KST och lika värde
Tydligen tolkas det som motstånd om man har frågor och alternativ i processen. Det måste projektet
tåla, det är fråga om kommunernas viktigaste uppgifter, att ta hand om de svaga och utsatta. Vi
behöver göra rätt från början.
Barbro Sundback ger en känga till Petri Carlsson för att han ”signalerar motstånd och mera bråk om
KST” . I sammanhanget måste vi minnas att en kvalificerad majoritet i Mariehamns fullmäktige sagt
att staden gärna är värdkommun, vilket redan i dag är fallet i rätt stor utsträckning. Det innebär att
en politisk plattform finns för Petri att uttrycka den åsikten.
Om det är att signalera bråk och motstånd att ha andra synpunkter finns rätt mycket sådant i de
utlåtanden som kommit in. Jag tror inte att någon av de som lämnat in synpunkter gör det av
motstånd mot ett utvidgat socialt samarbete. Det är organisationen och formerna för det som är
föremål för en debatt som för oss framåt.
BS skriver att det är kommunerna som har makten att besluta om servicenivå mm. Det stämmer inte,
det är kommunalförbundet som beslutar, kommunerna har bara en indirekt påverkan genom sina
representanter. Servicenivån bör slås fast i lag, inte lämnas till förbundet. Likaså saknas regler för den
regionala spridningen i lagen vilket innebär att BS tanke att välfärden gäller alla automatiskt ”var man
än bor” inte håller streck. Kommunalförbundet kan fastställa att allt skall koncentreras till staden,
Godby eller Dalkarby för att ta några exempel. En majoritet inom förbundet (och även en minoritet)
kan besluta om det mesta, t ex kostnadsfördelningen.
För mig har det under processen gått upp att alla inte är lika inför lagen, frågorna behandlas olika i
kommunerna. Den fråga jag vill ställa i det sammanhanget, var finns tillsynen? LR som är
tillsynsmyndighet har en skyldighet att se till att lagarna följs.

Avslutningsvis tror jag att alla som haft synpunkter, både de positiva och negativa, har haft
det med den framtida sociala servicens välgång i fokus. Jobbet bör fortsätta och slutsatser dras av
de synpunkter som kommit in.
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