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En bra budget för äldre med en skönhetsfläck
Regeringen och samarbetspartierna har presenterat sitt förslag till budget. Det är
en mycket expansiv budget med utgifter på 105 miljarder kronor. Anledningen
till att den är så expansiv beror på att regeringen vill stimulera ekonomin efter
den nedgång som pandemin orsakat. Därför kommer staten att låna till de stora
satsningarna. Detta är möjligt för ett land som Sverige som har en låg statsskuld i
jämförelse med de flesta andra länder.
Pensionärerna är en grupp som vi måste se som vinnare i denna budget. I september nästa år införs
ett pensionstillägg för pensionärer med en pension mellan 9 000 kronor i månaden till 17 000 kronor.
Som mest blir tillägget 600 kronor varje månad. Denna summa ska man precis som andra inkomster
betala skatt på. Däremot kommer varken garantipension eller bostadstillägg att påverkas.
Pensionstillägget är positivt men räcker inte på sikt om vi vill att pensionerna ska följa
löneutvecklingen. Om vi ska få tillräckliga pensioner i framtiden måste inbetalningarna till
pensionerna öka, i första hand från dagens 17,21% av lönesumman till 18,5%.
Ett annat område som det sker satsningar på är äldreomsorgen. Under pandemin har det
uppdagats brister inom omsorgen. Nu satsar regeringen på ett äldreomsorgslyft och på andra
delar av äldreomsorgen. Detta är satsningar som måste pågå under flera år framöver.
I budgeten finns också skattesänkningar. Ett av förslagen på skattesänkningar rör alla, inte bara
löntagare vilket innebär att personer med pension också får del av skattesänkningarna. En annan
del är emellertid bara riktad till löntagare och kan liknas vid ett nytt jobbskatteavdrag. Denna
åtgärd är tillfällig och upphör 2023. Men det innebär att löftet om lika skatt på lön och pension
skjuts på framtiden vilket är olyckligt. Det är en skönhetsfläck i en budget som annars innehåller
mycket positivt.

Jan Andersson
Ordförande PRO Skåne

Månadens citat
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Föreningar och samorganisationers Års– och Höstmöte
PRO:s styrelse har 2020-09-08 beslutat om dispenser från stadgarna gällande års- och höstmöte:
•

Om man inte hållit årsmötet för 2020 kan man slå samman det med årsmötet 2021
(gäller förening).

•

Års- eller höstmötet ska besluta om medlemsavgiften. Om inget års- eller höstmöte hålls
kan styrelsen besluta om oförändrad avgift. Detta ska meddelas PRO senast 15 november
(gäller förening).

•

Höstmöte behöver inte genomföras 2020. Om höstmötet inte genomförs beslutar styrelsen om
verksamhetsplan och budget för 2021. Informationen ska delges medlemmarna (gäller förening
och samorganisation).

Vårt kansli och Corona
Vi har för avsikt att hålla kansliet öppet men beroende på eventuell sjukdom så kan vi tvingas
stänga med kort varsel. Vi kommer då tala in ett sådant meddelande på telefonsvararen.
En tid framöver kommer vi hålla stängt på kansliet under fredagar.
Måndag—torsdag kl. 09:00—12:00, 13:00—15:00.
Fredag
Stängt
Telefon: 0413—126 80

Utbildningsmaterial
Nu finns allt utbildningsmaterial för nya hemsidan och medlemssystemet tillgängligt för er att
ladda ned. Det består av lathundar, manualer och videoguider.
Ni hittar det här på hemsidan: https://pro.se/utbildningsmaterial

PRO Skånes Travdag den 26 november 2020

-

INSTÄLLD!

Vi har blivit tvungen att ställa in PRO Skånes populära och omtyckta travdag på Jägersro travbana
i Malmö.
Vi ser fram emot att om omständigheterna tillåter genomföra PRO Skånes Travdag och PRO Skånes
Galoppdag 2021.
Kjell-Ove Linell
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Aktiviteter i PRO-föreningarna
Vi har tagit fram en checklista för att kunna genomföra säkra inomhusaktiviteter under hösten.
Checklistan bifogas med PRO Skånenytt.

PRO Skånes Års– och Höstmöte 2020
Vi kommer inte genomföra det inplanerade års- och höstmötet utifrån 50-rekommendationen.
Då vi beslutat ställa in mötet kommer vi göra som många andra distrikt redan gjort genomföra
mötet Per Capsulam. Vilket innebär att vi kommer skicka ut mötesförslagen till föreningarna där ni
får kryssa i ja eller nej på de olika förslagen. Inte riktigt bra ur ett demokratiskt perspektiv, utan en
nödlösning utifrån den rådande situationen.
Samtliga möteshandlingar bifogas med detta nummer av PRO Skånenytt.

PRO:s Riksmästerskap 2020
På grund av läget och Folkhälsomyndighetens rekommendationer måste PRO tyvärr ställa in
riksmästerskapen i orientering, golf, boule samt frågesporten PRO Vetarna, där både regionfinaler
och riksfinal genomförs inomhus. I nuläget finns inga beslut om att ändra datum och senarelägga
tävlingarna. För riksmästerskap i bowling respektive parbridge tas beslut om genomförandet efter
sommaren.
PRO Skåne kommer att slutföra DM i PRO Vetarna där vi genomförde grundomgången. Vi kommer
genomföra semifinal och final utan publik. Vi återkommer med mer information till lagen.

Höstmörker - Reflexer
Det har ju pratats så mycket om Corona och allt vad det har fört med sig, så man kanske glömmer
bort att ta hand om sig själv i andra sammanhang,
Givetvis ska vi hålla avstånd och tvätta händerna, men vi får inte glömma bort att röra på oss,
gymnastisera, balansera, cykla och gå ut och promenera.
Nu när höstmörkret är här, så får vi inte glömma bort att hänga på oss reflexer.
OBS – Nya reflexer!
Reflexer har bara en viss hållbarhet, därför är det lämpligt att man byter ut de gamla reflexerna från
föregående år.
Ha det nu så gott i höstens alla aktiviteter.
Önskar
Friskvårds- och Trafikgruppen
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Information från ABF
Nedan följer fyra av de föreläsningsturnéer som ABF erbjuder i höst. I princip alla våra föreläsningar
kräver föranmälan pga rådande restriktioner. På vår hemsida, www.abf.se/skane finns alla uppgifter
kring arrangemangen.
Funny Girl
Lasse Walldov tar med Funny Girl på sin föreläsningsturné till hösten och delger inte bara en
fantastiskt berättad föreställning utan även som vanligt insikt i delar av historierna som omger
denna musikal. Varför inte passa på att välkomna hösten med en härlig föreläsning av allas våran
Lasse Walldov? Föreläsning den 5/10 i Osby, 15/10 i Kristianstad, 21/10 i Ystad och 29/10 i Bromölla.
Cosi fan tutti
Två unga systrar låtsas att de låter sig luras av sina pojkvänner i en krass vadslagning om deras
trohet. Kan man bara ta för sig av allt och komma undan med det? Vem lurar egentligen vem?
En gång i tiden var Mozarts underbara Così fan tutti betraktad som ett närapå misslyckande av
sekundärt värde inom hans enorma operakatalog. Idag är den tack och lov upphöjd till samma
höga nivå som Figaros bröllop, Don Juan och Trollflöjten. Föreläsning med Lasse Walldov den
1/10 i Ystad, 8/10 i Bromölla, 12/10 i Malmö, 13/10 i Ängelholm, 26/10 i Sjöbo och 2/11 i Landskrona.

HASSE ALFREDSSON: EN SÅN DÄR FARBROR SOM RITAR OCH BERÄTTAR
Den stora biografin om Hasse Alfredson.Kalle Lind tar sig an en av de allra största och skildrar
Hasse Alfredsons resa från barndomen i Helsingborg, via spexande i Lund, anställning på
Radiotjänst till samarbetet med Tage och skapandet av AB Svenska Ord. Föreläsningen genomförs
den 11/10 i Örkelljunga, 14/10 i Östra Hoby och 19/10 i Trelleborg.

Bomullsängeln
I november gästar Susanne Alakoski Skåne och föreläser om sin senaste bok Bomullsängeln vilken
tar upp flickors utsatthet, kvinnlig vänskap och bildningstörst. Föreläsningarna genomförs den
2/11 i Bromölla och Hörby, 3/11 i Helsingborg och Åstorp, 4/11 i Lund och Skurup samt 5/11 i Arlöv
och Anderslöv.

Hela vårt utbud av utbildningar och föreläsningar finns på www.abf.se/skane.
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PRO Skånes IT-grupp
Med anledning av Coronaviruset kör vi nu digitala utbildningar. Vi som är 70+ ska hålla oss
hemma och inte vistas i trånga lokaler.
Du som är intresserad av att vara med, kan anmäla dig till PRO Skånes kansli.
Nu har man även gjort förändringar i Harald. Nya versionen är klar att rullas ut. Den stora förändringen är medlemslistan där medlemmens namn nu lyser blått. Klickar man på namnet så får man
upp ett personkort där man kan göra ändringar.
Vi i IT-gruppen är utbildade på båda systemen och kan vara till hjälp om du funderar över hur det
ska fungera framöver. PRO har bytt system. Medlemssystemet den 1 april och hemsidan den 20 maj.

Behöver ni nå hela IT-gruppen så finns vi på itansvarig.120@pro.se.
Följande är utbildade och kan hjälpa till:
Per-Åke Fredriksson, 073-667 00 16 per-ake.fredriksson@pro.se
Kent Olsson, 070-360 23 20 kent.olsson@pro.se
Gert Persson, 073-525 04 42 gert.persson@pro.se
Bertil Pettersson, 070-628 91 26 bertil.pettersson@pro.se
Sylve Qvillberg, 070-521 24 71 sylve.qvillberg@pro.se
Clas Svensson, 070-671 82 30 clas.svensson@pro.se
Lena Larsson, 073-370 59 23 lena.larsson@pro.se
Ronnie Olsson, 072-211 52 73 ronnie.ols@live.se
Birgitta Pettersson, 073-067 70 88 birgittap@ljungkvist.nu
Sven Levin, 076-823 84 02 sven.levin42@gmail.com
Anställda i Landskrona och Malmö är också utbildade och kan hjälpa till:
Britt-Marie Jönsson, 076-391 25 26 landskrona.samorg@pro.se
Eva Johnsson, 040-775 40 malmo.samorg@pro.se
Lena Larsson, IT-ansvarig

Främre raden från vänster: Gert Persson, Birgitta Pettersson, Lena Larsson (IT-ansvarig), Kent Olsson,
Pelle Fredriksson. Bakre raden från vänster: Sven Levin, Ronnie Olsson, Sylve Qvillberg (kommunikatör),
Bertil Pettersson och Clas Svensson.
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