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Ålands Landskapsregering  

PB 1060  

22 111 MARIEHAMN 

 

 

Hänvisning:  ÅLR 2022/6332  

  

  

  

  

Ärende:  Ålands kommunförbunds utlåtande 

   

  

Ålands Landskapsregering begär Ålands kommunförbunds utlåtande 

med anledning av utkast till landskapslag om klientavgifter inom 

socialvården 

  

Allmänt  

  

I riket är flertalet lagreformer aktuella och genom RP 231/2021 

föreslås omfattande ändringar i rikets klientavgiftslagstiftning 

inom social- och hälsovården från 1 januari 2023. Lagstiftningen 

tillämpas på Åland genom LL om tillämpning i landskapet Åland av 

riksförfattningar om socialvård (ÅFS 1995:101). 

 

Lagstiftningen innebär idag ett komplicerat rättsläge då endast 

delarna som berör socialvård tillämpas på Åland. Ändringarna som 

föreslås i riket komplicerar rättsläget ytterligare. 

 

Genom att tillämpa en landskapslag om klientavgifter inom 

socialvården istället för ytterligare landskapsförordning tydliggörs 

rättsläget. Klientens rättssäkerhet förbättras genom tydligare 

bestämmelser vid tillämpningen av avgiftstak och grunderna för 

avgifter. 
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Utlåtande 

 

Tiden för att svara på utkastet till landskapslagen har varit kort. 

Begäran om yttrande erhölls 10.08.2022 och svar begärs 31.08.2022. 

En kort svarstid är kritisk för framförallt de grupper som uttryckligen 

berörs av lagförslaget. 

 

Den föreslagna landskapslagen underlättar en enhetlig tillämpning för 

både kommuner och kommunalförbund, vilket skapar ett tydligare 

handlingsutrymme och stärker klientens ställning. 

 

Ålands kommunförbund anser att det ur ett kommunalt perspektiv är 

positivt att föreslagen landskapslag möjliggör att ta ut en avgift för 

outnyttjad plats, men bristfälligt att lagförslaget inte tydligt definierar 

vilken social service som ingår i avgiftstaket. 

 

Ålands kommunförbund vill påtala att konsekvenserna av den 

föreslagna ändringen gällande indexjustering bör redas ut i en större 

utsträckning, dagens ekonomiska situation påvisar att 

konsumentprisindex fluktuerar mera än folkpensionsindex.  

 

I övrigt har Ålands kommunförbund inga synpunkter på utkastet till 

landskapslag. 

 

 

Förbundsstyrelsen för Ålands kommunförbund 

 

§ 48/26.08.2022 

 

Genom 

 

Minna Hellström 

Förbundsdirektör 

Ålands kommunförbund 
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