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Kommunala rådet för funktionshinderfrågor (KRF) och 
kommunala pensionärsrådet (KPR) 
 
§ 1 
 
Upprop samt val av justerare 
 
Närvaroupprop sker. 
 
KPR och KRF väljer gemensam justerare Gerd Berg att justera dagens protokoll. 
 
§ 2 
 
Föregående protokoll 
 
Föregående mötets protokoll från 2022-11-24 läggs till handlingarna. 
 
§ 3 
 
Samarbete Samhällsbyggnadsförvaltningen - KPR och KRF angående 
tillgänglighetsfrågor 
 
Samhällsbyggnadschef Peter Karlsson informerar. 
Det finns en ny organisation på samhällsbyggnadsförvaltningen där kostenheten 
och lokalvårdsenheten slås samman till en serviceavdelning och där 
fastighetsenheten och gata-parkenheten slås ihop till en Teknisk enhet.  
 
Kris- och beredskap:  
-Personal krigsplaceras 
-Organisering av trygghetspunkter 
-Uppbyggnad av reservsambandsnät 
-Inköp av nödutrustning/-material för ledning och kontinuitetsåtgärder. 
-Nödvattenplanering 
-Styrel-planering 
 
Alla skyddrum är nu inventerade i kommunen. De brister som har 
uppmärksammats ska nu åtgärdas. 
 
Projekt 2023: 
Hedekas skola 
Dingle förskola 
Skogsbackens förskola 
Alla tre projekt följer plan och planeras vara klara inför höstterminen 2023. 
 
Projekt 2024 
Det blir en mellanår när det gäller större byggnationer och renoveringar. 
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§ 4 
Lägesrapport – Nybyggnation av särskilt boende (SÄBO) 
Åke Lindström informerar. Projektet kring särkskilt boende ska samordnas med 
projekt ny skola i Munkedals tätort.  
Därefter följer en redogörelse för hur beställningen av skolan har gått till. 
Antal elever som beräknas behöva plats kommer att öka, om vi utgår från att 
kommunens prognostiserade invånartillväxt.  
Information ges om tankarna kring placeringen av den nya skolan och de olika 
alternativen som finns. 
 
Åke informerar sedan om förstudien om särskilt boende. 
Det är svårt att bedöma det framtida behovet eftersom det finns så många faktorer 
att ta hänsyn till. 
 
Inspel från SPF Sörbygden: Ärendena och dragningarna som sker på rådens möten 
är ofta kommunövergripande och inte begränsade till Välfärdsnämndens 
ansvarsområde. Råden vill därför att arbetsordningen ändras så det speglar den 
verklighet som gäller. 
  
§ 5 
Information om VFN bokslut 2022 och budgetprocessen 2023 
Linus Nilsson informerar om Välfärdsnämndens bokslut, och den kommande 
budgetprocessen.  
Viktiga händelser som hänt under 2022: 
-Covid-19 
-Ekonomiska åtgärder (arbete med ett tidigare underskott) 
-Inflation (Påverkan på många sätt. Även ökade kostnader för el) 
-Effektivare kommun (Ett projekt som kommunen ingår i) 
-Minskad nattarbetstid 
 
Underskott på 12 560 tkr. Framför allt personalkostader samt placeringar som har 
orsakat underskott. Intäkterna ligger över budgeten.  
Avd. vård och omsorg har underskott på 5.6 milj. pga sjuklöner 
Avd. IFO har 6,6 framför allt placeringa av vuxna och barn. 
Stöd har 0,9 framför allt de köpta gruppbostäder och dess ökade kostnader. 
 
Investeringar har inte utnyttjats full ut. Man har bla. investerat i nya trygghetslarm, 
lokaler inom äldreomsorgen och nya hjälpmedel inon arbetsrehab. Förhoppningen 
är att kunna föra med sig återstående medel till 2023. 
 
Sjukfrånvarotrenden är något sjunkande, men ligger dock över kommunen i stort. 
 
§ 6  
 
Mötestider 2023 
Förslag på mötestider har skickats ut till rådens ledamöter. 
Råden antar mötestiderna enligt förslag. 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 
 

 Kommunala rådet för  
funktionshinderfrågor/ 
Kommunala pensionärsrådet 

2022- 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

Sida 4 

§7 
Demokratiberedningens syn på KPR/KRF i framtiden. 
Linda Wighed är ledamot i demokratiberedningen. De har haft sitt första möte. De 
har inte tagit ställning i frågan kring råden, men är positiva till dialog med 
invånarna på olika sätt.  
Vill rådens ledamöter påverka denna fråga, liksom andra frågor, så kan man ta 
kontakt med politiker för den politiska processen.  
 
§ 8 
Utvecklingsområden 
Munkedals kommun har valt att inte gå med i Hemtjänstindex. Istället har det 
beslutats om följande: 
 
Verksamhetsmål 2023 
 
Välfärdsförvaltningen ska arbeta för ökad trygghet/ god hälsa hos brukare och 
personal  
• Alla som har omvårdnadsinsatser från hemtjänsten ska ha fast omsorgskontakt. 
•    Andel uppdrag som utförs i samverkande sjukvård ska vara 95% 
      
Välfärdsförvaltningen ska arbeta för samverkan internt och externt 
 
•   Upprätta rutin för samverkan mellan Välfärdsförvaltningens avdelningar 
     
Välfärdsförvaltningen ska bidra till att sprida kunskap om att göra medvetna val 
som bidrar till minskad klimatpåverkan. 
 
•   Tillsyn mellan kl 22-08 ska ske digitalt (trygghetskamera) (100%) 
 
 
§ 9 
Hörselslingan - funktionen i kommunala lokaler 
Marianne S presenterar en funktion som kan komplettera hörselslingan, där  man 
ser funktionen. Det visas en informationsfilm från web-sidan: www.transistor.se.  
Förvaltningen tar frågan vidare och ser om man kan installera detta. 
Viktigt också att de som talar i mikrofonerna gör det på rätt sätt. 
 
§ 10 
Välfärdsnämndens ärenden 
De stora ärendena har diskuterats på mötet, bokslut, förstudierna om SÄBO. 
I övrigt är det inte så många ärenden att ta upp. 
Rekommendation att läsa de kallelser som publiceras till de olika nämnderna. 
 

http://www.transistor.se/
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§ 11 
 
Information från centralförbunden  
 
-Enkät 
Under vecka 12 (mot slutet av mars) kommer enkäterna till den årliga 
undersökningen ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?” att börja anlända till 
dem som är 65 år eller äldre och som är beviljade äldreomsorg. Enkäten går att 
svara på till och med 26 maj. 
  
-Kommunal och/eller statlig habiliteringsersättning 
Habiliteringsersättning är statlig och det har gått ut ett statligt bidrag till 
kommunerna där Munkedals kommun fick 350 tkr. Pengarna för 2022 är nu slut, 
och det är därför ersättningen inte längre betalas ut till brukarna. Det finns ingen 
kommunal budget med egna medel för detta.  
 
-SPF 
Arbete pågår för ökad digitalisering. Även utbildning kring Hemtjänstindex 
 
-Hjärnkraft 
Fyra sektioner: Anhöriga, TBE, Unga vuxna samt Hjärnskadesektionen. Mer och 
mer sker digitalt.  
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