Socialvården på Åland samordnas 1.1.2021
Från och med 1.1.2021 kommer hela Åland att utgöra ett socialvårdsområde, i enlighet med
landskapslagen
(ÅFS
2016:2)
om
en
samordnad
kommunaltjänst
(https://www.regeringen.ax/alandsk-lagstiftning/alex/20162).
Socialvårdsområdet kommer att förvaltas genom ett kommunalförbund, Kommunernas
socialtjänst k.f. (KST), tidigare Ålands omsorgsförbund. Samtliga 16 åländska kommuner är
medlemmar i förbundet. Personalen från de kommunala socialkanslierna förs över till KST från
och med 1.1.2021.
Servicen som överförs från kommunerna till KST omfattar all socialvård exklusive barnomsorg
och äldreomsorg. KST kommer därmed att handha barnskydd, handikappservice,
specialomsorg,
missbrukarvård,
utkomststöd,
barnatillsyningsmannens
uppgifter,
integrationsarbete, vårdnadsutredningar, moderskapsunderstöd och våld i nära relationer. Även
Fältarna, Tallbacken och Beroendemottagningen blir delar av KST.
Från och med den 1 januari 2021 sköter KST service inom bland annat:
•
•
•
•
•
•
•

Tidigt stöd för barn och familj
Barnskydd
Faderskapserkännanden
Avtal om vårdnad och umgänge
Medling i äktenskapsfrågor
Utkomststöd
Stöd för närståendevård (under 65 år)

•
•
•
•
•
•
•

Moderskapsunderstöd
Missbrukarvård
Våld i nära relationer
Handikappservice
Stöd för rörligheten
Färdtjänst
Specialomsorg

Överföring av klienter
Överföringen av klienter och klienthandlingar sker med stöd av lag. Klienter med pågående
ärenden behöver med andra ord inte vidta några särskilda åtgärder.
KST kommer att få tillgång till klientuppgifterna från och med 1.1.2021. Fram till detta datum
är det de behöriga handläggarna i respektive kommun som har rätt att ta del av uppgifterna,
och som kan svara på mer specifika frågor om den enskildas klientskap.

Kompetens

Smidighet

Trygghet

Service från och med 1.1.2021
Om behov av service uppstår efter årskskiftet ska kontakt tas direkt med KST. Från och med
1.1.2021 nås KST via växeln 532 800, eller via e-post på info@kst.ax. Mer information,
kontaktuppgifter och blanketter finns på webbplatsen www.kst.ax. Webbplatsen förnyas för
närvarande. Den nya hemsidan kommer att lanseras senast 1.1.2021.
Servicen byggs upp utifrån fyra olika verksamhetsområden:
• Tidigt stöd för barn och familjer
• Barnskydd
• Vuxensocialarbete
• Funktionsservice och sysselsättning
Varje verksamhetsområde leds av en områdeschef. Ledningsgruppen, som leds av
förbundsdirektören, ska säkerställa att verksamheten och processerna inom förbundet
samordnas. Målet är en sömlös service för klienterna.
Kontaktuppgifter från och med 1.1.2021
Besöks- och postadress:
Skarpansvägen 30, 22100 Mariehamn
Växeln:
532 800
E-post:
info@kst.ax
Webbplats:
www.kst.ax

Förvaltning
KSTs högsta beslutande organ är förbundsstämman. Förbundsstämman beslutar bland annat
om budget och ekonomiplan, om godkännande av bokslut och beviljande av ansvarsfrihet och
grunderna för avgifterna. Förbundsstämman utser även förbundsstyrelsen.
Förbundsstyrelsen leder kommunalförbundet och förbundets förvaltning och ekonomi.
Förbundsstyrelsen fungerar som i 4 § landskapslagen om socialvårdens förvaltning och tillsyn
på Åland (ÅFS 13:2020) avsett kommunalt organ som ansvarar för den kommunala
socialvården.
Förbundsdirektören ansvarar i egenskap av kommunalförbundets högsta tjänsteman för att
förbundsstämmans och förbundsstyrelsens mål, som fastslås i budget och verksamhetsplan,
uppnås och beslut genomförs.

Ekonomi
Budgeten inför det första året med ett enhetligt socialvårdsområde är uppgjord utifrån kända
socialvårdskostnader och statistik som kommunerna lämnat in till Ålands statistik- och
utredningsbyrå.
Kostnaderna för verksamheten fördelas mellan medlemskommunerna enligt antal
kommuninvånare och skattekraft. Kostnaden för kommunen beror alltså inte på hur många
klienter som bor i den enskilda kommunen. Kommunerna har genom grundavtalet kommit
överens om detta solidariska sätt att fördela kostnaderna på. Dels tryggar det en ökad
anonymitet för klienterna, dels blir socialvårdskostnaderna för den enskilda kommunen lättare
att förutse, då oförutsedda utgifter bärs gemensamt av alla medlemskommuner.
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