråd Tobias Smedberg ställer en hypotetisk fråga som inte är 
helt enkel att svara på. Den externa utvärdering som kommunstyrelsen och 
äldrenämnden tillsatt kommer förhoppningsvis ge mer information och underlag kring 
hanteringen av coronapandemin, vad brister kan bero på och hur vi framåt kan 
förbättra beredskapen.   

Med det sagt är det viktigt att äldreomsorgen får tillräckligt med resurser för att kunna 
ge äldre en god och ändamålsenlig vård och omsorg. Sen Socialdemokraterna 
tillträdde 2014 har vi, även tillsammans med Vänsterpartiet i styret mellan 2014-2018, 
prioriterat mer resurser till välfärden framför stora skattesänkningar som de borgerliga 
partierna föreslagit både på nationell och lokal nivå. Vi har alltid kompenserat 
äldrenämnden för prisuppräkning och löneutvecklingen. Under våren gjorde vi en 
särskild satsning för 13 miljoner på tryggare anställningsvillkor för timvikarier. 
Samtidigt har vi också behövt effektivisera verksamheten för att skapa en långsiktigt 
hållbar ekonomisk utveckling så att vi kan erbjuda en bra äldreomsorg även i 
framtiden. Vi behöver både satsa mer men också jobba effektivt med de resurser vi har.  
 
Det är inte heller så enkelt och svart-vitt att man kan dra en direkt korrelation mellan 
resurser och hanteringen av coronaviruset. Mycket handlade också om kunskap och 
kännedom om hygienrutiner kring ett helt nytt virus. Brist på information och kunskap 
om rutiner löses inte bara med mer pengar, utan handlar i mångt och mycket om 
informationsspridning, styrning och ett gott chefskap. Under coronapandemin har vi 
vidtagit många åtgärder för att förbättra informationsspridningen och följsamheten 
kring hygienrutiner i samverkan med Vårdhygien i Region Uppsala. Men mer kommer 
såklart behöva göras framöver.  

Caroline Hoffstedt (S) 
Ordförande i äldrenämnden 
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