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Satsa på äldreomsorgen i Norrbotten nu!

Nu går in i ett nytt år och lämnar det mörka året 2020 bakom oss. Många av våra
äldre kamrater har fått sätta livet till på grund av stora brister i äldreomsorgen. 
Tyvärr ser vi fortfarande utbrott av Covid-19 på våra äldreboenden trots 
Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det verkar som att kommunerna 
ännu inte uppfattat budskapet.
Nu har Sveriges regering beslutat om en stor satsning på äldreomsorgen. Totalt 
satsar staten 5 700 000 000 kr dvs 5,7 miljarder extra på äldreomsorgen i landet. 
Av dessa pengar är 1,7 miljarder till Äldreomsorgslyftet pengar som ska 
användas för att rekrytera fler personer till äldreomsorgen och 4 .0 miljarder 
som ska öka kvalitén på omsorgen.
För Norrbotten fördelas pengarna enligt följande:
Kommun       Äldreomsorgslyftet Äldreomsorgssatsningen
Arvidsjaur 1 626 746 3 373 398
Arjeplog 856 236     1 581 362
Jokkmokk 1 300 365 2 671 149
Överkalix 1 090 2 228 2 228 992
Kalix 3 664 229 9 105 835
Övertorneå 1 340 630 2 845 411
Pajala 2 069 379 3 961 207
Gällivare 4 108 055 8 614 260
Älvsbyn 1 831 497 4 122 465
Luleå 12 591 706 31 234 496
Piteå 7 669 704 19 226 030
Boden 5 670 671 13 545 612
Haparanda 2 250 789 5 274 674
Kiruna 4 188 701 9 451 758

Det är viktigt att ni ser till att frågan ställs i Kommunala Pensionärsrådet hur 
kommunen avser att använda pengarna. Vi ser redan nu att vissa kommuner i 
landet inte ens sökt dessa medel medan andra avser att använda pengarna till 
annat inom kommunen.
Ställ gärna frågan till Er kommunstyrelse ordförande (kommunalrådet) hur 
han/hon tänker agera.
Rapportera gärna till Distriktet hur det ser ut i Er kommun.



Nya dispenser för årsmöten

De flesta av våra 62 föreningar i Norrbotten han med att ha sina årsmöten innan 
pandemi utbrottet i mitten av mars.
Just nu ser vi inga möjligheter att ha fysiska möten i föreningarna. Inga grupper 
större än 8 personer är acceptabelt.
Alla föreningar har fått Riksorganisationens rekommendation. Nytt för i år är att
ni i styrelsen kan genomföra Ert årsmöte bara med styrelsen närvarande. Det 
kallas för att genomföra ett Interimistiskt beslutat årsmöte.
Ni kan besluta om verksamhetsberättelse, bokslut, val av ledamöter, arvoden, 
medlemsavgift med mer som behöver beslutas.
När det ges möjlighet att kalla alla medlemmar till ett protokoll fört möte tar 
man upp det som har beslutats interimistiskt och ställer det som ett förslag till 
mötet för att få godkänt. 
Som vanligt ger ni valberedningen uppdraget att göra sitt jobb. Revisorerna bör 
naturligt viss finnas med att granska verksamheten och ekonomin.

Medlemsavgift för 2021

Avierna för medlemsavgifterna är nu på väg ut till medlemmarna. Eftersom vi 
inte haft särskilt mycket aktiviteter under detta år på grund av Covid-19 
pandemin finns det säkert många medlemmar som inte kommer att betala sin 
medlemsavgift för 2021.
Om ni i Era föreningar gör en insats för detta skulle det kunna innebära att ni 
räddar hem flera tveksamma medlemmar.
Mobilisera hela styrelsen, ta ut listor ur medlemsregistret, dela upp det mellan Er
i styrelsen och ring till medlemmarna. Ta upp frågan om medlemskapet och 
betona vikten av att bli kvar så att föreningen kan fortleva. Medlemsavgifterna 
behövs för att vi ska kunna driva pensionärernas frågor lokalt. Regionalt och 
centralt.

Trippelskrapet

Vårt lotteri Trippelskrapet är en viktig inkomstkälla för Era föreningar. Vi kan 
se att många lotter blev osålda 2020. Det här påverkar Er ekonomi en hel del.
Ett tips fram till att vi på vanligt sätt kan sälja lotter!
Ring till medlemmar som ni vet brukar köpa lotter. Blir det affär så ber ni 
medlemmen lägga pengar för det antal lotter som de vill ha i ett kuvert med 
namn och telefon nummer.



Själv lägger ni lotterna i ett kuvert med Ert namn och telefon nummer. Träffas 
ute och byt kuvert på ett coronasäkert sätt. Blir det vinst så ber ni medlemmen 
höra av sig. Kanske blir det en ny affär eller så vill medlemmen ha ut sina 
pengar. Dela upp jobbet mellan Er i styrelsen.

Hälsningar
Sten 

”Håll i och Håll ut tvätta händerna ofta och Håll avstånd”


