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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 medlemmar 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 ”Välfärdsförvaltningen beslutar att godkänna förslag till verksamhetsmål och mått för 2021.” En ny
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 få 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 förändringar 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 farhågor 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.
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