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MÅNADSBREV NOVEMBER 2020 

Det känns som om vi börjar se ”ljuset i tunneln” med bekämpningen av Coronaviruset vilket 
känns mycket upplyftande. Jag tänker på, att nu finns tillgängligt ett flertal vaccin som vi 
snart kan börja ta samt att vi seniorer som tillhör ”riskgruppen” för en gångs skull är 
prioriterare att bli bland de första som blir vaccinerade . Detta betyder att vi kanske redan i 
april kan börja leva ”som vanligt”, min egen förhoppning, men osvuret är bäst. 
 
Enligt Förbundet kan vi hålla vårt årsmöte senare än februari på grund av Coronan vilket vi 
också planerar göra. Visst är det trevligare och mer givande om vi kan genomföra mötet som 
vanligt. Vi återkommer så snart förutsättningarna så medger. 
 
SPF Seniorernas ”Seniorpanel” har skickat ut en enkät där de ställer frågor om vilka 
förändringar som våra medlemmar önskar. På detta sätt underlättas deras prioritering av 
vilka frågor Förbundet skall driva gentemot myndigheter och politiker. Fyll i enkäten på din 
dator och var med och påverka. Allt är konfidentiellt , se erhållet mail från Förbundet. 
 
På grund av alla uppkomna brister i äldreomsorgen som synliggjorts i samband med 
pandemin har politikerna tillskjutit extra medel utöver tidigare fattade beslut med 4 
miljarder kronor de kommande åren. Dessa medel skall gå till Äldreomsorgslyftet och 
Äldreomsorgssatsningen. Norrbotten har fått 158 mkr varav Luleå Kommun ca. 44 mkr.   
Nedanstående ämnesområden har identifierats som viktiga för oss seniorer så ”Sent har 
syndarna vaknat”. 
Samhällets syn på oss äldre Lön och förmåner Ledarskap 
Kompetenskravet på arbetet Arbetstid  Teknik i vården 
Anställningsformen, vikarie/fastanst.  Arbetsmiljö  Det goda mötet 
Bemanning   Karriärvägar  Marknadsföra arbetet 
 
Ett totallyft för arbetet är viktigt om samhället skall kunna rekrytera kompetent personal i 
framtiden så att vi äldre får ett värdigt omhändertagande. 
 
Under året har vi förlorat medlemmar, de flesta pga åldersskäl och avlidna, utan att kunna 
genomföra nyrekrytering på sedvanligt sätt. Viss kompensation har dock skett genom 
direkta anmälningar. Om ni har vänner och bekanta som nu är seniorer hoppas jag ni 
försöker få dem intresserade att bli medlem hos SPF Mjölkudden. Vi planerar som vanligt 
alla våra aktiviteter för våren oavsett om föreningsverksamheten kommer igång eller ej. Ni 
kan berätta hur det är att vara medlem, om våra möten, studiecirklar, friskvård, resor mm.  
För varje medlem ni rekryterar så bjuder vi som vanligt på vårt Julbord. Troligen blir det 
inget i år men då får ni vänta till nästa år istället.  
 
Monica Gustafsson, som ansvarar för våra medlemsregister, har nu endast en mailadress 
och den är mormor.gustafsson@gmail.com och hennes mobilnummer som är oförändrat är 
070-541 02 80 
                                                           Hälsningar 
                                                        Kenth Nilsson  
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