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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. 
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"En förändring av kvalitetsnivåerna 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 
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 

att få ägna sig åt något 

en själv och använda sin 
kunskap och talang 

Om målet läggs på stöd, vård och omsorg Då kommer man upp till första 1 

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 Sol/LSS 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. 
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