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          Bilaga 1, F120E30 
  Dokumentnamn Nr Sidnr 
 BESLUT 156 F1 2 (3) 
  
 Datum Dnr 
 2.7.2020 ÅLR 2020/2785 
  
  
 Kommunernas socialtjänst k.f. 
  
 Styrmansgatan 2 B 
 AX-22100  MARIEHAMN 
  
Hänvisning 
 
 
Kontaktperson 
Bitr. finanschef Runa Tufvesson 
 
Ärende 
ANHÅLLAN OM SAMARBETSSTÖD FÖR HEMSIDA 

 
Kommunernas socialtjänst k.f. (KST), har den 7 april 2020 lämnat in en 
anhållan om samarbetsstöd gällande hemsida för KST. I ansökan framgår 
att det finns behov att utveckla den nuvarande hemsidan för KST, och en 
sådan utveckling bidrar till att underlätta för användarna att hitta 
information angående uppgifter om rättigheter och skyldigheter som är 
förknippade med socialvården. Projektets budget är på 22.380 euro 
exklusive moms och bedrivs genom Åda Ab. 
 
Landskapsregeringen konstaterar man kan bevilja samarbetsstöd till ett 
kommunalförbund som ansluter sig till en befintlig tjänst inom it-området, 
om det bedöms öka graden av it-samordning inom den offentliga sektorn. 
Landskapsregeringen konstaterar också att enligt Ålands budget för år 
2020 är it-projekt som drivs genom Åda Ab prioriterade vid bedömningen 
av samarbetsstöd.  
 
Projektet innebär att KST ansluter sig till Ådas befintliga hemsidespaket 
för offentlig sektor. Landskapsregeringen bedömer därmed att projektet 
bidrar till ökad it-samordning inom offentlig sektor. 
 
Landskapsregeringen beslutade att bevilja ett samarbetsstöd om 85 procent 
av projektkostnaderna. Beviljningen kan högst uppgå till 19.023 euro. 
Beviljningen görs i enlighet med 24 § LL (2017:120) om landskapsandelar 
till kommunerna.  
 
Stödet får endast användas i det syfte som beskrivs i ansökan med bilagor. 
Betydande ändringar som påverkar resultat, tid eller kostnader i 
förhållande till den inskickade ansökan ska godkännas på förhand av 
landskapsregeringen. Exempel på vad betydande ändringar kan gälla är 
projektets innehåll, samarbetsparter och projektperiod.  
 
Samarbetsstödet ska användas för kostnader som är direkt kopplade till 
projektet. Kostnaderna är godtagbara enbart till den del de är 
projektspecifika. Utbetalning av beviljat stöd sker kvartalsvis i efterhand 
mot redovisning av betalda godtagbara kostnader i enlighet med 35 § LL 
(2017:120) om landskapsandelar till kommunerna.  
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Samarbetsstödet förutsätter att KST inte finansierar projektet med annat 
stöd från landskapsregeringen. Om projektet beviljats annat stöd ska 
samarbetsstödet återbetalas.  
 
Slutrapporten ska förutom en redovisning av resultat och ekonomi även 
innehålla en utvärdering av det genomförda projektet. Av rapporten bör 
framgå om de förväntade målen uppnåtts och hur man arbetat för att nå 
målen. Ifall projektmålen inte uppnåddes ska rapporten innehålla en 
förklaring om varför så inte skedde. 
 
Slutrapporteringen av projektet ska vara landskapsregeringen tillhanda 
senast den 30 juni 2021, kl. 15.00. Om slutrapporten lämnas in efter utsatt 
tid verkställs inte kvarstående utbetalning. 
 
 
 
 
 
 
Minister    Fredrik Karlström 
 
 
 
 
Bitr. finanschef   Runa Tufvesson 
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