
 

Till Kommunernas socialtjänst kf. 

Styrelsen. 

 

 

BRÄNDÖ KOMMUNS YTTRANDE  MED ANLEDNING AV KOMMUNERNAS SOCIALT 

JÄNST K.F. FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR 2022. 

 

Kommunernas socialtjänst k.f. (”KST”) har 1.10.2021 inkommit med ett för-

slag till budget för 2022 och ekonomiplan för 2023-2024. Ett eventuellt utlå-

tande ska vara inlämnat senast 15.10.2021.  

 

Budgetförslaget innebär en ökad kommunandel från 25 626 000 euro i budget 

2021 till 27 571 000 euro i budgetförslaget 2022. Men förbundsstyrelsens för-

slag till ändring minskar kostnaderna och således troligen kommunandelarna 

med 410 000 euro. 

I bilaga 3 Kommunfördelning framkommer att Brändös andel ökar från 2021 

års ca 389 k € till 2022 års ca 406 k € d.v.s. med ca 4,4 %. 

 

Det kan med konstateras att KST levererar god service åt ålänningarna. En 

trygg och fungerande socialservice är viktigt för ett fungerande samhälle.  

 

KST åberopar den nya socialvårdslagen som huvudanledning till att det inte 

går att hålla kostnadsutvecklingen i schack. Tanken med den nya lagen är för-

stås att servicen ska hålla högre kvalitet. Det är dock inte endast inom social-

vården som ny lagstiftning påverkar kommunerna. Även inom äldreomsorg, 

barnomsorg och skola finns nya lagar som ställer högre krav på kommunen. 

Detta är tre mycket stora och kostnadstunga delar av primärkommunens ser-

viceåtagande. Trots det har Brändö i sitt budgetdirektiv valt att hålla kostnads-

ökningen till i praktiken 0 % jämfört med budget 2021 (därtill nödd och 

tvungen p.g.a. det totalekonomiska läget för kommunen , vilket alltså är svårt 

med ett budgeterat underskott för 2021 om ca 576 k €). 

 

På samma vis som Brändö som primärkommun har som ambition att fortsatt, 

trots ökade lagkrav, kunna erbjuda god service utan att kostnaderna skenar bör 

även kommunalförbunden ha denna ambition. Om KST:s budget tillåts öka på 

bekostnad av verksamheterna i primärkommunen har de facto en prioritering 

gjorts som säger att den verksamhet som sköts av KST är viktigare än den som 

sköts av primärkommunen. En sådan prioritering kan förstås göras, men den 

görs lämpligast genom en transparent budgetprocess där primärkommunerna 

inbjuds tidigt i processen så att ägarnas direktiv kan beaktas i förvaltningens 

arbete med budgeten.  

 

Brändö kommun anser att kommunalförbunden i princip borde hålla sig inom 

samma budgetramar som ägarkommunerna och önskar därför att KST tar fram 

ett nytt budgetförslag med en kostnadsökning om max. 0,5 % jfr. budget 2021 

d.v.s.  en högre ökning än vad kommunen ”tillåter”, är förberedd att satsa på 

den egna verksamheten. Innebär alltså att Brändös andel skulle tillåtas öka 

med ca 2 k d.v.s. till ca 391 k €. 

 

                                            På Brändö kommunstyrelses vägnar 

 

                                             John Wrede, kommundirektör 
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