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Munkedalsbygden 

Munkedals kommun 
Väl färdsnämnden 

Budget 2021 Välfärdsnämnden för eventuellt yttrande 
Sammanfattning 

SPF Seniorerna Munkedalsbygden har 2020-05-14 erhållit handlingar i rubricerade ärende 
för eventuellt yttrande. Med anledning av nuvarande svårighet att samla föreningens med 
lemmar har vi beslutat att lämna ett kortfattat yttrande för att återkomma under hösten 2020 i 
samband med nämndens beslut kring detaljbudget för 2021. 

SPF Seniorerna Munkedalsbygden föreslår Välfärdsnämnden att 
• tillbakavisa effektiviseringskravet på 4 500 tkr 
• återbesätta tjänst som enhetschef 
• begära kompensation för statens neddragning av stödet till hemsjukvården 
• kräva att 2020 års resursfördelning till hemtjänsten bibehålls 
• avvakta med avvecklingen av Ekebacken tills dess att Trygghetsboenden skapats 
• arbeta för att kommunala bidrag till pensionärsföreningar och funktionsvarierades 

föreningar överförs från Kultur- och fritidsnämnden till Välfärdsnämnden 
• understryka att införandet av serviceassistenter inte får öka antalet individer som äldre 

med hemtjänst och boende på äldreboenden möter per vecka. 

Tjänsteskrivelse 
Förutom det av sekreteraren i KPR utsända materialet har vi tagit del av nämndutskicket i 

sin helhet via kommunens hemsida. I tjänsteskrivelse 2020-05-11 ang. Välfärdsnämndens 
budget 2021 Plan 2022 - 2023 uppmärksammar vi med förvåning beslutsatsen "Välfardsfor 
valtningen beslutar att godkännaförslag till verksamhetsmål och mått för 2021. ''Enny 
beslutsordning inom den kommunala verksamheten? 

Ekonomi 
Vi konstaterar inledningsvis att nämndens ram för 2021 minskar med 6 000 tkr jämfört 

med 2020. Om vi istället jämför utfallet för nämndens verksamhet 2019 med föreslagen ram 
för 2021 konstaterar vi en diskrepans om 15 665 tkr. Även med hänsyn till att "*Löne- och 
kapitalkompensation samt index, är avsatt centralt och fördelas ut innevarande år. " innebär 
detta en faktisk besparing som inte kan genomföras utan allvarliga konsekvenser för de äldre 
och svaga i kommunen. Detta i en tid när den grasserande coronapandemin påvisat de stora 
brister som finns i landets äldreomsorg. För att vi skall kunna erbjuda våra seniorer en god 
ålderdom handlar det inte om att göra besparingar inom omsorgen utan tvärtom att genomföra 
ytterligare satsningar. 

När beslut togs i nämnden 2019 om en omvandling av chefstjänster påtalade vi de följder 
som detta skulle fa för en adekvat ledning och styrning av verksamheten. Vi kan nu konstatera 
att det enligt förvaltningen medfört en ohållbar situation och tillstyrker därför förslaget att 
återinrätta en tjänst som enhetschef. 



Ett minskat statsbidrag till hemsjukvården innebär inte att behovet av en god hemsjukvård 
minskar. Minskningen bör kommunen ha känt till och planerat för sedan länge. Med de för 
ändringar som planeras inom särskilda boenden och hemtjänst är det naturligtvis oundgängligt 
att det minskade statliga stödet kompenseras fullt ut av kommunen och inte belastar nämndens 
övriga verksamhet. 

Under rubriken Resursfördelning hemtjänsten utifrån demografi (- 1 540 tkr) görs en 
jämförelse mellan snittider för verkställda timmar per brukare i hemtjänsten där 36 tim/månad 
anges som mått för Munkedals kommun och 27 tim/vecka för "liknande" kommuner. Om 
siffrorna stämmer ligger Munkedal långt under "liknande" kommuner 2019. Oavsett vilket är 
det svårt att utläsa om verkligen "liknande" är det samma som jämförbara. Att som rubriken 
anger, utifrån en analys av demografiska data som ålder, kön, yrke, inkomst, religion, 
etnicitet, utbildning eller civilstånd, dra slutsatser om det korrekta behovet av hemtjänst är 
ytterst komplicerat och kan leda till direkt felaktiga slutsatser. Vi uppmanar därför nämnden 
att ta de angivna siffrorna med en stor nypa salt och inte med utgångspunkt i dessa försämra 
hemtjänstverksamheten i Munkedal. 

Vi noterar att det i dagordningen för nämndens sammanträde den 20 maj finns en punkt 12 
Information om möte -VFN och SBN presidier kring byggnation av nytt äldreboende. För att 
ta ställning till Ekebackens framtid skulle det ha varit värdefullt att känna till innehållet och 
resultatet av dessa samtal. För närvarande vill vi bara understryka de problem som kan uppstå 
om Ekebacken avvecklas innan ett nytt äldreboende är på plats. Vi delar förvaltningens far 
hågor att kostnaden för hemtjänst och korttidsboenden kan komma att öka och med tanke på 
de besparingar som planeras inom hemtjänsten känner vi en stor oro inför åtgärden. Vi delar 
därför uppfattningen att kommunen först bör skapa ett eller flera Trygghetsboenden för att 
därefter ta ställning till en avveckling av resterande delar av Ekebacken. 

Verksamhetsmål 
Bland verksamhetsmålen anges att förvaltningen skall öka samarbetet med samhällsnyttiga 

organisationer och andra i civilsamhället för att skapa aktiviteter i syfte att bryta isolering och 
ensamhet. SPF Seniorerna bidrar i olika sammanhang till arbetet med att skapa meningsfull 
sysselsättning för de äldre i kommunen. Detta sker genom kulturarrangemang, anpassade för 
äldre, genom fritidsaktiviteter, studiecirklar, resor mm mm. Vi är beredda att samarbeta med 
kommunen också i andra sammanhang. Därför vill vi åter framföra vår åsikt att kommunens 
hantering av bidrag till föreningar för pensionärer och funktionsvarierade bör överföras från 
Kultur- och fritidsnämnden till Välfärdsnämnden. En sådan förändring skulle underlätta 
relationen mellan denna typ av föreningar och kommunen bland annat i de sammanhang som 
beskrivs i verksamhetsmålen, 

Framtid 
Under rubriken beskrivs ett flertal framtida utmaningar. Bland annat nämns i några satser 

de osäkra följderna för verksamheten av coronapandemin. Vi vill i sammanhanget anföra att 
ett inrättande av de planerade serviceassistenterna inte får leda till att äldre i hemtjänsten och 
på särskilda boenden får möta ytterligare ett antal personer i sin vardag. Erfarenheterna under 
den pågående pandemin visar tydligt de risker det innebär för såväl äldre som personal med 
ett stort antal timanställda och vikarier. Arbetet med Heltidsresan bör därför kunna ge viktiga 
förbättringar inom äldreomsorgen såvida inte insatserna motverkas av andra åtgärder. 

SPF Seniorerna Munkedalsbygden genom 

Lars B Andersson 



Funktionsrätt Munkedal 
Görel Christer-Nilsson 

Munkedal 2020 - 05 - 17 

Välfärdsnämnden 
Monica Nordqvist 
Munkedals kommun 

Välfärdsnämnden Budget 2021 Plan 2022 - 2023 

Munkedal mer av livet ? ? ? 

Funktionsrätt Munkedal ser till vår fasa att ni dragit in syn- och 
hörselinstruktör. 
Den ska ligga på all annan personal. Risken blir att det inte blir någon som 
tar det fulla ansvaret kontakter med syn - och hörcentral, information till ny 
personal. Ge tips och stöd till vårdtagare som behöver hjälpen. 

Kommunfullmäktige ska anta budgeten för år 2021, plan 2022 - 2023 i 
september. 

Ekonomi 
Ramförändring 

Budget2020 
Nämnd, total driftsram I detta dokument står det 273 638 
men i tidigare dokument står det 276 169. Det är en skillnad på 2531 Vilket 
gäller? 

Budget2021 
- Nämnd, total driftsram I detta dokument står det 267638 

- Ramförändring mellan åren - 6000. 
Men utifrån tidigare dokument så blir ramförändringen 8531. 

Effektiviseringskrav - 4500 
Vilka krav gäller? Vad innebär i det praktiska arbetet? Är det neddragningar 
av personal? 

Kommunfullmäktige har utfärdat två uppdrag 
- Sänka kostnaderna inom äldreomsorgen till 2023 
- Sänka kostnaderna till jämförbara kommuner inom Individ och 
familjeomsorgen. 

- Vilka är dessa kommuner? 
- Innebär det en Minskad bemanning? 
Med tanke på Heltidsresan i kommunen så hoppas vi inte att personalen 
behöver "gå på timmar" - för det sliter. Sjukskrivningarna kan öka och de är 
redan höga. 



Funktionsrätt Munkedal (Forts) Munkedal 2020 - 05 - 17 

"En förändring av kvalitetsnivåema inom hemtjänst i syfte att minska 
kostnaderna. .. ,, 
Innebär det kvalitetssänkande åtgärder ? 

Enligt psykologen Maslow finns det hos varje människa viktiga grundläggande 
behov för att uppnå god livskvalitet. 
Det kan ses som en trappa 
där varje trappsteg står för olika behov. Självförverkligande 

Respekt att få ägna sig åt något 
Gemenskap att få känna sig som har betydelse för 

Fysiska behov 
Att få mat sömn. 
Utsöndring värme, 
och skydd 

Trygghet att få känna kär- värdefull och 
att leva utan hot lek och sam- uppskattad för 
och fruktan samt hörighet det man gör 
att få känna sä- 
kerhet 

en själv ooh använda sin 
kunskap och talang 

Om målet läggs på stöd, vård och omsorg Då kommer man upp till första 
steget Fysiska behov enligt Maslow. 

Hur förhåller sig Maslows behovstrappa i förhållande till individens behov, 
resurser, mål och resultat inom de olika livsområdena i dagliga livet, IBIC? 

Hur blir det med Habiliteringsersättningen inom daglig verksamhet? 
> Här står inget om den så viktiga - habiliteringsersättningen. 

Idag betalas habiliteringsersättning ut till personer med beslut om 
Daglig verksamhet och sysselsättning enligt Socialtjänstlagen (Sol) 
och LSS eller annat beslut. Sedan 2017 01 01 får även personer inom 
gruppen social-psykiatri med beslut enligt SoULSS denna ersättning. 
Att dra in denna ersättning är som att dra in lönen för den som arbetar 
på den öppna marknaden 
OBS! Denna ersättning ger inga pensionspoäng. 

Hur blir det med frukosten på daglig verksamhet? 

Vi ser fram emot en mer detaljerad budget i höst. 

För styrelsen i Funktionsrätt Munkedal i~!~ 4~4 ~ 
Tel 070 - 77 99 407 



Till Munkedals kommun 

Följande yttrande lämnas till Monica Nordqvist, Välfärdsnämnden 

2020-05-19 

Yttrande 

Välfärdsnämndens budget 2021 Plan 2022-2023 

Då undertecknad är ny ledamot i KPR är det svårt att ge fullständiga synpunkter på budget 
och plan. En dialog med ansvarig tjänsteman hade behövts. Lämnar ändå några synpunkter. 

Resultaträkning 

Besparing på 6 milj kr tas enbart på personalkostnader. Var kommer dessa att göras? 
Ekebacken? 

Investerings budget 

Projekt 2333 för 2021 står 950 Tkr men i beskrivningen står 450 Tkr. Är det en felskrivning? 

Beskrivning av Verksamhetsförändring 

Punkt 5 Bra att de i behov av försörjningsstöd skrivs in på AME. En motprestation utefter var 
och ens förmåga kan stärka personens psykiska och fysiska hälsa. 

Punkt 6 Beroendestöd och hemmaplanslösningar. Det är bättre att arbeta med 
hemmaplanslösningar än att hamna på en placering och därefter komma hem till sin "gamla" 
miljö som ej är bearbetad. 

Konsekvensbeskrivning av finansieringsåtgärder. 

Punkt 1 Stämmer det att Munkedals snittid för verkställda timmar per brukare var 36 h/månad 
medan liknande kommuners tid var 27h/vecka? 

Hoppas att utredningen om behovet av bistånd till de som hamnar under 8 timmar per månad 
presenteras i KPR. Vad menas med "på annat sätt? Privat med RUT-avdrag? 

Antal brukare förväntas öka men snittiden per brukare skall minska. Snabba besök hos 
brukarna och stressigt för personalen. 

Punkt 2 Så som jag uppfattar Trygghetsboende hoppas jag att det upprättas. 

Undertecknad skulle vilja ha en presentation av kostnader för Välfärdsnämnden inklusive 
jämförelser med jämförbara kommuner., ex statistik från SKR. 



Vision 2025 

Inriktningsmålen är bra. Däremot säger Verksamhetsmålen mig inte så mycket då målen 
endast anges i %. Vet ej det faktiska utgångsläget. 

Tag vara på erfarenheter utifrån coronaperioden av hanteringen på äldreomsorgen inför 
planeringen av det nya äldreboendet i Dingle. 

Starta bygget i Dingle så det står klart när antalet äldre ökar till 2022. 

Hälsningar Gerd Berg 

gerd.rabben@telia.com 



PRC Munkedal 

Remissyttrande över Välfärdsnämndens budget 2021. 

Mot bakgrund av rådande situation med Cov19 anser vi att budgeten inte är 
anpassad till hur läget kommer att vara under 2021. 

Då statsmakten nu anstränger sig och tilldelar kommuner och regioner ytterligare 6 
miljarder, måste Munkedals kommun följa upp och se över personalsituationen. 

Att det skulle som förslaget säger uppstå en arbetsbrist är för oss äldre ofattbart, då 
varje brukare idag har alldeles för många besök av olika personal från hemtjänsten. 

De 27 vikariaten borde göras om till fasta tjänster, i den mån personal inte har 
adekvat utbildning måste kommunen åtgärda detta genom utbildningsinsatser. 

Förslaget om serviceassistenter tycker vi är bra, då det kan underlätta arbetet för den 
direkt vårdande personalen. 

Avvecklingen av Ekebacken anser vi måste väntas med tills ett nytt äldreboende 
åtminstone är i det skedet att man skall sätta spaden i gjorden. Se 
konsekvensbeskrivningens uppgift om brist på korttidsboenden, kostnader för 
kvarliggande patienter på sjukhus. 

Vi hoppas också att verksamheten inom KPR skall fortsätta och utökas då det är en 
förutsättning för att kommunen skall få den input från människor och föreningar som 
vet vad det innebär att vara äldre. 

För PRO Munkedal 2020-05-19 

Ulla-Britt Eklund ledamot av KPR 

Ove Göransson ordförande PRO Munkedal och PRO Bohuslän 


