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Vänsterbudget storsatsar på de äldre 
 

Välfärden, bostäderna och jobben. Det är vad som enligt Vänsterpartiet behöver satsas på 

för ett jämlikt samhälle och som är partiets prioriteringar i partiets förslag till budget för 

Uppsala kommun 2021. Budgeten ger 85 miljoner kronor mer till äldrenämnden än 

Uppsalas minoritetsstyre och slopar nämndens besparingskrav helt de kommande tre 

åren. Utöver det ryms satsningar på billigare bostäder och en ny sorts anställning för att 

hjälpa fler i arbete. 

 

– Den kroniska underfinansieringen av äldreomsorgen under flera decennier har lämnat oss 

fullständigt oförberedda inför kriser såsom coronaviruset. Ändå lägger det socialdemokratiska 

styret fortsatta sparkrav på äldreomsorgen, mitt i en pandemi. Vi säger tvärtom, nu är det tiden att 

satsa, inte snåla. Vi måste ta i med kraft om vi ska lyckas vända utvecklingen och få till en värdig 

äldreomsorg, säger Tobias Smedberg, kommunalråd för Vänsterpartiet i Uppsala kommun. 

 

Äldrenämnden får det största tillskottet i Vänsterpartiets budget, som tillför 85 miljoner kronor mer 

än Uppsalas minoritetsstyre. S-styrets krav på att äldreomsorgen ska spara 35 miljoner kronor 

nästa år stryks i sin helhet i Vänsterpartiets förslag.  

 

Pengarna ska användas till höjda löner för sjuksköterskor, mer personal i äldreomsorgen och en 

ny satsning på kompetensjobb. Kompetensjobb ger människor som idag saknar 

språkkompetenser eller rätt utbildning chansen att med full lön studera på halvtid och jobba den 

andra halvtiden i äldreomsorgen med handledning. Satsningen kommer inledningsvis räcka till 50 

kompetensjobb och ytterligare 70 vanliga nyanställningar av undersköterskor.  

 

Kommunen har under många år gått med överskott. Det ekonomiska läget gör det nu nödvändigt 

att göra en tillfällig sänkning av överskottsmålet med en halv procentenhet, från 2 till 1,5 procent. 

Detta för att kunna klara de stora utmaningarna som framförallt äldreomsorgen kämpar med i 

spåren av coronakrisen. Genom att dessutom sänka arvoden för kommunalråden och 

presidieposter, fasa ut kostnadsdrivande privata välfärdsföretag och krympa kommunens 

kommunikationsavdelning frigör Vänsterpartiet resurser till välfärdsverksamheten. Skatten är 

oförändrad.  

 

 – Jämlika samhällen klarar sig bättre. Det gäller inte minst i tider av kris. Vi investerar i vårt 

samhälle, i välfärden och i bostäder. Det gör att vi får en bättre välfärd och fler bostäder vanligt 

folk har råd att bo i, samtidigt som det skapar nya jobb, säger Tobias Smedberg.   

 

Sedan tidigare har Vänsterpartiet i en överenskommelse med det politiska minoritetsstyret 

säkerställt en rad satsningar, bland annat utökad finansiering till social- respektive 

omsorgsnämnden, yrkessvenska på betald arbetstid i äldreomsorgen och ett rabatterat seniorkort 

i kollektivtrafiken.  

 

För mer information: Tobias Smedberg, kommunalråd, 018-727 08 52 

 

Vänsterpartiets budget i sin helhet publiceras onsdag 21 oktober. En sammanfattning finns som 

bilaga.  


