
Munkedals kommun
Välfärdsnämnden 

Kommunala pensionärsrådet har efter redovisning av nämndens 
budgetförslag den 12 maj erbjudits lämna synpunkter på förslaget. Av 
olika skäl har KPR haft kort tid att diskutera innehållet men väljer ändå att
kommentera några i vårt tycke viktiga punkter i handlingen. Vi avser 
också att komplettera våra synpunkter under arbetet med detaljbudget 
hösten 2022.

3 Ekonomi
Konsekvensbeskrivning av preliminärt tilldelad budget
Under 2021 och 2022 har nämnden sett en ökning av placeringar inom samtliga lagrum, 
SoL, LSS, LVM och LVU. Dessa placeringar medför stora kostnader och påverkar utfallet 
mot budget. Nämnden har tagit beslut om åtgärder 2022 som på helår beräknas få en 
effekt om cirka 4 500 tkr. 
Äldreomsorgen får inte användas som ett dragspel för att täcka upp för 
ökade kostnader inom andra av Välfärdsnämndens ansvarsområden. Att 
kostnaden för olika placeringar ökar får inte innebära att kvalitén inom 
äldreomsorgen försämras. Kostnaderna måste istället regleras genom 
beslut i fullmäktige och inte inkräkta på omsorgen om de äldre.

Inom tilldelade budgetramen för 2023 finns inte utrymme att omfördela medel för att 
kunna fullfölja heltidsresan utan att riskera budgetunderskott. Ska heltidsresan 
genomföras under budgetåret 2023 behövs ytterligare resurser tillföras nämnden. 
Heltidsresan är ett viktigt steg i förbättringen av äldreomsorgen. Inte 
minst har detta visat sig under pandemin då svårigheterna inom bland 
annat hemtjänsten lett till höga sjukskrivningstal och personalomsättning.
Kostnaderna för heltidsresan blir naturligtvis lika höga om de belastar  
kommunstyrelsens budget som om de ligger på Välfärdsnämndens 
konton. Förändringen innebär således ingen besparing för kommunen, 
möjligen en broms i pågående arbete.

I budget 2022 beslutades om att minska ner budget för vård och omsorg för att 
finansiera de utökade kostnaderna för försörjningsstöd. Inför 2023 kommer nämnden 
inte kunna genomföra anpassningar i samma omfattning inom Vård och omsorg utan att 
riskera kvalité och patientsäkerhet.
Som tidigare påpekats angående kostnaden för placeringar av olika slag är
det inte rimligt att använda äldreomsorgen som ett dragspel för 
finansiering av åtgärder inom SoL, HSN eller annan lagstiftning. Kvalitén 
inom äldreomsorgen och patientsäkerheten får inte försämras.



För att möta budgetunderskott 2022 har förvaltningen lagt förslag på att se över 
kostnaderna för matlagning vid lunchtid i hemmet som hemtjänstinsats, vilket få 
kommuner ger som insats. Åtgärden skulle då ge effekt delvis för 2023 och även för 
2024 avseende det effektiviseringskrav som ligger som förslag. 
Som komplement kan tilläggas att få andra kommuner tar ut samma 
skatter och avgifter för olika tjänster som Munkedals kommun. 

Integrationsarbetet i Munkedals kommun har behov av en utveckling för att säkerställa 
att kommunen lever upp till de krav som ställs på en kommun. Någon utökning av 
integrationsverksamheten ryms inte inom tilldelad ram i dagsläget. Fördelningen av 
ersättningen från Migrationsverket fördelas mellan nämnderna där Välfärdsnämnden 
erhåller 35 %. 
Det bör naturligtvis vara enkelt att konstatera om denna procentsats 
motsvarar de kostnader som Välfärdsnämnden har för integrationen. En 
misslyckad integration ger kostnader i framtiden, kostnader som kan bli 
ofantligt mycket större än om man satsar kraftfullt på integration i närtid. 
Dessutom föreligger en uppenbar risk att kostnaderna måste tas från 
andra områden i nämndens budget vilket kan innebära sänkt kvalitet på 
andra områden. Skulle kostnaderna för integrationsarbetet överstiga den 
kompensation som nämnden erhåller måste kanske arbetet och därmed 
intäkter och kostnader överföras till annan nämnd och förvaltning.

4 Beskrivning av verksamhetsförändringar
Att verkställd (SoL och HSL) snittid per brukare är satt till 36 h/månad 2023 beror delvis 
på att hemtjänsten ser att behovet av hemtjänstinsatser under 2022 inte minskat likt 
tidigare år utan ökade. 
Uppenbarligen föreligger ett stort problem hos Välfärdsnämnden genom  
diskrepansen mellan bidragsregler och resurstilldelning. Om behovet av 
hemtjänst ökar samtidigt som resurserna för att bedriva verksamheten 
minskar är det en ekvation som inte kommer att gå ihop utan att 
nämnden inom sin ram ytterligare prioriterar vilka åtgärder som skall 
genomföras med stöd av SoL och HSL. Ett förslag att se över rätten till 
hjälp med matlagning lunchtid har redan antytts. Sannolikt kan det 
innebära en minskning med några timmar/månad för vissa personer. 
Vilken kostnadsminskning detta skulle generera för kommunen kan ju inte
fastställas innan andra tillkommande kostnader har kunnat beräknas. 
Åtgärden är däremot en klar kvalitetssänkning för en grupp personer med 
viktiga behov. Maten är en avgörande faktor för ett gott liv i äldre ålder.
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