Svar på interpellation
Jesper Englund: Om regeringens sjujäkla satsning på äldreomsorgen

Tack för din interpellation.

Jesper inleder med att konstatera att pandemin har ”belyst de stora brister som finns inom
äldreomsorgen i Enköpings kommun”.
Jag konstaterar att jag tycker precis tvärt om. Äldreomsorgen i Enköpings kommun har belyst att de
trots brister i utrustning, i brist på läkarstöd, under hård press och stor stress, kan göra och har gjort
ett fantastiskt arbete, med att vårda och hindra ny smittspridning. Alla inom omsorgen har gjort mig
och många andra väldigt glada och stolta. Jag delar inte alls din uppfattning Jesper.
Nu till din fråga.


Har du för avsikt att fördela regeringens satsning på äldreomsorgen direkt till Vård- och
omsorgsnämnden så att pengarna kommer Enköpingsborna till del?

Svar: Din fråga gäller den budget som ännu inte är presenterad och i och med det inte möjlig att
diskutera egentligen. Men låt oss göra ett försök att reda i det. Nedan några punkter som jag skulle
vilja belysa som ett delsvar på din fråga.


Budgeten görs gemensamt inom det blågröna styret. Dvs det är inte jag som person som gör
budgeten, det är en förhandling.



Den sjujäkla satsningen är en mutation inom statens bidragsarsenal. Vi är vana med generella
och riktade bidrag. Nu levererar regeringen något som är döpt till direkt bidrag. Man kan
skönja en viss missämja i januarigänget. Problemet är att en del har uppfattningen att det är
ett riktat bidrag och ska återrapporteras som denna typ av bidrag behöver göras. Andra ser
det som ett generellt bidrag, vilket inte behöver återredovisas och kan därmed användas mer
fritt. Otydligheten är olycklig, men vi har valt att tolka det som ett riktat bidrag.



Att göra en budget är att prioritera, att hitta balanser och bedöma konsekvenser av de
avvägningar man gör. Det är ett givande och tagande i en begränsad pengapung, där
behoven alltid är större än resurserna.

Ingvar Smedlund (M)
Kommunstyrelsens ordförande

Interpellation om regeringens sjujäkla satsning på
äldreomsorgen.
Ställd till Kommunstyrelsens ordförande Ingvar Smedlund (M)
Coronapandemin har belyst de stora brister som finns inom äldreomsorgen i Enköpings
kommun. Vård- och omsorgsnämndens personal har gått igenom sin svåraste
påfrestning i modern tid. Det är tydligt att vi behöver förstärka välfärden så våra
medborgare får en trygg omsorg och satsa på alla de hjältar som jobbar inom omsorgen
och vården.
Regeringens historiska satsning på äldreomsorgen med ett permanent årligt tillskott på
fyra miljarder kronor till kommunerna ger Enköpingsborna 18 miljoner årligen till
äldreomsorgen.
Regeringens besked är glädjande men vi är väldigt oroade för hur Ingvar Smedlund (M)
har hanterat regeringens satsningar på välfärden tidigare. Vi är oroliga för att
moderaterna kommer att agera på ett sätt som gör att pengarna inte kommer
Enköpingsborna till del.
Jag önskar med anledning av ovanstående ställa följande interpellationsfråga till
Ingvar Smedlund (M):


Har du för avsikt att fördela regeringens satsning på äldreomsorgen direkt till
Vård- och omsorgsnämnden så att pengarna kommer Enköpingsborna till del?
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