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Karl-Anders Andersson (C) ledamot 
Mathias Johansson (SD) ersättare 
 
 
Lars B Andersson (SPF Svarteborg) 
Gerd Berg (SPF Sörbygden) 
Ove Göransson ((PRO) 
Leif Svensson (SPF Svarteborg) 
Elisabeth Brorsson (SPF Sörbygden) 
 
 
 
 
 
Yngve Carlsson (Reumatikerförbundet) 
Lillvor Johansson (FUB) 
Görel Christer-Nilsson (Hjärnkraft FyrBoDal) 
Marianne Schewenius (RSO/HRF) 
Lisbeth Christophersen (FUB) 
Rolf Hansson (HRF) 
 

  
Övriga deltagare Markus Fjellsson, sekreterare 

Karolina Christensen, avdelningschef VoO 
Peter Karlsson, samhällsbyggnadschef 

 Åke Lindström, projektledare 
Jan-Olof Karlsson, kultursekreterare 
Anders Zettergren, 1:e bibliotekarie 
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Kommunala rådet för funktionshinderfrågor (KRF) och 
kommunala pensionärsrådet (KPR) 
 
§ 1 
 
Upprop samt val av justerare 
 
Närvaroupprop sker. 
 
KPR och KRF väljer gemensam justerare Ove Göransson att justera dagens 
protokoll. 
 
§ 2 
 
Föregående protokoll 
 
Föregående mötets protokoll från 2022-09-15 läggs till handlingarna. 
 
§ 3 
 
Budgetuppföljning 2022 
 
Karolina presenterar delårsbokslutet från oktober. Årsprognosen för året är i 
oktober på -12,2 milj. kr. Den stora orsaken är de kraftigt höjda elpriserna, samt 
pågående och kommande placeringar. Det finns idag få placeringar utanför 
kommunen och dessa är till rimliga priser och utifrån barnens behov i första hand. 
Det är dessutom lagstyrda insatser som är svåra att styra. Personalkostnaderna är 
ytterligare en post där mycket beror på sjuklönekostnader. Det är viktigt med 
förebyggande arbete för att förbättra detta. Jämfört med 2021 så är 
lönekostnaderna lägre 2022, även när lönerevisionen är inräknad.  
Försörjningsstödet har minskat något sedan 2021.  
 
§ 4 
SÄBO utredningen – redovisning från styrgruppens möte (Åke Lindström) 
 
Delrapport 1 är redovisad och finns publicerad på hemsidan. Nu arbetas det på 
rapport 2, som handlar om placering, ekonomi etc.  
Åke Lindström redovisar de olika aspekterna som måste tas hänsyn till i processen. 
 
§ 5 
Frågor till Välfärdsförvaltningen 
 
a. Kvalitet i Hemtjänsten 

Hemtjänstindex är en ny tjänst som lanserades 23 november, efter ett initiativ 
från SPF, som är en samlad redovisning av fakta kring hemtjänsten. Munkedal 
har inte gått in i detta i år utan vill avvakta och se hur det kommer att falla ut.  
www.hemtjanstindex.se är platsen där man kan se vidare på de aktuella 
siffrorna. 
  

b. Digitala hjälpmedel 

http://www.hemtjanstindex.se/
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Verksamheten kommer att arbeta med mer digitala hjälpmedel när det gäller 
medicinsk behandling och uppföljning. Dessa kommer att användas av 
personalen i första hand.  
 

c. Specialistundersköterskor 
I dagsläget är det fyra av de tillsvidareanställda undersköterskorna som 
utbildar sig till specialistundersköterska. Det har beslutas om en kompetens- 
och titulaturstruktur, där man tar hänsyn till de nya kompetenserna som 
utvecklas. Det som har kallats teamledare kommer att tas bort och ersättas 
med specialistundersköterskor.  
 

d. Språkombud  
Arbetet med att införa språkombud ingår i arbetet med Vård- och 
omsorgscollege. Det handlar om att utvecklad språket i verksamhetens olika 
delar. Om man googlar ”språkombud” så finns det många bra filmer om vad 
det innebär.  
 

e. Uppföljning Syn- och hörselinstruktör 
Det finns ett inlämnat medborgarförslag om att återinföra tjänsten och detta 
håller  på att beredas. Det har inte varit uppe för beslut i Kommunfullmäktige 
ännu. 

 
f. Statlig HAB-ersättning 
 Kommunen har ansökt om allt stöd, och har också betalat ut allt.  
 
g. Krisberedskap 

Förvaltningen har arbetat mycket med krisberedskap, både internt och 
externt. Det pågår ett förvaltningsövergripande arbete för att förbättra 
kommunens beredskap i händelse av kris. I det senaste numret av 
kommuntidningen står det om tips som var och en kan tänka på när det gäller 
individnivå, vilket gärna ska spridas. 

 
§ 6 
Samarbete Samhällsbyggnadsförvaltningen, KPR och KRF angående tillgänglighetsfrågor 
 
Efter föregående mötes redovisning av projekt föreslår SPF Sörbygden följande 
projekt där den tidigare beslutade arbetsgruppen ska fungera som remissinstans: 
 
-Ombyggnad av kommunala fastigheter 
-Tillgänglighetsanpassningar av kommunala fastigheter. 
-Säkerhetshöjande åtgärder av kommunala fastigheter 
 
Arbetsgruppen består av Gerd Berg, Lars B Andersson, Görel Christer Nilsson och 
Lisbeth Hedlund. Beslut taget i KPR/KRF 2021-12-01. 
 
§ 7 
Frågor till Samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
Peter Karlsson presenterar svaren från förvaltningen 
 
a.Hörselslinga 
Det är beställt en översyn i både Gullmarssalen och Sporren. Det är inget fel 
anmält i dag, men tekniken behöver ses över och utvecklas.  
 
b.Tegelvägen 
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Kommunen har lämnat ett förslag till Trafikverket att kommunen ska överta vägen 
från Munkedalsmotet vid HJ Bygg fram till Munkeland. Orsaken är att det inte är en 
prioriterad väg hos Trafikverket vilket gör att underhållet är dåligt. Detta kommer 
att bli bättre med kommunalt huvudmannaskap. Övriga detaljer kring vägen är inte 
beslutade. 
 
c.Skyddsrum 
Frågan är aktuell i förvaltningen. Det finns en kartportal på MSB´s hemsida där 
man kan se skyddsrummen som finns i registrerade i kommunen. Det finns 19 
skyddsrum, varav 7 finns i kommunala byggnader, övriga finns i privata byggnader. 
Det kommer att genomföras en besiktning av skyddsrummet under december 
2022. Det finns ytterligare skyddrum som inte är registrerade hos MSB och som 
därför är svåra att få överblick över. 
 
d.Badplatsen Gårvik 
Det pågår en utredning om hur badplatsen ska tillgänglighetsanpassas fullt ut till 
badsäsongen 2023. 
 
e. Organisationsförändring på Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Måltid och lokalvård kommer att slås ihop till en avdelning Likaså kommer Gata-
Park och Fastighet att slås ihop till en avdelning. 
 
§ 8 
Frågor till Kultur- och fritidsförvaltningen (Jan-Olof Karlsson, Anders Zettergren) 
 
a.Kulturstöd till äldre (ekonomisk och praktisk) 
Anders: Biblioteket kör inte ut material till personer, men skulle gärna vilja. De 
håller på att se över om det kan lösas. Några kringliggande bibliotek erbjuder att 
låna filmer, men detta har inte prioriterats av kommunen. E-böcker går att låna, 
men detta kostar ca 60 tkr per år. Att både erbjuda detta och film är svårt att lösa 
ekonomiskt. 
Jan-Olov: Ekonomiskt kulturstöd har redovisats på tidigare möte och Jan-Olov 
hänvisar till detta. Det finns inga riktade arrangemang, utan de som anordnas 
riktar sig till alla. 
Regionala arrangemang finns i mindre omfattning än tidigare, men det som finns 
går att bjuda in. Det är däremot en kostnadsfråga vad man ska lägga resurserna 
på. Däremot finns det möjlighet för initiativ från bl.a. bygdegårdar etc.  
  
b.Badplatser (utformning, skötsel, vinterbadplats) 
Saltkällans båthamn erbjuder vinterbad. Det går även att vinterbada i 
Hällevadsholm. 
 
§ 9 
Stående punkt: Välfärdsnämndens ärenden 
 
Beredningen för kommande nämnd är inte klar. 
 
§ 10 
Stående punkt: Information från centralförbunden 
 
Hjärnkraft: Kurs för de som möte utmattningssyndrom erbjuds under sex månader. 
Finns på internet.  
Det finns också en kurs kring hjärnskakning hos barn och unga. 
SPF: Hemtjänstindex är en mycket aktuell fråga för föreningen nu. Vill uppmana 
kommunen att gå med i denna verksamhet. 
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PRO: Åsa Linderborg är ny ordförande i Sverige, och kommer att hälsa på i 
Bohuslän inom kort. Pensionerna är det mest aktuella frågan för PRO idag. De 
kommer att kräva svar på när de höjningar som lovades innan valet kommer att 
träda ikraft.  
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