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Medlemsdirektiv för utövande av inflytande i 
Kommunernas socialtjänst k.f.  

Godkända av stadsfullmäktige den 21.6.2022, 104 § 

 

Dessa direktiv utgör Mariehamns stads direktiv till de personer som på förslag av staden utsetts till 

ledamöter i styrelsen för kommunalförbundet Kommunernas socialtjänst k.f., nedan KST. 

Kommunalförbundets verksamhet utgör en del av stadens kommunala verksamhet och står under 

stadens ledning och kontroll i den omfattning som följer av stadens ägarandel och på sätt som 

framgår av grundavtalet. Syftet med dessa direktiv är att, genom att fastställa stadens mål, syfte och 

förväntningar på verksamheten, utöva inflytande över kommunalförbundets verksamhet. Stadens 

representanter i kommunalförbunden svarar inför staden för att direktiven så långt som möjligt 

kommer till uttryck i kommunalförbundens verksamhet och ledning.  

KST: s uppdrag och mål 

KST ska handha all den socialvård som enligt lag ankommer kommunerna och utgör det 

gemensamma socialvårdsområde som avses i 3 § 1 mom. LL (2016:2) om kommunalt samordnad 

socialtjänst.  

 

Servicenivå 

KST ska erbjuda en god individuell service med hög rättssäkerhet. KST ska eftersträva bästa möjliga 

kvalitet inom ramen för tillgängliga resurser och betrakta lagstadgade krav som en miniminivå som 

kan överstigas när motiverade behov föreligger. 

 

KST ska ta ett stort ansvar för att i den splittrade åländska myndighetsstrukturen samordna insatser 

från olika aktörer och säkerställa att ingen klient blir utan den hjälp klienten har behov av till följd av 

att klientens fall faller mellan olika myndigheters ansvarsområden. KST ska lägga stor vikt vid 

förebyggande insatser och ta ett aktivt ansvar för att det upprättas fungerande flödesscheman för 

samarbete mellan olika aktörer så som primärkommuner, ÅHS, husbolag mm. Servicen ska vara 

anpassad så att den med goda resultat förmår hjälpa såväl klienter med mindre komplexa mera 

rutinartade behov som klienter med mera komplexa och specifika behov.  

 

KST ska aktivt informera om den servicenivå man tillhandahåller inom olika insatsområden så att 

invånare kan informera sig om vad de har rätt att förvänta sig i form av service.  

 

Finansiering 

KST finansieras i första hand av primärkommuner men bör i så hög utsträckning som möjligt söka 

externa medel samt dra nytta av de möjligheter till avgiftsfinansiering som lagstiftningen ger.  

 

Servicesedlar 

KST ska successivt införa servicesedlar för anskaffande av privata socialvårdstjänser som alternativ till 

den service som KST själv producerar. 
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KSTs organisation och verksamhet 

KST bör eftersträva att ständigt effektivera KST:s organisation, om möjligt minska antalet 

verksamhetsområden, eftersträva att dubbelarbete undviks och att arbetet inom KST utförs 

rationellt. 


