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Till krisledningsgruppen i Norrtälje kommun med anledning av Corona-krisen

Utan att i detalj ha kunskap om några av nedanstående förslag redan verkställts eller väckts
med anledning av den pågående Coronavirusspridningen i samhället, så kommer här några
förslag till insatser för främst de utsatta och de inom riskgrupperna i samhället.

1.

Införa hyresrabatter för de som blir sjuka och inlagda på sjukhus samt för de som
blir varslade som en effekt av minskad produktion. Ingen ska riskera att vräkas eller
att få hyresskulder för att hen har blivit sjuk eller förlorat sitt jobb.
Personer ska inte riskera att bli uppsagda från sin bostad och här krävs en samverkan
mellan bostadsbolag och sociala myndigheter. Roslagsbostäder bör gå i bräschen
som kommunalt bostadsbolag men det här bör gälla alla bostadsbolag i Norrtälje
kommun.

2.

F
 ri hemkörning av matlådor till personer över 70 år – antingen genom anlitad
leverantör eller restauranger på orten – de som får maten hemkörd betalar enbart för
maten. Restaurangerna i kommunen går sämre/dåligt nu p g a att invånare och
besökare inte vågar/får gå ut och äta i samma utsträckning som tidigare. En bra
kombo för att de äldre ska kunna undvika att gå ut och handla och att restaurangerna
får lite extra i dessa bistra tider.

3.

Personer inom daglig verksamhet bör få habiliteringsersättning om de är hemma
p.g.a sjukdom. Personer med habiliteringsersättning har ofta väldigt låg
sjukersättning så varenda krona extra är viktigt. Detta borde gälla för hela april månad
och kanske även längre, beroende på hur länge corona-viruset fortsätter att spridas.

4.

Gratis inträde till badhusen – Folkhälsomyndigheten anser att motion är viktigt nu.
Den dagliga motionen är alltid viktig och den extra möjlighet som ges genom fri entré
till badhusen betyder extra mycket just nu när flera andra möjligheter att motionera
inomhus är stängda. All vattenträning är skonsam och en bättre fysik bidrar med all
säkerhet till friskare invånare. Simbassängerna som är klorerade enligt
folkhälsomyndighetens direktiv och rekommendationer kring vilka nivåer av klor som
ska tillsättas i pooler och bassänger har säkerställt att farliga bakterier och virus
dödas, vilket innebär att Covid-19 viruset dör i kontakt med klorerat vatten.
(Läs mer här)

5.

U
 tökat stöd till kvinnojouren, fältsekreterare, fritidsgårdar och
ungdomsmottagningar, då risken för utsatthet ökar när många befinner sig i
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hemmet. Många unga och kvinnor har sin tillflykt till just skola och arbete. Den
trygghet som många gånger finns på arbetsplatser och i skolan för de som lever
under utsatthet i sitt hem, kan i och med rådande omständigheter vara helt borta.
Därför är det extra viktigt att ge dessa funktioner i samhället ett extra stöd.
6.

S
 töd till lokala restauranger så att de kan ge hämtlunchkuponger till
gymnasieelever. De gymnasieelever som inte kan få sin lunch i hemmet av olika skäl,
kan i och med ett stöd till lunchkuponger i lokala restauranger betyda att det blir
minst ett lagat mål mat varje dag åt de som inte har den möjligheten hemma.
Kostnaden jämnar säkert ut sig med de indragna måltider som gymnasierna har just
nu. Dessutom gynnar det de lokala restaurangerna.

7.

S
 amarbete med universitetsstuderande som kan ge distanshjälp med läxor etc för
gymnasielever. Många gymnasielever som nu hindras från att komma till sin
gymnasieskola kanske inte får den hjälp med sina studier vare sig hemma eller via de
länkar som finns via kommunen. Speciellt drabbade kan de elever vara som läser sitt
sista år på gymnasiet.

8.

F
 örmånliga räntefria banklån genom vår lokala bank Roslagens Sparbank, som
ställt sig positiva till aktiva insatser för bland andra lokala företag.
De miljarder som staten tilldelat bankerna för hjälp åt nödställda företag anser vi inte
vara bra nog. Det blir lån till främst större aktörer och räntan som tas ut är oskäligt
hög. Därför tycker vi att det vore bra med ett lokalt samarbete kommun/Roslagens
Sparbank.
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