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LEMLANDS KOMMUN

LE/666/2021

Utlåtande över Kommunernas socialtjänst k.f. budget 2022 och ekono-
miplan 2023-2024

KS 230 § 
18.10.2021

Kommunernas socialtjänst k.f. (KST) har den 1 oktober 2021 kommit in
med en begäran om yttrande över sitt budgetförslag 2022. Yttrandet önskas
vara KST tillhanda senast den 15.10.2021.

Kommunen har anhållit om att få lämna sitt utlåtande den 19.10.2021 efter
kommunstyrelsens sammanträde som äger rum den 18.10.2021. 

Budgetdokumentet  utgår  från  förvaltningens  förslag  till  budget.
Förbundsstyrelsen  har  därefter  beslutat  om  en  inbesparing  om  totalt
410 000  euro.  Kommunandelarna  uppgår  till  27 161 249  euro  i
förbundsstyrelsens  förslag  (25 626 095  euro  i  budget  2021),  vilket
motsvarar en ökning om ca 6 % från budget 2021. För Lemlands kommun
medför detta en ökning av kostnaderna med 80 121 euro, från 1 684 896
euro  2021  till  1 765 017  euro  2022.  Ökningen  är  således  ca  4,8  % för
Lemland. Detta kan jämföras med kommunens budgetdirektiv för 2022 som
utgår från ett netto om -2,7 % mot budget 2021.

Den föreslagna kostnadsökningen inom KST motsvarar  en skattehöjning
om  nästan  0,25  procentenheter  för  Lemlands  kommun  alternativt  att
kommunens  övriga  verksamhetsområden  ska  göra  inbesparingar  om
ytterligare 0,8 procentenheter.

KST inledde sin verksamhet 1.1.2021. Det är glädjande att se att KST har
kommit  igång  bra  med  sin  verksamhet  och  att  de  allra  mest  kritiska
verksamheterna har  varit  fungerande redan från årsskiftet  och att  övriga
delar börjar falla på plats redan under det första verksamhetsåret. Det ger en
förhoppning om att KST kan leverera en god socialvårdsservice till  våra
kommuninvånare på hela Åland på ett socialt och ekonomiskt hållbart sätt.

Samtidigt  som  KST  inledde  sin  verksamhet  trädde  en  ny
socialvårdslagstiftning i kraft. Den nya socialvårdslagstiftningen syftar till
att höja kvaliteten på socialvården, vilket KST givetvis måste beakta i sitt
arbete. Samtidigt trädde dock även ny kvalitetshöjande lagstiftning i kraft
inom tre  kostnadstunga  delar  i  kommunernas  serviceåtagande,  nämligen
äldreomsorg,  barnomsorg och grundskola,  vilket  primärkommunerna och
övriga kommunalförbund måste beakta i sitt arbete.
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Primärkommunerna har en begränsad summa pengar att fördela till samtliga
de kommunala serviceområden som ålagts kommunerna enligt lag. Detta
måste  göras  genom  aktiva  och  medvetna  prioriteringar  inom
primärkommunerna lika väl som inom kommunalförbunden. Det är därför
av allra största vikt att kommunalförbunden är lyhörda för hur stor andel av
kommunens  tillgängliga  resurser  som  kan  fördelas  till
kommunalförbundens  serviceområden  på  samma  sätt  som
primärkommunernas övriga verksamhetsområden får en ram att förhålla sig
till inför budgetarbetet.

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 givetvis 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.

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen  beslutar  att  ge  följande  direktiv  till  Kommunernas
socialtjänst k.f. över förslaget till budget 2022:
-  Lemlands  kommun  efterlyser  ett  förslag  från  KST  avseende  hur
budgetprocessen kunde vara mer transparent och hur KST redan i ett tidigt
skede  kunde  inhämta  ägarnas  direktiv  och  ramar  inför  förvaltningens
budgetarbete.
- Lemlands kommun önskar en tydligare budgetuppföljning för innevarande
år och en kvalificerad prognos för det väntade utfallet för budgetår 2021.
-  Lemlands  kommun  anser  att  ytterligare  inbesparingsmöjlighet,  främst
inom förvaltningen,  bör  ses  över.  KST har  redan  ett  i  personal  beaktat
resursstarkt ekonomi- och personalkansli.
-  Tjänster och befattningar bör inte inrättas ordinarie före det är  absolut
säkerställt  att  verksamheten har  ett  varaktigt  och ofrånkomligt  behov av
dessa  resurser.  Även  tillfälliga  utökningar  bör  föregås  av  en  noggrann
verksamhetsanalys och med tydliga tjänste- eller befattningsbeskrivningar
som grund för de arbetsuppgifter som ska utföras.
*********
BESLUT:
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt att omfatta kommundirektörens förslag.
--------------
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