
 
 

 

 

Kommunernas socialtjänst, budget 2022 

Dnr MHSTAD/1487/2021 

Koncernkommittén 4 §, 4.10.2021 

Bilaga:  

• Begäran om utlåtande; 

• Begäran om utlåtande, Bilaga 1 Förslag till budget 2022 

• Begäran om utlåtande, Styrelsens förändringsförslag 

• Begäran om utlåtande, Kommunfördelning 

• Begäran om utlåtande, Förvaltningens lista på möjliga besparingar 

• Begäran om utlåtande, KST styrelseprotokoll 

Staden 01.10.2021 har erhållit begäran om yttrande över kommunernas socialtjänsts 

förslag till budget för år 2022. Stadens utlåtande ska lämnas senast 15 oktober. Av 45 

§ stadens förvaltningsstadga framgår att det ankommer på koncernkommittén att 

utfärda anvisningar till de personer som representerar staden i de externa organen. 

Koncernkommittén kan föra ett ärende som den har rätt att avgöra för behandling i 

stadsstyrelsen. 

 

Budgetförslaget bygger på att kommunalförbundets kostnader växer med ca 5,3 

procent jämfört med budgeten 2021. Stadens budgetramar för 2022 bygger på en 

nettokostnadsutveckling om -1,2 procent. Stadens utökade andel för KST skulle utgöra 

700 000 euro, vilket motsvarar en ytterligare inbesparing för stadens övriga 

verksamheter motsvarande -1,12 procent. 

 

Stadsdirektörens förslag: Koncernkommittén såsom utlåtande till kommunernas 
socialtjänst enligt följande: 

Stadens utrycker sin förvåning över att KST’s förvaltning till styrelsen lämnat ett 
budgetförslag som bygger på en kostnadsutveckling som så markant avviker från 
den allmänna kostnadsutvecklingen. Det bör vara primärkommunerna som 
fastställer de ekonomiska ramarna för KST. 

Staden är väl medveten om att KST har ny lagstiftning att implementera men 
konstaterar att även primärkommunerna är föremål för kostnadsdrivande 
förändringar i lagstiftning inom såväl bildningsväsendet som inom äldreomsorgen.  

Staden uppmanar KST’s styrelse att omarbeta förslaget och inför stämman 
presentera ett förslag som bygger på en kostnadsutveckling på 1,3 procent. 
Beaktat att stadens budgetramar för 2022 bygger på en nettokostnadsutveckling 
om -1,2 procent är det en förhållandevis hög utveckling.  

Beslut:  Förslaget godkänns.   

asa.andersson
Skrivmaskin
Bilaga 5 §20/3.12.2021



 
 

 

 

Koncernkommittén för ärendet till stadsstyrelsen för beslut.  

____________________ 

 

Stadsstyrelsen 192 §, 07.10.2021 

Stadsdirektörens förslag: Stadsstyrelsen godkänner koncernkommitténs förslag. 

Beslut: Ärendet bordläggs. 

_____________________ 

 

Stadsstyrelsen 199 §, 14.10.2021 

Beslut: Staden konstaterar att KSTs budgetförslag har betydande konsekvenser för 
stadens budget 2022 vars ramar bygger på en nettokostnadsutveckling på -1,2 %.  

Staden uppmanar KSTs styrelse att, utgående från att kostnadsminskningarna ska ske 
på ett sätt som inte äventyrar den lagstadgade servicen, omarbeta förslaget och 
emotser ett förslag som utgår från en kostnadsutveckling motsvarande den 
ursprungliga ram som framgick för planår 2022 i budgeten för 2021. 

Staden har förståelse för den problematik som följer av att KST är en nybildad 
organisation som behöver förhålla sig till ny lagstiftning. Utvidgningar som innebär att 
de kostnadsramar som framgår av godkända planår väsentligt överskrids måste ändå 
alltid kommuniceras till och förankras hos primärkommunerna i god tid innan 
budgetprocessen.   

Ärendet justeras omedelbart.  

_____________________ 

 


