
 

Till Munkedals kommun                                                                    2020-05-19 

Följande yttrande lämnas till Monica Nordqvist, Välfärdsnämnden 

 

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? 

Investeringsbudget 

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 

Söbbön 16, 455 95 Hedekas 

gerd.rabben@telia.com 

 


