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Nr 4  
Anhållan om medel för samordning  
av kommunernas socialtjänst. 
ÅLR 2019/9531 
7 S2 

Ålands omsorgsförbund k.f. inkom 2.1.2020 med protokoll från Ålands 
omsorgsförbunds förbundsstyrelses möte den 18.12.2019. Av protokollet 
framgår att avsikten är att anställa projektledare för att arbeta med KST-
frågor under tiden 1.1 - 30.6.2020 under förutsättning att ”kostnaderna 
kan belasta landskapsregeringen”. Projektledaren skulle arbeta med 
diverse uppgifter såsom ny hemsida, intranät samt diarieföring, avtal med 
externa parter, organisationsmodellen, logo samt grafisk profil samt 
processer och servicenivåer tillsammans med förmän. 
 
Kostnaderna för den tänkta projektledaren specificeras inte – man 
konstaterar att förbundsstyrelsens ordförande överenskommer om lön och 
övriga villkor. 
 
Landskapsregeringen har den 16.1.2020 erhållit meddelande om att 
Ålands omsorgsförbund k.f. från och med 1.1.2020 formellt bytt namn 
till Kommunernas socialtjänst k.f. 
 
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. I den av lagtinget 
godkända budgeten för 2020 har upptagits 80 000 € för detta ändamål. 
 
Landskapsregeringen beslöt år 2019 (S219E13) bevilja Ålands 
omsorgsförbund k.f. maximalt 82 000 € för KST-förberedelser. Stödet 
har kostnadsredovisats och utbetalats i sin helhet. 

 
Beslut 
Landskapsregeringen beslutar bevilja Kommunernas socialtjänst k.f. 
maximalt 40 000 € i enlighet med ansökan, bilaga 1 S220E04. Stödet får 
endast användas i det syfte som beskrivs i bilagan. 
 



 2 (2) 
 
Av det beviljade stödet utbetalas 32 000 € (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 21 augusti 2020 varefter eventuell slutreglering sker. 
 
Kostnaderna för år 2020 ska belasta budgetmoment 41000 Övriga sociala 
utgifter. 

 
 
 
 
 
 
 

 



Bilaga 1, S220E04












