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SAMMANTRÄDETS SAMMANKALLANDE OCH BESLUTFÖRHET
§ 115
BESLUT:

PROTOKOLLJUSTERING
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BESLUT:
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GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN
§ 117
BESLUT:
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FÖRBUNDSSTÄMMANS SAMMANTRÄDE 10.6.2022
§ 118
Enligt § 49 i kommunallagen för landskapet Åland skall förbundsstyrelsen övervaka att
stämmans beslut är lagliga, utom i ärenden som rör stämmans inre organisation samt val av
styrelse och revisorer. Förbundsstämman höll sammanträde den 10.6.2022.
Protokollet finns till påseende på mötet.
FÖRBUNDSDIREKTÖRENS FÖRSLAG:
Förbundsstyrelsen konstaterar att besluten 10.6.2022 tillkommit i laga ordning och kan
verkställas.
BESLUT:
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BUDGETRAM 2023
§ 119
Organisationen
Med tanke på att KST endast varit verksamt 1 ½ år så är det för tidigt att föreslå förändringar i
organisationen. Dessutom pågår diskussioner om ett familjecenter och då är det naturligt att i
samband med det utreda om organisationen är optimal. Verksamhetsområdet funktionsserviceoch sysselsättning handhar ett stort verksamhetsområde men då en ny lag är på kommande som
innefattar både specialomsorg och handikapp så vore det fel att dela verksamheten i det här
skedet.
Allmänna löneökningar, indexjusteringar, justering av befintliga anställningar
Utifrån de konstaterade faktiska kommande höjningarna i avtalsförhandlingarna på fastlandet
föreslås en beräknad löneökning med 2,53% från 1.1.2023 och 1,9 % från 1.6.2023.
Arvoden och ersättningar justeras med 4 %. Utkomststödet justeras med 4 %. KST har inte
tagit höjd för övriga inflationsrelaterade ökningar. Ovanstående innebär en kostnadsökning om
522 000 euro.
Verksamhetsförändringar
Det planeras för en sammanslagning av dagverksamheter inom specialomsorgen. Budgeterade
kostnader för sysselsättningsverksamhet minskade 2022 och kommer ytterligare att minska
2023. I dagsläget sysselsätter daglig verksamhet 92 individer. Till hösten räknar vi med
ytterligare 7 klienter och hösten 2023 ytterligare 7 klienter. Med en ny enhet täcker vi in även
detta kommande behov.
KST får 8 nya boendeplatser från och med årsskiftet då Mariegatan står klart. Totalt kommer det
att finnas 13 platser på Mariegatan men eftersom Svedgränd med 5 boendeplatser stängs så
kommer det att bli 8 nya platser. Utöver Svedgränds personal som flyttas över till Mariegatan
behövs det nya personalresurser till den nya enheten om 3 vårdare (100 %) och 2 vårdare (75%).
Det här innebär en kostnadsökning om flera hundra tusen euro för verksamheten samt ytterligare
kostnader för hyra av fastigheten. Trots ökningen av boendeplatser så finns det ännu klienter i
kö.
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KST tar över verksamheten vid Fixtjänst vid årsskiftet 2022/2023. Personalen består av en
föreståndare (100 %) samt fyra handledare (motsvarande 3,1 årsarbeten). Ålands
handikappförbund producerar arbetstillfällen för personer med funktionsnedsättning. Idag är 36
skyddsarbetstagare sysselsatta genom Fixtjänst. Det finns en kö till sysselsättning genom
Fixtjänst. Landskapsregeringen drar in PAF bidraget som tidigare erlagts för verksamheten. Det
här innebär en kostnadsökning för KST.
Antal vårdtagare inom närståendevården var år 2021: 216 stycken. Detta är betydligt fler än i
riket. Budgeten ligger på dryga 1 miljon. Prognosen för i år visar på 1 240 000 euro, dvs det
saknas redan i år budgetmedel på över 200 000 euro med nuvarande stödnivå.
Antal servicetagare inom färdtjänsten var per 31.12.2021 680 personer. Budgeten är på 1,3
miljoner euro. Prognosen 2022 visar att budgetmedlen på 1,3 miljoner inte kommer att räcka.
Det behövs ytterligare 200 000 euro i budget 2023.
KST erlägger totalt per månad 6845 h personlig assistans. I budgeten för år 2022 finns det
1 736 000 euro, vilket inte täcker årets kostnader. Budgeten behöver höjas med 200 000 euro.
Det finns stort behov av ett ESB för klienter under 65 år inom KST (inte specialomsorg).
KST har inget eget ESB för klienter under 65 år som inte är specialomsorg utan köper platser av
kommuner och privata aktörer. KST önskar öppna en egen enhet vilket inte innebär ökade
kostnader utan en omfördelning från köp av tjänst till löner. KST räknar med en inbesparing.
Det finns lagstiftning som möjliggör ibruktagande av servicesedlar, men i nuläget används
servicesedlar inte inom socialservicen eller hälso- och sjukvården på Åland. Kommunen kan
ordna de uppgifter som hör till socialvården genom att en serviceanvändare ges en servicesedel
med ett av kommunen fastställt värde i euro, med vilken de betalar de tjänster som
serviceanvändaren köper av en privat serviceproducent som kommunen godkänt. Syftet med
servicesedlar är att öka klientens valmöjligheter, förbättra tillgången på tjänster, göra
serviceproduktionen mångsidigare samt skapa förutsättningar för ett framtida samarbete mellan
den kommunala socialvården och privata serviceproducenter. KST kommer under 2023 att
utreda möjligheten att i samarbete med andra kommuner bygga upp ett system för servicesedlar.
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Fastigheter
Från och med 1.1.2023 kommer KST att hyra Mariegatan för 13 boendeplatser inom
specialomsorgen. Svedgränd stängs och de 5 platser som finns där idag försvinner. Svedgränd
ska rivas. Totalt blir det 8 nya boendeplatser inom specialomsorgen från och med årsskiftet
2022/2023. Detta blir en kostnadsökning på driften, både för hyra av fastighet men även för
personalkostnader till följd av utökad verksamhet.
Det har annonserats i lokaltidningarna efter en lämplig fastighet för sammanslagning av
dagverksamhet. KST har tittat på 8 objekt och konstaterat att 2 av fastigheterna kan uppfylla de
kriterier som KST fastställt. I och med det kommer flera hyresfastigheter att kunna sägas upp.
KST hyr fastigheter för dagverksamhet på Hamngatan, Jomala Gård, Askuddsvägen och
Servicegatan. KST äger sysselsättningslokalerna på Navigationsskolegränd och Kyrkvägen. En
större dagverksamhetslokal innebär en inbesparing på driften.
Under hösten tar förbundsstämman ställning till om KST ska köpa fastigheten på Fabriksgatan
där Fixtjänst har sin verksamhet. KST skulle erlägga en köpesumma så att Fixtjänst blir
skuldfria. Skulle köpet gjorts 31.12.2020 så skulle KST erlagt drygt 950 000 euro.
Personal
Det finns totalt 5 socialarbetare inom funktionsservice och sysselsättning som handlägger 768
klienter med omfattande insatser, motsvarande i medeltal 154 klienter per socialarbetare, vilket
är en övermäktig arbetsbelastning. Detta märks också i handläggningstider och missnöjen. Det
föreslås att antalet anställda på funktionsservice och sysselsättning ökar med 1 socialarbetare
och 1 socialhandledare.
Budgeterade verksamhetskostnader 2022 är 31 306 000 euro. Inför 2023 behövs ytterligare
2 051 000 euro, se bilaga.
FÖRBUNDSDIREKTÖRENS FÖRSLAG:
Förbundsstyrelsen beslutar att fastslå en budgetram år 2023 om 33 357 000 euro i
verksamhetskostnader.
BESLUT:
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TIDTABELL FÖR BUDGETPROCESS
§ 120
§ 65/5.4.2022
Föreslagen tidtabell för budget 2023:
Ti 3.5.2022
Ti 10.5.2022
Ti 17.5.2022
Fr 17.6.2022
To 11.8.2022
To 18.8.2022
Fr 26.8.2022
Fr 2.9.2022
Ti 13.9.2022
Fr 14.10.2022

Rambudgetseminarium med styrelsen inför beslut om ram. LG +
övriga budgetansvariga närvarar.
Styrelsemöte: beslut om ram
LG + övriga budgetansvariga: diskussion om ramen
Budgetarbetet startar
Deadline budgetansvariga
Styrelsens budgetseminarium: budgetansvariga presenterar budgeten
Styrelsemöte: budgetförslag till medlemskommunerna
Budgetseminarium för medlemskommunerna
Deadline utlåtande medlemskommunerna
Styrelsemöte: budgeten fastställs
Förbundsstämma

FÖRBUNDSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Förbundsstyrelsen beslutar godkänna tidtabellen för budgetprocessen.
BESLUT:
Förbundsstyrelsen beslöt godkänna förslaget.
_____
Förvaltningen föreslår att tidtabellen justeras enligt följande:
Fr 9.9.2022
Styrelsens budgetseminarium: budgetansvariga presenterar budgeten
Fr 16.9.2022
Styrelsemöte: budgetförslag till medlemskommunerna
Fr 30.9.2022
Budgetseminarium för medlemskommunerna
Fr 14.10.2022
Deadline utlåtande medlemskommunerna
Fr 21.10.2022
Styrelsemöte: budgeten fastställs
Fr 4.11.2022
Förbundsstämma
Sida
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FÖRBUNDSDIREKTÖRENS FÖRSLAG:
Förbundsstyrelsen beslutar godkänna den justerade tidtabellen.
BESLUT:

Protokolljusterarnas signatur
bestyrks

Protokoll framlagt till påseende

Sida
Utdragets riktighet

8

Kommunernas socialtjänst k.f.
FÖREDRAGNINGSLISTA
Organ

Datum

Nr

Förbundsstyrelsen

27.6.2022

8/2022

BOENDEPLATSER
§ 121

§ 188/19.10.2021
Hammarlands kommun har inkommit med en anbudsbegäran om försäljning av maximalt sex av
kommunens sju andelar i Oasen boende- och vårdcenter k.f. (Oasen). Begäran ankom
9.9.2021/9185. Anbudsbegäran enligt bilaga 4.
Oasen boende och vårdcenter k.f. är ett kommunalförbund med 13 medlemmar. Totalt har
förbundet 67 platser fördelade på flera avdelningar. Verksamheten består huvudsakligen av
institutionsvård. En vårdplats motsvarar en andel i kommunalförbundet.
KST behöver boendeplatser för klienter yngre än 65 år, som är i behov av serviceboende utanför
det egna hemmet. Denna klientgrupp hör inte till äldreomsorgen men har hittills alltid varit
hänvisade till boendeplatser inom den kommunala äldreomsorgen. Denna lösning har även
tillämpats efter 1.1.2021, då KST har köpt dessa platser från kommunerna. Klienternas rätt till
boendeservicen i hemkommunen reglerades i det lojalitetsavtal som ingicks mellan kommunerna
och KST inför bildandet av ett gemensamt socialvårdsområde. Det har varit ett sätt att ge
klienterna kontinuitet i vården och omsorgen, trots att ansvaret vid årsskiftet övergick från den
enskilda kommunen till KST.
Det har förts diskussioner om att serviceboende utanför det egna hemmet för klientgruppen
under 65 år borde samordnas.
Köp av tjänster från flera olika huvudmän gör att servicen inte kan utvecklas och specifikt
anpassas till de behov som finns för yngre klienter. Det finns därför skäl att överväga
användningen av outnyttjade platser vid Oasen.
Sett från ett helhetsperspektiv är det inte optimalt att KST som kommunalförbund går in som ny
medlem i ett annat kommunalförbund, som ägs av majoriteten av KST’s egna
medlemskommuner. Och även om köp av platser av olika anledningar ändå kan vara aktuellt i
framtiden, finns det skäl att prova på upplägget med platser vid Oasen innan beslut om
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medlemskap fattas. Ett alternativ skulle därför vara att KST bereds möjlighet att köpa tjänster
av Oasen inom en och samma avdelning. Behovet bedöms för närvarande uppgå till maximalt
tolv klienter. Dessa klienter är inte i behov av institutionsvård, varför ett eventuellt köp av
tjänster bör omfatta den lägre vårdnivån effektiverat serviceboende.
FÖRBUNDSDIREKTÖRENS FÖRSLAG:
Förbundsstyrelsen beslutar att inte lämna anbud på de av Hammarlands kommun utbjudna
andelarna vid Oasen boende- och vårdcenter k.f.
Förbundsstyrelsen beslutar dock att meddela Oasen boende- och vårdcenter k.f. att KST är
intresserad av att köpa tjänster inom effektiverat serviceboende, under förutsättning att en
avdelning med minst nio platser används för KST:s behov.
BESLUT:
Förbundsstyrelsen beslöt godkänna förslaget.
_____
Oasen boende- och vårdcenter k.f. har behandlat KST:s skrivelse och Oasen meddelar genom
FST § 109 / 8.11.2021: Oasen ställer sig positiva till att ingå avtal med KST och tillhandahålla
9 boendeplatser under förutsättning att medlemskommunerna inom Oasen inte har ett mer
angeläget platsbehov. Förhandlingar över samarbetsmodell borde inledas för att säkra att
Oasen kan tillhandahålla den typ av tjänster som KST klienter har behov av.
Eftersom behovet av boendeplatser är stort för denna klientgrupp föreslås från
verksamhetsområde funktionsservice att KST även undersöker andra alternativ. Detta skulle ske
genom att i första hand gå ut med en intresseförfrågan gällande fastighet för serviceboende.
FÖRBUNDSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Förbundsstyrelsen beslutar gå ut med en intresseförfrågan, bilaga 1, gällande fastighet för
serviceboende.
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BESLUT
Förbundsstyrelsen beslöt godkänna förslaget, med uppmaning till förvaltningen att fortsätta
parallella diskussioner med Oasen samt rikta en brukarenkät till klienter och anhöriga. Bilaga 1
revideras till 9-12 platser.
_____
En intresseförfrågan gällande fastighet för serviceboende har annonserats i lokaltidningarna och
sju intresseanmälningar (varav tre var endast tomter) inkom. Parallellt har KST fört diskussioner
med Oasen.
Behovet av ett KST serviceboende för klienter under 65 år med olika typer av funktionshinder
och sjukdomar (ej specialomsorg) är stort. Verksamhetens målgrupp är klienter i behov av
permanenta boendeplatser på effektiverat serviceboende samt två platser skulle reserveras för
klienter som behöver komma in för tillfälliga vistelser enligt socialvårdslagen t.ex. i samband
med avlastning eller efter vistelse på sjukhus (klinikfärdiga patienter).
I nuläget ordnar KST servicen för denna klientgrupp genom att köpa vårdplatser av
primärkommuner, kommunalförbund och privata aktörer för ca 15 klienter. Flera
primärkommuner har även meddelat att de har högt tryck på sina platser och att de inte har
möjlighet att fortsätta att sälja platser till KST. Behovet av tillfälliga platser är också stort,
närståendevårdanda behöver få sin avlastning, samt antalet klinikfärdiga var 40 under år 2021. I
nuläget är det mycket arbetsdrygt att hitta plats till de klinikfärdiga eftersom tillgången på
platserna i de olika kommunerna varierar.
Av de olika alternativen bedöms Oasen i detta skede vara det bästa med tanke på de önskemål
och krav som finns gällande yta, närmiljö, tillgänglighet och anpassningsmöjligheter. KST har
erbjudits att hyra en ”egen” del i huset, med nio lägenheter, sällskapsrum och pentry, samt
badrum, sköljrum och förråd. I hyresförslaget ingår även ett rum för administration och
föreståndare.
Delen är under renovering, vilket innebär att KST under år 2022 kommer att ha tillgång till sju
lägenheter, varav fem fungerar som permanenta och två fungerar som intervall. Renoveringen
planeras att bli klart till årsskiftet 2023, under år 2023 kan platserna utökas med ytterligare två
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enligt behov (permanenta eller för tillfälligt behov). Inför sommaren 2022 kommer Oasen att
bygga till en stor terrass som även KST serviceboende har tillgång till, och det kommer att
finnas en dörr ut från KSTs del. KST kommer också att ha tillgång till Oasens övriga
gemensamma utrymmen såsom matsal, träningslokal, sinnesrum osv.
Tid
Avtalen skulle skrivas för tiden 1.8.2022-31.7.2025. Inför avtalets utgång görs en uppföljning av
projektet och utvärdering av verksamheten och ställning tas till eventuell förlängning. Oasen har
i detta skede meddelat att de ställer sig positiva till ett eventuellt fortsatt samarbete, om parterna
så önskar.
Hyra
Hyran är 2 019,70 € månad (212,6 kvm x 9.50), varav hyran för klienter för 7 rum är 1733,75
€/månad (fördelas ut per lgh/månad) och för KST 285,95 €/månad. Personal som behövs är
föreståndare, 5 vårdare på 100 % och 2 vårdare på 75 %. Medel behövs också för inventarier,
möbler, hjälpmedel (personalens ergonomi), livsmedel, övrigt material osv. Hyran ökar då KST
får två platser till från och med 1.1.2023.
Grundavgift
Utöver hyran tillkommer en grundavgift på 37,54 euro/dygn/plats, vilket belastar KST. Det
innebär en kostnad på just under 8 000 euro/månad för 7 platser. I grundavgiften ingår
förvaltningskostnader, kökspersonal, fastighetskostnader (el, värme, fastighetsskötsel,
reparationer, underhåll, vatten och lokalvård.
KST har fått löfte om att köpa fysioterapi och måltider till självkostnadspris.
Projektet kan därmed finansieras genom en omdisponering.
Brukarenkät
Brukarenkäten har gjorts på individnivå genom att man haft personliga samtal med sju klienter (i
nuläget) om hur de ställer sig till att få bo på KST serviceboende. De flesta har ställt sig positiva
till att bo på den nya enheten. Personerna har även fått möjlighet att lyfta fram vad som är viktigt
för dem och vilken verksamhet de önskar. Därmed finns underlag för att få platserna fyllda.
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Arbetet med koordinering av boendeplatserna kommer att fortsätta genom en kartläggning av
klienters behov och önskemål.
FÖRBUNDSDIREKTÖRENS FÖRSLAG:
Förbundsdirektören föreslår att förbundsstyrelsen ingår ett avtal med Oasen k.f. för perioden
1.8.2022-31.8.2025.
BESLUT:
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IT-DRIFT OCH SUPPORT
§ 122
§ 85/24.5.2022
Fram till och med 30.8.2022 har KST avtal med JustIT om drift av förbundets IT-miljö. Under
2020 gjordes en upphandling, som avbröts, av nämnda drift. En stor anledning till att det gjordes
en upphandling var att Åda då bedömde att de inte hade kapacitet att ansvara för driften. Nu är
läget annorlunda. Åda bedömer att de har den kapacitet som krävs för att ansvara över KST:s ITmiljö. En annan bidragande orsak är att utgående från slutrapporten från “Ådas uppdrag” bör
Ådas ägare föra över sin IT-drift till bolaget för att få ta del av Ådas tjänster. KST begärde en
offert från Åda den 18.2.2022.
Den 7.4.2022 mottog KST en offert från Åda med förslag på projektupplägg och lösningsförslag
för en komplett överföring av IT-miljö samt avtalsförslag för förbundets IT-drift i förvaltning
hos Åda.
Upplägget som Åda föreslår är enligt den modell som även Ålands landskapsregering har i
dagsläget. Det betyder att KST äger sina egna servrar och Åda sköter om driften och
samlokalisering av dessa. Det innebär en initial investering för KST att köpa in servrarna med
tillhörande mjukvarulicenser från Åda samt genomföra ett implementationsprojekt för
överföringen av IT-miljön. Implementationsprojektet beräknas ta från juni 2022 till november
2022.
För att hålla tidtabellen är det en s.k. shift & lift-lösning som Åda erbjuder. Det betyder att
upplägget med terminalserverlösning som KST har idag inte byts ut i det initiala skedet, utan det
är en likadan lösning även efter överföringen (inklusive nätverk, hårdvara och utrustning).
Därefter tas sedan en gemensam plan fram, där vi kommer överens om vad som ska
moderniseras när och i vilken takt.
FÖRBUNDSDIREKTÖRENS FÖRSLAG:
Förbundsstyrelsen beslutar ingå avtal med Åda Ab om IT-drift och support i enlighet med
bilaga.
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BESLUT:
Styrelsen beslöt återremittera ärendet.
___
§ 100/14.6.2022
Angående frågeställningar kring Åda Ab:s ställning som anknuten enhet
Anknuten enhet
Regeln om anknutna enheter i 15 § Upphl. består dels av ett kontrollkriterium, dels av ett
verksamhetskriterium.
lagrummets rekvisit:
1. Den anknutna enheten ska vara formellt fristående och självständig med tanke på
beslutsfattandet.
2. Den upphandlande enheten ska självständigt eller tillsammans med andra utöva ett
bestämmande inflytande över den anknutna enheten på samma sätt som över sina egna
verksamhetsställen (kontrollskriteriet).
3. Den anknutna enheten får bedriva högst 5 % av sin affärsverksamhet och med högst en andel
om 500 000 € tillsammans med andra aktörer än de upphandlande enheter som utövar ett
bestämmande inflytande över den (verksamhetskriteriet).
4. I anknutna enheter får inte annat kapital är de upphandlande enheternas kapital finnas.
EU:s upphandlingsregler förutsätter att samtliga deltagande upphandlande enheter åtminstone är
aktieägare i enheten, har möjlighet att utöva rösträtt på bolagsstämman och dessutom genom
anvisningar eller på annat sätt kan begränsa styrelsens befogenheter och bestämma om
verksamhetsföremålet. Även om kontrollen förstärks kan något uttryckligt krav på att de
upphandlande enheterna dessutom är med i bolagets styrelse inte utläsas ur
upphandlingsdirektivet eller rättspraxis. Avgörande är att de upphandlande enheterna
tillsammans utövar tillräcklig kontroll över den anknutna enheten.
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Uppfyller en anknuten enhet alla rekvisiten i 15 § UpphL är upphandlingar mellan den anknutna
enheten och den upphandlande enheten undantagna upphandlingslagen. Kontrollen behöver
alltså inte vara individuell, den kan utövas tillsammans med andra. Kontrollen får inte enbart
bestå av att majoritetsägaren har ett bestämmande inflytande. Det är viktigt att styrelsen inte är
för självständig i förhållande till sina aktieägare eftersom aktieägarnas enda möjlighet att inverka
på bolagets viktiga beslut och strategiska mål är den rösträtt de har på stämman. Kommunernas
socialtjänst är aktieägare i Åda ab och kan utöva rösträtt på bolagsstämman.
Det finns ett beslut som togs av Ålands omsorgsförbunds styrelse den 8.12.2014 att teckna 23
aktier till ett pris om 25 € per aktie, totalt 525 €.
Åda Ab är konstruerat så att aktieägarna ska kunna anlita bolagets tjänster utan upphandling.
Upphandlingsjurist Sofia Higson deltar vid mötet.
FÖRBUNDSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Förbundsstyrelsen beslutar ingå avtal med Åda Ab om IT-drift och support i enlighet med
bilaga.
Åda Ab är konstruerat så att aktieägarna ska kunna anlita bolagets tjänster utan upphandling.
BESLUT:
Förbundsstyrelsen beslöt godkänna förslaget med tillägget att förvaltningen skyndsamt bereder
ett ärende om ingående av aktieägaravtalet.
___

FÖRBUNDSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Förbundsstyrelsen beslutar i enlighet med aktieägaravtalet p. 3.3 att KST ansluter sig till
aktieägaravtalet.
BESLUT:
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