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Plats och tid

Kommunhuset Forum, Gullmarssalen den 30 mars 2022, kl. 09.00-12.30

Beslutande
Ledamöter:

Ulla Gustafsson (M) Ordförande (ordförande i välfärdsnämnden)
Karl-Anders Andersson (C) ledamot (andre vice ordförande i välfärdsnämnden)

KPR

Lars B Andersson (SPF Svarteborg)
Gerd Berg (SPF Sörbygden)
Ove Göransson ((PRO)
Lena Jansson (PRO)
Ivan Carlsson (PRO)
Leif Svensson (SPF Svarteborg)
Gunilla Lindskog (SPF Sörbygden)
Elisabeth Brorsson (SPF Sörbygden)

KRF

Yngve Carlsson (Reumatikerförbundet)
Lillvor Johansson (FUB)
Görel Christer-Nilsson, (Hjärnkraft)
Marianne Schewenius (HRF)
Lisbeth Christophersen (FUB)
Birgit Carlsson (Reumatikerförbundet)

Närvarande
ersättare:

Mathias Johansson (SD) ersättare (förste vice ordförande i välfärdsnämnden)

Övriga deltagare

Josefine Fredriksson, ekonom välfärdsnämnden
Karolina Christensen, avdelningschef Vård och omsorg
Ivana Egert, tf. samhällsbyggnadschef
Åke Lindström, samhällsbyggnadsförvaltning
Ylva Morén, kommundirektör
Monica Nordqvist, sekreterare

Utses att justera
Plats och tid

Görel Christer-Nilsson (Hjärnkraft)
Kommunhuset Forum, den 6 april 2022 kl. 13.00

Sekreterare

………………………………………………………….

Ordförande

………………………………………………………….

Justerande

………………………………………………………….

Justerandes sign

Monica Nordqvist

Ulla Gustafsson (M)

Görel Christer-Nilsson (Hjärnkraft)
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Kommunala rådet för funktionshinderfrågor (KPR) och kommunala
pensionärsrådet (KPR)
§1

Upprop samt val av justerare
Närvaroupprop sker.
KPR och KRF väljer Görel Christer-Nilsson att justera dagens gemensamma protokoll
den 6 mars 2022 kl. 13.00 hos nämndsekreteraren.
§2

Föregående protokoll
Föregående mötets protokoll från 2022-02-23 läggs till handlingarna.
§3

Välfärdsnämndens bokslut år 2021
Välfärdsnämndens ekonom redovisar nämndens bokslut 2021.
Välfärdsnämnden har år 2021 en negativ avvikelse mot budget på -10 793 tkr.
Viktiga händelser under 2021 är effekter av covid-19, hög sjukfrånvaro, testning och
vaccinering. Det har varit omsättning av chefer inom alla led. Synergieffekter av
omorganisationen av Ekebacken och Dinglegården. Granskning av LSS verksamhet.
Försörjningsstödet är fortfarande högt. Antalet orosanmälningar till socialtjänsten om barn
som misstänks fara illa har ökat samt ökat antal placeringar.
Nedanstående är några av orsakerna till underskottet som ekonomen redovisar;
Inom avdelning Individ- och familjeomsorg (IFO) är försörjningsstödet fortsatt högt även
under 2021 och är en stor del av nämndens underskott. Kostnader för placeringar på Hem
för vård och boende (HVB) har ökat, under 2021 har antalet köpta placeringsdygn inom
IFO ökat med 640 dygn jämfört med 2020.
Inom avdelning Vård och omsorg har personalkostnader ökat. Trots vidtagna åtgärder
under året har det ingen helårseffekt på budget under 2021. Hemtjänsttimmarna har ökat.
Antalet timmar enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) uppgår
till 91 388 timmar, vilket är 3 793 fler timmar än 2020.
Inom avdelning Stöd (LSS/socialpsykiatri) har ökade personalkostnader och flera köpta
externa boendeplatser LSS samt boende inom LSS påverkat resultatet negativt.
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År 2021 beskrivs som ett mycket turbulent år. Förvaltningen har brottats med pandemi,
organisationsförändringar, övertalighet, avveckling, flertalet vakanta chefstjänster och
arbetsmiljöproblem. Sjukfrånvaron uppgår till 12,12 % vilket är något lägre än 2020 men
fortsatt väldigt högt. Sjukfrånvaron är relaterad både till privatlivet och till arbetet.
Med anledning av att välfärdsnämndens negativa resultat på - 10 793 tkr överstiger 3 %
av nämndens budgetram, ska enligt kommunens gällande ekonomistyrningsregler 8 480
tkr överföras till nämndens eget kapital.
Välfärdsnämnden beslutade 2022-02-17 § 11 delvis att;
”Välfärdsnämnden begär av kommunfullmäktige att 1 151 kr av ej ianspråktagna investeringsanslag för 2021 överförs till välfärdsnämndens investeringsanslag för 2022.
Välfärdsnämnden begär av kommunfullmäktige, med anledning av nämndens
negativa resultat, att ett avsteg från gällande ekonomistyrningsregler görs och 6 356 tkr
skrivs av”.
Begäran att få underskottet avskrivet är utifrån följande poster;
-Försörjningsstödet är fortsatt högt även under 2021 – 3 742 tkr.
-Utökade kostnader inom LSS gruppbostad – 1 566 tkr.
-Underskott på hemtjänstens resursfördelningsbudget från Kommunfullmäktige – 1 100
tkr.
-Påverkan av pandemin.
§4

Statistikrapport äldreomsorg
Avdelningschef för vård och omsorg ger svar på vissa frågeställningar som uppkommit
inom äldreomsorgen.
För att få en plats på ett Särskilt boende (SÄBO) i Munkedals kommun måste man ansöka
hos kommunen. Därefter startar en utredning enligt Socialtjänstlagen för att pröva den
sökandes behov.
Medelåldern på boende i Munkedals kommuns Särskilda boenden är 87 år.
I genomsnitt får sökande vänta i 42 dagar för att få erbjudande om lägenhet/plats. Det
händer att en sökande tackar nej till erbjuden plats och har andra särskilda önskemål om
bostad. Dessa personer står fortsatt kvar i kön. 54 av platserna i kommunen är för
personer med demenssjukdom.
På ett Särskilt boende i Munkedals kommun bor man i genomsnitt 1,8 år eller 662 dagar.
Antalet medarbetare som har adekvat utbildning på Särskilt boende är 97 %, vilket är en
hög andel och bland de bästa i landet.
För att få statistik och jämförelser med andra kommuner i landet inom många olika
verksamhetsområden, kan man gå in på www.Kolada.se eller Jämföraren - Kolada
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§5

Lägesrapport – Särskilt boende (SÄBO)
Vid rådens föregående möte 2022-02-23 informerade avdelningschef för vård och omsorg
om välfärdsnämndens beslut att ge förvaltningen i uppdrag att i samverkan med
samhällsbyggnadsförvaltningen, påbörja utredning kring förstudie om nybyggnation på
Kungsmarken i Munkedal, som välfärdsnämnden senare kan jämföra med tidigare
utredningar och förslag. Önskemål framkom på mötet om att få löpande information av
samhällsbyggnadschefen om arbetet.
Tf. samhällsbyggnadschef ger information om en rad faktorer som är viktigt att beakta vid
en sådan process såsom;
-förstudie,
-verksamhetens behov,
-läget,
-samlad verksamhet,
-ändamålsenliga, tillgängliga och trevliga lokaler,
-möjlighet till parboende,
-välfärdsteknik,
-bemanning, heltidsresan påverkar,
-effektivitet med skattemedel, samt
-möjlighet till utbyggnad.
Förutsättningar - Totalt behov av platser på sikt (år 2030)
-130 platser i Särskilt boende och 12 korttidsplatser
Samlokalisering med hemtjänst, hemsjukvård, rehab och demensdagvård.
Samordnad service (fotvård, hårvård, matsal, etc.)
Scenario B är ett nytt Särskilt boende med 48 platser och 12 korttidsplatser.
(+ annat boende)
Scenario C är ett nytt Särskilt boende med 84 platser och 12 korttidsplatser.
(+ annat boende)
Fler scenarier kan tillkomma.
Mathias Johansson (SD påpekar att det redan finns ett beslut fattat av Kommunfullmäktige
att ett nytt äldreboende ska byggas i Dingle. Detta beslut måste upphävas av Kommunfullmäktige om nybyggnation ska ske på annan ort.
Samhällsbyggnadsförvaltningen informerar även om några andra projekt som pågår i
kommunen inom övriga verksamheter;
-utredning om ny lösning för verksamheten förskola upp till årskurs 6 i Hedekas skola,
-tillbyggnad Dingle förskola pågår,
-byggnation Skogsbackens förskola i Munkedal pågår,
-tillgänglighet på kommunens badplatser.
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§6

Stående punkt: Välfärdsnämndens ärenden.
Planering av ärenden inför välfärdsnämndens möte 21 april är ännu inte klar.
Avdelningschef vård och omsorg informerar;
Beslut fattades i välfärdsnämndens möte 2022-02-17 § 12 om att dra in 75 % årsarbetare
inom Träffpunkten. Beslutet har genererat missförstånd som att Träffpunkten ska läggas
ner. Så är inte fallet. Träffpunktens verksamhet kommer att vara kvar men kommer att
förändras. Skillnaden är att den undersköterska som tidigare varit anställd för
Träffpunkten inte finns kvar, utan behövs i annan verksamhet. Kommunen står för lokal
och möjlighet till fika kvarstår. I Träffpunktens verksamhet finns det utrymme och
möjlighet till egna initiativ från deltagare och intresseföreningar kring aktiviteter.
Ordförande ber rådens medlemmar att fram till nästa möte fundera på hur respektive
förening kan hjälpa till.
Avdelningschefen belyser den stora utmaningen i framtiden med brist på utbildad
arbetskraft som undersköterskor och sjuksköterskor. Allt färre ungdomar väljer att utbilda
sig inom vård och omsorg. Så ser det ut i många kommuner.
Övriga ärenden som togs upp för beslut i nämndens möte 17 mars finns både
kallelsehandlingar (underlag för beslut) och protokoll att läsa på kommunens hemsida.

Välfärdsnämnden kallelser och protokoll - Munkedals kommun
§7

Kommundirektören presenterar sig
Kommundirektör Ylva Morén presenterar sig för råden. Hon är anställd i Munkedal sedan
1 oktober 2021. Ylva har varit socialchef i Vara kommun och tidigare arbetat som
socionom för Göteborgs stad.
Frågeställningen uppkommer om KPR och KRF ska finnas kvar efter årsskiftet, då
Kommunfullmäktige 2018-09-27 § 78 beslutade att inrätta ett Medborgarråd från
2019-01-01. Syftet var att representanter från brukarorganisationerna ska delta i
Medborgarrådet som då ersätter KPR och KRF.
Kommunfullmäktige beslutade 2020-12-20 § 124 att KPR och KRF ska fortsätta sin
verksamhet resten av mandatperioden till och med 2022. En utvärdering om
Medborgarrådets funktion ska redovisas i kommunfullmältiges sammanträde november
2021.
Kommundirektören informerar om att utredning nu pågår om kommunens
nämndsorganisation och därmed också ovanstående fråga. Liknande diskussioner förekom
även i Vara kommun. Ylva anser det är viktigt att olika aktörer i samhället ser varandra
som en resurs, det vill säga kompletterande aktörer och dess roll.
Det är också viktigt att belysa vilka frågor som lämpar sig att ta upp och vilka frågor man
kan använda olika nyckelpersoner till. Man kan bjuda in till någon form av dialog i de
frågor råden kan påverka innan beslut fattas.
Rådens medlemmar kan också i sina föreningar nå ut med information till de personer i
samhället som politiker och tjänstemän inte når.
Justerandes sign
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Ove Göransson (PRO): Det är viktigt att råden får vara kvar för att de inte ska försvinna i
framtiden.
Lars Andersson (SPF): Råden har en viktig roll att informera sina medlemmar om vilka
beslut som fattas av politikerna i kommunen och vad besluten verkligen betyder.
Organisationerna har stora projekt på eget initiativ både lokalt och regionalt och
representanterna kan då informera i dessa forum.
Gerd Berg (SPF): Det är bra att Ylva som ny kommundirektör har andra erfarenheter och
därmed kan ha nya ideér inför framtiden.

§8

Stående punkt: Information från centralförbundet
Representanter för föreningarna informerar om pågående arbete centralt och aktiviteter
som bedrivs lokalt;
Lars B Andersson (SPF Svarteborg):
Hemtjänstindex – Grundtanken är att skapa en positiv utvecklingsspiral av hemtjänsten i
Sveriges alla kommuner. Resultaten från Hemtjänstindex kan användas i pensionärsråden
och av SPF Seniorernas föreningar för att påverka den egna kommunen. Man kan där se
hur bra respektive kommun är. I utvecklingsarbetet deltar experter, forskare, seniorer och
representanter för kommunen och privata hemtjänstföretag. Hemtjänstindex kommer att
lanseras under senhösten 2022.
En ny rapport har kommit från myndigheten för vård och omsorgsanalys som visar att
antalet personer över 65 år som inte söker tandvård har ökat. För att alla ska ha möjlighet
till en god munhälsa pågår arbete för att tandvården ska ingå i ett högkostnadsskydd
liknande det som finns i hälso-och sjukvården.
Sedan lång tid tillbaka driver SPF Seniorerna att kommuner ska vara skyldiga att inrätta
pensionärsråd och att dessa på ett tidigt stadium ska få insyn i beslutsprocesser som rör
seniorer, något som redan finns i Finland, Norge och Danmark. Sveriges Kommuner och
Regioner (SKR) har uttryckt att pensionärsråd är bra men att det ska vara fritt för
kommuner och regioner att besluta om det ska inrättas. SPF har också tagit initiativ till
upprättande av reglemente för pensionärsråd som nu är ute på remiss.
Ove Göransson (PRO):
Nationell verksamhet pågår för att samla in pengar till Ukraina för att förbättra äldres
situation.
Fortsatt projekt med Polisen kallat ”Försök inte lura mig”, ett tillfälle är avklarat. Ove
uppmanar alla att se materialet.
Pensionerna och pensionssystemet är den viktigaste frågan med krav på höjningar av
pensionen för alla pensionärer, vilket är ett riksdagsbeslut. PRO driver frågan i
pensionsutskottet.
Lokalt bedrivs café, cirkelverksamhet, promenader, boul har kommit igång och stickcafé.
Elisabeth Brorsson (SPF Sörbygden):
Föreningen har haft hälsovecka med promenader, fotvård, kulturvandringar, resor samt
besöksverksamhet.
Justerandes sign
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