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Ärende: Ålands kommunförbunds yttrande 

 

 

 

Ålands Landskapsregering begär Ålands kommunförbunds yttrande med 

anledning av LL om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar 

om socialvård och landskapslagen om tillämpning på Åland av lagen 

om servicesedlar inom social- och hälsovården 

 

Allmänt 

 

Ändringarna till Klientavgiftslagen som föreslås genom Lag 

om ändring av lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården är 

förhållandevis omfattande och många av ändringarna ställer nya krav på 

kommunen eller socialvårdsmyndigheten.  

 

Ändringarna förefaller ämnade att förbättra klientens rättssäkerhet i någon 

utsträckning genom att förtydliga kraven på att redogöra för laggrunden för 

avgifter, möjligheterna till nedsättningar och omständigheterna under vilka 

respektive avgiftsform kan tillämpas.  

 

Genom de föreslagna ändringarna i hänvisningarna i LL om tillämpning i 

landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård (ÅFS 1995:101) förblir 

nuvarande reglering i kraft i landskapet även efter 1.7.2021 när ändringarna 

till Klientavgiftslagen träder i kraft i riket.  
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Yttrande: 

 

Tiden för att svara på remissen har varit kort. Begäran om yttrande erhölls 

16.2.2021, svar begärs per 5.3.2021.  

 

Ålands kommunförbund har begärt synpunkter som grund för remissen från 

Kommunernas socialtjänst, men inte erhållit svar.  

 

Många av de föreslagna förändringarna till Klientavgiftslagen tydliggöra 

kommunens eller socialmyndighetens rörelseutrymme, och de flesta av 

ändringarna stärker klientens ställning genom att man tydliggör vad som 

skall ingå avgiftsgrunder och förtydligar t.ex. möjligheten att efterskänka 

avgifter för klienter med nedsatt betalningsförmåga.  

 

De behov av klargöranden som legat till grund för den föreslagna ändringen 

av Klientavgiftslagen i riket är högst antagligen relevanta också för åländska 

förhållanden även om vissa anpassningar av hänvisningar och terminologi 

kan behöva göras.  

 

Ålands kommunförbund motsätter sig inte en ändring av i LL om tillämpning i 

landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård (ÅFS 1995:101) enligt 

förslaget, men påtalar att en anpassning motsvarande den ändring som 

föreslås till rikslagen bör beredas snarast, eftersom många av de sakfrågor 

som hanteras bl.a. avgiftstak för socialvården, avgift för outnyttjad plats eller 

dylikt även behöver klargöras för Ålands del.    

 

 

Vårdö 5.3.2021 

 

 

För Ålands kommunförbund 

 

 

Magnus Sandberg 

Förbundsdirektör 
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