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Öppet brev om äldreomsorgen! 
När vi nu går in i det nya året lämnar vi ett mörkt 2020 bakom oss. Med nästan 8 000 

bekräftat avlidna och 357 000 insjuknade i covid-19 har den rådande pandemin 

skördat offer i alla åldrar, men hårdast drabbade är sköra äldre. Inte minst 

konstaterar Coronakommissionen att det finns en rad brister inom äldreomsorgen, 

brister som varit kända sedan tidigare. 

 

Från PRO:s sida hoppas vi att 2021 blir året då äldreomsorgen kommer att stå mycket 

högt upp på den politiska dagordningen, såväl hos regeringen som hos regioner och 

kommuner. Resurser måste tillföras, personalens arbetsvillkor måste förbättras och 

vi äldre måste involveras i arbetet för att skapa en god äldreomsorg med hög 

kvalitet. 

 

Nyligen tillkännagav regeringen sina planer på att införa en äldreomsorgslag, med 

höjda ambitioner för omsorgen. Det har PRO kämpat för under lång tid och vi är 

glada över beskedet, men redan nu måste saker hända.  

 

Varberg:s kommun kommer nästa år att tilldelas 29 miljoner kronor i riktade 

statsbidrag från regeringen för att utveckla och förbättra äldreomsorgen. 

 

Vi kommer genom våra föreningar, vår samorganisation och i det kommunala 

pensionärsrådet noggrant bevaka att dessa medel används för att höja kvaliteten 

inom äldreomsorgen. Mot bakgrund av det vill vi också ställa följande fråga till er i 

egenskap av kommunens förtroendevalda: 

 

Vilka konkreta åtgärder avser kommunen att vidta för att förbättra den allvarliga 

situationen inom äldreomsorgen?  

 

Nu går vi mot ljusare tider igen. Från PRO:s sida har vi höga förväntningar på att 

2021 blir året då landets politiker agerar kraftfullt för att vända utvecklingen inom 

äldreomsorgen  så att också den går mot ljusare tider.  

 

Med önskan om ett utvecklande 2021! 

PRO:s ledamöter i Kommunala Pensionärsrådet  KPR. 
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