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Reviderad budget 2021 Välfärdsnämnden för synpunkter
Sammanfattning
SPF Seniorerna Munkedalsbygden har 2020-06-15 erhållit handlingar i rubricerade
ärende för synpunkter. Med anledning av den korta svarstiden avges svar genom
föreningens representanter i KPR. Vi lämnar nedan 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 kommunfullmäktiges beslut om minskad ram,
• begära kompensation för statens neddragning av stödet till hemsjukvården,
• kräva att 2020 års resursfördelning till hemtjänsten bibehålls,
• behålla Ekebacken enligt tidigare förslag tills dess att Trygghetsboenden
skapats,
• arbeta för att kommunala bidrag till pensionärsföreningar och funktionsvarierades föreningar överförs från Kultur- och fritidsnämnden till Välfärdsnämnden.
Ekonomi
Vi konstaterar inledningsvis att nämndens ram för 2021 minskar med 6 000 tkr
jämfört med 2020. Detta förslag läggs fram i en tid när samhället har konstaterat att
äldreomsorgen redan är undermålig i hela landet. Den föreslagna besparingen kan inte
genomföras utan ytterligare försämringar i omsorgen om de äldre. För att vi skall kunna
erbjuda våra seniorer en god ålderdom är all vetenskap enig om att ytterligare medel
måste tillföras omsorgen.
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.
Påståendet att minskningen från 25% till 20% eller 5000 timmar inte skulle betyda försämringar för de äldre är helt enkelt inte trovärdigt.
Vi påpekade i vår skrivelse inför nämnden i maj att 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. Eftersom de inte har ändrats
till den nya budgeten får vi förmoda att det är så och kan därför bara konstatera att
Munkedal har mycket lägre verkställda timmar, 36 istället för ca 110 timmar för övriga.
Vi uppmanar därför nämnden att ta de angivna siffrorna med en stor nypa salt och inte
med utgångspunkt i dessa sänka snittiden till 34 tim/månad.

Vi underströk i majskrivelsen också 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. Nu
konstaterar vi att förslaget trots detta är att avveckla hela Ekebacken omgående. Vi
vidhåller uppfattningen att kommunen först bör färdigställa ett nytt särskilt boende och
ett eller flera trygghetsboenden för att därefter ta ställning till en avveckling 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. I det nuvarande budgetförslaget läggs den kommunala Träffpunkten ner. I samband härmed föreslås en ökad samverkan med frivilligorganisationer.
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.
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