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Nr 63  

Anhållan om medel för samordning  

av kommunernas socialtjänst. 

ÅLR 2019/2070 

78 S2 

Ålands omsorgsförbund k.f. inkom 8.3.2019 med en anhållan om medel, 

82 000 €, enligt landskapslag (2016:2,2017/74) om kommunalt 

samordnad socialtjänst för bildandet av en för hela Åland omfattande 

organisation av kommunernas socialtjänst i form av ett 

kommunalförbund. Anhållan avser fortsatta förberedelser inför att en ny 

KST-organisation ska vara i kraft 1.1.2020. Åtgärderna omfattar 

färdigställande av grundavtal och förvaltningsstadga, framtagande av 

organisationsmodell, inventering av lokaler och anställningsvolymer, 

utredning av kostnader som överförs till KST och av behov av IT-stöd 

samt kostnader för arbetsprocesser, möten och resekostnader. 

 

Bakgrund 

Enligt landskapslag om ändring av landskapslagen om en kommunalt 

samordnad socialtjänst (lagtingsbeslut 80/2015), 6 § ska 

landskapsregeringen bistå kommunerna vid planeringen och 

förverkligandet av samarbetet enligt landskapslagen.  

 

Tidigare beviljade stöd 

Landskapsregeringen beslöt 29.6.2016 bevilja Ålands kommunförbund 

maximalt 67 000 € för projektet att planera inför kommunernas 

socialtjänst under perioden 1 juli 2016–31 december 2017 (S2 96/2016). 

Ålands kommunförbund meddelade formellt genom förbundsstyrelsens 

beslut § 52/8.9.2017 att förutsättningar saknas för att slutföra det 

koordineringsuppdrag, avseende kommunernas socialtjänst, som 

förbundet åtog sig 2016. Av beviljade medel utbetalades 10 500 € till 

Ålands kommunförbund och av dessa återbetalades i enlighet med 

slutredovisning 292,02 €. Landskapsregeringen konstaterade i sitt beslut 

att Ålands kommunförbunds koordineringsåtgärder inte utmynnat i ett 

samordnat kommunalt förslag till socialvårdsområde/-områden samt att 

resultaten av projektarbetet ska tillhandahållas det fortsatta arbetet med 

framtagande av kommunernas socialtjänst. 

 

 



 2 (2) 

 

Ålands omsorgsförbund k.f. inkom 12.10.2017 med en anhållan om 

medel, 60 000 €, enligt landskapslag (2016:2,2017/74) om kommunalt 

samordnad socialtjänst för bildandet av en för hela Åland omfattande 

organisation av kommunernas socialtjänst i form av ett 

kommunalförbund. Anhållan avsåg förberedelser inför att en ny KST-

organisation ska vara i kraft 1.1.2020. Projektet skulle inledningsvis 

handla om att ta fram utkast till grundavtal, förvaltningsstadga och 

organisationsplan, med tillhörande personalstruktur, för den nya 

organisationen. Efter att begärda kompletteringar erhållits beslöt 

landskapsregeringen 9.3.2018 (S2 58/2018) bevilja Ålands 

omsorgsförbund k.f. maximalt 60 000 € för projektet att planera inför 

kommunernas socialtjänst under perioden 1 januari 2018 – 31 december 

2018. Då de villkor som landskapsregeringen ställde för för att de 

anhållna medlen skulle erhållas inte uppfylldes, betalades de beviljade 

medlen inte ut. 

 

Beslut 

Landskapsregeringen beslutar bevilja Ålands omsorgsförbund k.f. 

maximalt 82 000 € i enlighet med ansökan, bilaga 1 S219E13. Stödet får 

endast användas i det syfte som beskrivs i ansökan med bilagor. 

 

Av det beviljade stödet utbetalas 65 600 € (80 %) i förskott. Utbetalning 

av resterande stöd sker efter redovisning av betalda godtagbara 

kostnader. Om de slutliga kostnaderna understiger det stöd som utbetalas 

i förskott ska mellanskillnaden återbetalas till landskapsregeringen.  

 

Kostnadsredovisningen ska vara landskapsregeringen tillhanda senast 

den 31 januari 2020 varefter eventuell slutreglering sker. 

 

Kostnaderna för år 2019 ska belasta budgetmoment 41000 Övriga sociala 

utgifter.  
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•• ÅLANDS OMSORGSFÖRBUND k.f . 

Till Landskapsregeringen 
Chefen för socialvårdsbyrån 
Maj-Len Österlund 

Ärende: Anhållan om medel för KST-arbete 

ÅLANDS 
LANDSKAPSREGERING 

0 8. 03. 2019 

Förbundsstyrelsen för Ålands omsorgsförbund k.f. har beslutat att anhålla om medel för att fortsätta det 
arbete med att ombilda Ålands omsorgsförbund k.f. till kommunernas socialtjänst, som inleddes under 
år 2018. 

Bifogat i brevet finns förbundsstyrelsens beslut§ 37, 6.3.2019, samt en åtgärdslista med 
prognosticerade kostnader. 

Mariehamn, 8.3.3019 
I 

Jimmy Hellgren 
t.f. omsorgsdirektör

Adress: 
Skarpansvägen 29 B 
AX-22 100 Mariehamn 

Telefon: E-mail:
+ 358 18-52 6600 fornamn.eflernamn@aof ax
Fax: +358 18-14640

Bank: 
JEAN: F/73 6601 0001 1268 53 
BJC: AABAF/22 

Bilaga 1, S219E13
















