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Denna möteskallelse har utfärdats samt anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser i Mariehamn den 16.12.2020

Bilagor:
1. Resultaträkning per sista oktober 2020
2. Servicenivå hemservice för barnfamiljer
3. Servicenivå stöd för närståendevård
4. Beslut om samarbetsstöd för implementation av Abilita socialvård
5. Avtalsförslag Ålands fountainhouse rf och Kommunernas socialtjänst kf
6. Budget 2021
7. Ålands landskapsregerings beslut gällande skyddshemsverksamheten
8. Uppgiftsbeskrivning
9. Fördelning av kostnader per kommun utifrån 2019 års siffror
10. Offert
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SAMMANTRÄDETS SAMMANKALLANDE OCH BESLUTFÖRHET
§ 235

BESLUT:
Sammanträdet konstaterades vara lagenligt sammankallat och beslutfört.
Ledamot Gun-Mari Lindholm deltog på distans och intygade att ingen obehörig var närvarande.

PROTOKOLLJUSTERING
§ 236
BESLUT:
Till protokolljusterare valdes Ida Eklund.
Protokollet justeras onsdagen den 23.12.2020 klockan 9.00 på Kommunernas socialtjänsts kansli.
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GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN
§ 237
BESLUT:
Förbundsstyrelsen godkände föredragningslistan och beslöt enhälligt uppta följande brådskande
ärende;
- inläsning av persondata till Abilita socialvård
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RESULTATRÄKNING PER SISTA OKTOBER 2020
§ 238
Enligt resultaträkning per 31.10.2020 följer totalt sett det ekonomiska resultatet budget för år
2020, bilaga 1.
KST har anhållit om medel från Ålands landskapsregering för samordning av KST. Det anhållna
beloppet är 300 725 euro. Ålands landskapsregering har gjort en förskottsbetalning på 278 681
euro. Varken intäkter eller kostnader är budgeterade.
FÖRBUNDDIREKTÖRENS FÖRSLAG:
Förbundsstyrelsen beslutar teckna informationen till kännedom.
BESLUT:
Förbundsstyrelsen beslöt godkänna förslaget.
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SERVICENIVÅ HEMSERVICE FÖR BARNFAMILJER
§ 239
Socialvårdslagen som träder i kraft 1.1.2021 syftar bland annat till att sänka tröskeln för
barnfamiljer och unga att söka hjälp från den kommunala socialvården. Avsikten är att
stödåtgärder sätts in innan familjerna är klienter inom barnskyddet. Som ett led i detta utökas
bland annat rätten för hemservice till barnfamiljer genom den nya lagen. Avsikten är att
hemservice för barnfamiljer ska tillhandahållas på grund av nedsatt funktionsförmåga, såsom till
exempel vid sjukdom, förlossning, skada eller utmattning, eller särskild familje- eller
livssituation. Med särskild familjesituation avses till exempel en familjemedlems död,
skilsmässa mellan föräldrarna eller vård av en anhörig
Avgifterna för hemservice till barnfamiljer har inför år 2021 fastställs av stämman 13.11.2020 (§
33). Genom servicenivån för hemservice fastställs riktlinjer för beviljande av hemservice för
barnfamiljer inom KST.
Ett förslag till servicenivå hemservice för barnfamiljer har tagits fram av tillträdande
områdescheferna för tidigt stöd respektive barnskyddet. I enlighet med socialvårdslagens
målsättning, ska hemservicen som riktar sig till barnfamiljer ge stöd i föräldraskapet genom att
hjälpa till med barnskötsel och vardagliga praktiska sysslor i hushållsarbetet. Servicen syftar till
att förbättra familjens förmåga att fungera i vardagen eller vid förändrade livssituationer och
därmed trygga en bra uppväxt och utveckling för barnen.
Förslag till servicenivå för hemservice för barnfamiljer enligt bilaga 2.
FÖRBUNDSDIREKTÖRENS FÖRSLAG:
Förbundsstyrelsen beslutar godkänna servicenivå för hemservice för barnfamiljer enligt bilaga 2
med ikraftträdande per 1.1.2021.
Förbundsstyrelsen konstaterar att nivåer som fastställs enligt lag eller av stämman uppdateras i
dokumentet på tjänstens vägnar.
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Vidare konstaterar förbundsstyrelsen att servicenivån bör utvärderas under år 2021 och initiativ
till ändringar beredas och behandlas fortlöpande.
BESLUT:
Förbundsstyrelsen beslöt godkänna förslaget.
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SERVICENIVÅ STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD
§ 240
Närståendevård är vård av och omsorg om en äldre, handikappad eller sjuk person som ordnas i
hemförhållanden med hjälp av en anhörig eller någon annan som står den vårdbehövande nära.
Stöd för närståendevård är en behovsprövad tjänst som kommunen ordnar inom gränserna för de
anslag som reserverats för ändamålet.
Närståendevård enligt lag om stöd för närståendevård (FFS 937/2005, som gjorts tillämplig i
landskapet genom ÅFS 1995:101) till personer under 65 år ingår i Kommunernas socialtjänsts
k.f. (nedan KST) ansvarsområde. Närståendevård för personer 65 år och äldre ingår även i KST
ansvarsområde till den del dessa serviceformer beviljas personer 65 år och äldre utgående från
annan lagstiftning än socialvårdslagen, närståendevårdarlagen eller familjevårdarlagen. Till
exempel kan serviceboende beviljas med stöd av handkappservicelagen genom bland annat
närståendevård.
I Susanne Lehtinens Utredning om servicenivåer inom Kommunernas socialtjänst k.f. inklusive
åtgärdsförslag framgår att kriterierna för stöd till närståendevård ser snarlika ut i de flesta
kommuner, däremot har så gott som samtliga kommuner olika nivåer på stödet för kategorierna
II och III. Det lägsta tillåtna arvodet är lagstadgat (minst 408,91 euro/månaden från 1.1.2020),
liksom det lägsta tillåtna arvodet för en tung behandlingsfas då närståendevårdaren kortvarigt är
förhindrad att arbeta för egen eller någon annans räkning (minst 816,18 euro månaden från
1.1.2020).
Kommunernas arvoden:
Kategori I
Kategori II
Kategori III

408,09 euro/månad
578-663 euro/månad
816-950 euro/månad

Några kommuner har dessutom en egen kategori IV för så kallade specialfall, där stödet är
mellan 1 157 euro/månad till 1 280 euro/månad. Enligt uppgift från dessa kommuner har
kategori IV använts mycket sporadiskt varför utredningen rekommenderar att denna kategori
lyfts bort i KSTs riktlinjer.
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Enligt Lehtinens utredning har kommunerna meddelat att det finns sammanlagt cirka 100 avtal
om stöd för närståendevård. Alla kommunerna har dock inte besvarat den förfrågan som
skickades ut i samband med utredningen. Enligt socialvårdens verksamhetsstatistik för år 2019
som sammanställts av Ålands statistik- och utredningsbyrå fanns det föregående år 199
närståendevårdare i handikapphushåll. Antalet klienter som sköttes med stöd för närståendevård
i handikapphushåll var 213, varav 184 klienter har uppgetts höra till ålderskategrioerna 0-17
respektive 18-64 år.
Den uppgift som KST ännu inte har kunnat klarlägga är hur fördelningen mellan de olika
kategorierna för stödnivåer ser ut. Eftersom KST inte har tillgång till avtalen förrän 1.1.2021 är
det därmed inte heller möjligt att göra en grundlig konsekvensbedömning av införandet av en
enhetlig stödnivå för hela Åland.
Ett förslag till servicenivå för stöd för närståendevård har tagits fram av tillträdande områdeschef
och tillträdande ledande socialarbetare för funktionsservice och sysselsättning, samt KSTs
servicechef och vikarierande servicechef. De vårdarvoden som föreslås tar fasta på en medelnivå
av de arvoden som gäller i kommunerna idag.
De avtal som ingåtts mellan enskild kommun och närståendevårdare överförs till KST
oförändrade. Den servicenivå som KST antar kan genast börja tillämpas på avtal som ingås från
1.1.2021. För att servicenivån ska kunna tillämpas på de ersättningar som utbetalas för
närståendevård som ersätts i enlighet med de ikraft varande avtalen som förs över från
kommunerna, behöver varje avtal sägas upp (minst två månaders uppsägningstid) och ett nytt
avtal ingås i enlighet med den för KST gällande servicenivån. Detta arbete, att granska cirka 200
avtal, kan ske från och med januari 2021.
Förslag till servicenivå för stöd för närståendevård enligt bilaga 3.
FÖRBUNDSDIREKTÖRENS FÖRSLAG:
Förbundsstyrelsen beslutar godkänna servicenivå för stöd för närståendevård enligt bilaga 3 med
ikraftträdande per 1.1.2021.
Förbundsstyrelsen konstaterar att nivåer som fastställs enligt lag eller av stämman uppdateras i
dokumentet på tjänstens vägnar.
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Vidare konstaterar förbundsstyrelsen att servicenivån bör utvärderas under år 2021 och initiativ
till ändringar beredas och behandlas fortlöpande.
BESLUT:
Förbundsstyrelsen beslöt godkänna förslaget med tillägget att styrelsen ska få en
konsekvensbedömning innan gamla avtal sägs upp.
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UPPHANDLING IT-DRIFT, SEKRETESS
§ 241
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BEREDSKAPSERSÄTTNING FÖR SOCIALJOUREN
§ 242
Av socialarbetarnas tjänsteförhållande framgår det att beredskap ingår i arbetet. Enligt AKTA
KAP III § 5 betalas för varje beredskapstimme en penningersättning som motsvarar 20-30 % av
den oförhöjda timlönen, eller alternativt ges motsvarande ledighet.
Det flesta kommuner betalar idag för varje beredskapstimme en penningersättning som
motsvarar 30% av den oförhöjda timlönen. Beredskapstiden räknas inte in i arbetstiden.
Av kap II § 5 så framgår det hur timlönen räknas ut.
När ersättningen bestäms så beaktas de begränsningar som beredskapen medför för den anställde,
tex inom vilken tid den anställde ska infinna sig på arbetsplatsen.
Aktivt arbete börjar vid inställelse på arbetsplatsen/jourplatsen. (AKTA KAP III §5 mom.1
tillämpningsanvisning)
Beredningen anser att alla som deltar i socialjouren och får ersättning för det har samma
arbetsuppgifter och ansvar inom ramen för arbetet och därmed borde alla erhålla samma lön som
grund för ersättningen oavsett vad de har för position i organisationen.
En enhetlig timersättning förutsätter dock förhandling mellan avtalsparterna.

FÖRBUNDSDIREKTÖRENS FÖRSLAG:
Förbundsstyrelsen beslutar att beredskapsersättningen enligt AKTA KAP III § 5 är 30 %.
Den anställde ska kunna infinna sig på arbetsplatsen inom 30 minuter.
Personalchefen och förbundsdirektören förhandlar om ett lokalt avtal där timlönen är samma för
alla som har beredskap.
BESLUT:
Förbundsstyrelsen beslöt godkänna förslaget.
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PELAREN
§ 243
§ 126/10.8.2020
En del kommuner har idag avtal med Ålands Fountainhouse r.f. klubbhus Pelaren där
målgrupperna för avtalet är ”personer som är eller har varit i kontakt med psykiatrin” och
”personer som omfattas av socialvårdslagens § 27 d och 27 e och berör personer som har eller
har haft en psykiatrisk diagnos”. 70 § Verksamhet i sysselsättningssyfte i nya socialvårdslagen
(ÅFS 2020:12) motsvarar 27 d § i den nuvarande. Med verksamhet i sysselsättningssyfte avses
anordnande av rehabiliteringsåtgärder och andra stödåtgärder för att främja en persons
möjligheter att få arbete på den öppna arbetsmarknaden. 71 § Arbetsverksamhet för personer
med funktionsnedsättning i nya socialvårdslagen motsvarar 27 e § i den nuvarande. Med
arbetsverksamhet för personer med funktionsnedsättning avses verksamhet i syfte att bevara och
främja en persons funktionsförmåga i vilken den som deltar i arbetsverksamheten inte står i ett
anställningsförhållande enligt arbetsavtalslagen till den som anordnar verksamheten.
Ålands Fountainhouse r.f. har genom beslut i ärende ÅLR 2019/7338 beviljats 164 000 euro från
PAF-medel för sin fortsatta verksamhet under år 2020. Enligt beslutet motiveras detta av ”att
målet om en 50 %-ig finansiering inte uppnåtts ännu, men att alla kommuner måste vara med
och ta ansvar för finansieringen av verksamheten. Föreningen uppmanas igen att ta kontakt med
de berörda kommunerna och förmå kommunerna att delta i finansieringen”.
I KSTs arbete med att se över de avtal som ska tas över från kommunerna har avtalet med
Ålands Fountainhouse r.f. inledningsvis varit en självklar kandidat för överföring. Ett möte har
hållits med representanter för Pelaren den 1 juni 2020. När ärendet har beretts och ett nytt avtal
som kan ingås mellan KST och Ålands Fountainhouse r.f. bearbetats har frågan om med stöd av
vilken lagstiftning som KST ska bevilja medel till föreningen uppstått. Landskapets uppmaning
att kommunerna i större utsträckning ska delta i finansieringen har inte heller motiverats med
hänvisning till specifikt lagrum.
Enligt föreningens egna riktlinjer är medlemskap öppet för alla som har eller har haft psykisk
ohälsa. De som tar del av föreningens verksamhet behöver därför inte beviljas plats från en
socialvårdsmyndighet, utan den är öppen för alla som uppfyller nämnda kriterier. Verksamheten
ligger således utanför eventuella klientplaner och förutsätter inte klientskap hos
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socialvårdsmyndighet. Verksamheten kan inte heller entydigt uppfattas som arbetsverksamhet
för personer med funktionsnedsättning eller verksamhet i sysselsättningssyfte. Inget
anställningsförhållande uppstår mellan föreningen och medlemmen och deltagandet ger inte
heller grund för dagpenning.
I enlighet med 11 § socialvårdslagen (ÅFS 2020:12) ska socialservice ordnas för att bland annat
förhindra marginalisering och främja delaktighet och även ordnas till följd av stödbehov på
grund av psykisk ohälsa. I enlighet med 17 § nämnda lag omfattar social rehabilitering bland
annat träning i att klara av vardagsfunktioner och olika livssituationer och även
gruppverksamhet och stödjande av social interaktion. Ålands fountainshouses r.f. uppdrag ligger
närmare denna verksamhet än till exempel arbetsverksamhet och verksamhet i
sysselsättningssyfte.
Frågeställningen gällande KSTs åtagande vad gäller Ålands fountainhouse r.f. landar dock i
brytpunkten mellan att understöda föreningars allmänna verksamhet som skapar ett stödjande
nätverk som gynnar samhällsmedborgarna och KSTs ansvar att som myndighet bevilja service
utifrån en individs specifika stödbehov och även ha möjlighet att följa upp insatserna. Här
uppstår således frågan om generella föreningsbidrag är något som KST bör arbeta med i större
utsträckning, eller om föreningsbidrag fortsättningsvis är en del av de enskilda kommunernas
uppdrag.
Frågeställningen landar även i gränsdragningen mellan socialvård och hälso- och sjukvård.
Socialvårdens ansvar gällande stöd vid psykisk ohälsa har sin motsvarighet i landskapslag (ÅFS
2011:114) om hälso- och sjukvård. Enligt 1 § 2 mom. 1 punkten ska Ålands hälso- och sjukvård
”främja och upprätthålla hälsa och välfärd, arbets- och funktionsförmåga samt till
verksamhetsområdet hörande social trygghet för befolkningen i landskapet”. I 35 § beskrivs
förebyggandet av psykisk ohälsa: ”Ålands hälso- och sjukvård ska sträva efter att förebygga
psykisk ohälsa hos invånarna i landskapet genom att stärka de faktorer som skyddar den
psykiska hälsan och att minska och avlägsna faktorer som hotar den psykiska hälsan. Med
förebyggande av psykisk ohälsa avses 1) att ge en sådan handledning och rådgivning beträffande
de faktorer som skyddar och hotar den psykiska hälsan, som ingår i hälso- och sjukvården samt
vid behov ge psykosocialt stöd till individen och familjen. Det arbete med att förebygga psykisk
ohälsa som utförs av Ålands hälso- och sjukvård ska planeras och genomföras så att det bildar en
funktionell helhet tillsammans med den kommunala
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socialvården.” I enlighet med 25 § socialvårdslagen ska ett samverkansavtal ingås gällande
förebyggande av psykisk ohälsa.
Uppfattningen från beredningens sida är att verksamheten i mångt och mycket avlastar
psykiatrin. Stödet som föreningsverksamheten ger, gör att antalet kontakter till psykiatrin blir
färre. En annan fråga som behöver lyftas är vilken yrkesbehörighet som krävs för att bedöma
huruvida en person lider av psykisk ohälsa, det vill säga är psykisk ohälsa en medicinsk diagnos
(det vill säga stödåtgärder inom socialvården gällande psykisk ohälsa är en konsekvens av ett
patientskap) eller har yrkesgrupper inom socialvården rätt att fastställa om en person lider av
psykisk ohälsa eller inte. De som deltar i verksamheten ges möjlighet att inom föreningens
verksamhet arbeta och pröva sina styrkor utanför diagnoser. Resonemanget ovan ska således inte
förstås som att föreningens verksamhet inte uppfyller ett viktigt syfte. Det är dock rationellt att
redan i det här skedet reda ut ansvarsfrågan för att samarbetet mellan myndigheterna ska kunna
ta steget från att tvista om vems budget som ska belastas och istället arbeta med konkreta
frågeställningar om hur patienter och klienter kan få en så sömlös service som möjligt.
Frågeställningarna ovan har delgetts projektledaren som har i uppdrag att ta fram
samverkansavtalet. Även om frågorna tar en längre tid att bearbeta, vore det naturligt att den
samverkan som ska ske gällande förebyggande av psykisk ohälsa mellan KST och ÅHS också
inkluderar kostnadsfördelningen gällande Åland fountainhouse r.f.
FÖRBUNDSDIREKTÖRENS FÖRSLAG:
Förbundsstyrelsen diskuterar ärendet och ger förvaltningen vägkost inför fortsatt beredning.
BESLUT:
Förbundsstyrelsen beslöt att frågan bör diskuteras med berörda parter och att
landskapsregeringen borde bjuda in till en sådan diskussion.
-----§ 216/7.12.2020
Den 28 oktober 2020 hölls det av KST begärda mötet gällande finanseringen av Pelarens
verksamhet. Vid mötet, som skedde via Teams, deltog representanter för Ålands hälso- och
sjukvård (ÅHS), landskapsregeringens socialvårdsbyrå samt landskapsregeringens hälso- och
sjukvårdsbyrå. Från KSTs sida deltog styrleseordförande Runar Karlsson, förbundsdirektör
Katarina Dahlman och projektledare Carolina Sandell.
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ÅHS framförde att de inte ser att deras uppdrag skulle omfatta finansering av den typ av
verksamhet som bedrivs inom Pelaren, eftersom det inte är fråga om medicinsk rehabilitering.
Kopplingen mellan denna typ av verksamhet och färre kontakter till hälso- och sjukvårdens
öppenvårdstjänster ansågs inte från ÅHS sida vara relevant. De kontakter som tas handlar mer
om upplevelse av ensamhet och behov av samtal. Denna typ av stöd hör i grunden inte till ÅHS
verksamhet, utan är från ÅHS perspektiv att betrakta som ett uppdrag för socialvården.
Från KSTs sida hänvisades till förbundets beredning i ärendet. KST konstaterade att det är
viktigt för det fortsatta arbetet att ÅHS, KST och Ålands landskapsregering inledningsvis har
en gemensam uppfattning om vad förebyggande arbete är, och hur det förverkligas enligt
lagstiftarens önskemål om att den ska bilda ”en funktionell helhet”. KST framförde att om
förebyggande arbetet endast ses som något som sker i det individuella klient/patientmötet finns
det inte behov av samverkan.
Från KSTs sida är det dock viktigt att se på frågan om förebyggande arbete ur ett brett
perspektiv, det vill säga hur alla myndigheter utöver hälso- och sjukvården och socialvården
bidrar till ökad välfärd för individen och samhället. Om sociala omständigheter ökar behovet
av vård inom hälso- och sjukvården finns det skäl att samverka, dela på de kostnader och ta
fram gemensamma analyser och underlag för åtgärder. Målet torde vara att i det långa loppet
minska behovet av service och därmed kostnader.
Ålands landskapsregeringen konstaterade att finansieringen av denna typ av verksamhet också i
Finland sker med stöd av avkastning från spelverksamhet och bidrag från kommunerna.
Fountainhousen ses som ett komplement till den lagstadgade verksamheten. Konstateras kan
dock att hälso- och sjukvården samt socialvården sköts av en och samma nivå i riket.
Mötet ledde inte till konkreta slutsatser vad gäller finansieringen av Pelarens verksamhet. Det
kommer att kräva ett mer långvarit arbete att sammanjämka målsättningarna inom hälso- och
sjukvården och socialvården. Beredningens uppfattning är att KST som socialvårdsmyndighet
och med ansvar för förebyggande arbete bör finansiera Pelarens verksamhet under år 2021.
Under år 2021 bör dock diskussionen med Ålands landskapsregering och ÅHS fortsätta. Därtill
bör Pelaren samverka för genomgång av kostnadsnivån för föreningens verksamehet som
inkluderar en jämförelse med motsvarande verksamheter i Finland och Sverige.
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FÖRBUNDSDIREKTÖRENS FÖRSLAG:
Förbundsstyrelsen beslutar att år 2021 finansiera 50 procent av Ålands fountainhouse r.f.
verksamhet Pelaren, dock till en summa om högst 141 000 euro.
BESLUT:
Förbundsstyrelsen beslöt återremittera ärendet.
-----Ett avtalsförslag har tagits fram för tiden 1.1.2021-31.12.2021, se bilaga 5.
Föreningens budget för år 2021, bilaga 6
FÖRBUNDSDIREKTÖRENS FÖRSLAG:
Förbundsstyrelsen beslutar att år 2021 finansiera 50 procent av Ålands fountainhouse r.f.
verksamhet Pelaren, dock till en summa om högst 141 000 euro.
BESLUT:
Roger Jansson föreslog understödd av Christian Dreyer att styrelsen ska finansiera Ålands
fountainhouse r.f. verksamhet Pelaren med en summa om högst 120 000 euro. Vidare
föreslogs att KST under år 2021 fortsätter diskussionen med Ålands landskapsregering och
ÅHS. Därtill bör Pelaren samverka för genomgång av kostnadsnivån för föreningens
verksamhet som inkluderar en jämförelse med motsvarande verksamheter i Finland och
Sverige.
Vid omröstning mellan förbundsdirektörens förslag och Roger Janssons förslag så röstade
samtliga ledamöter för Roger Janssons förslag.
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AVTAL GÄLLANDE SKYDDSHEMSVERKSAMHET
§ 244
§ 107/29.6.2020
Med stöd av landskapslagen (ÅFS 2015:117) om skyddshem har Ålands landskapsregering och
Mariehamns stad ingått avtal om finansiering av skyddshemsverksamhet. Genom avtalet
förbinder sig Mariehamns stad att tillhandahålla tre familjeplatser inom ramen för
skyddshemsverksamheten. Ersättning utgår enligt antal vårddygn och skyddshemmets kostnader
(cirka 200 000 per år).
I förarbetet till socialvårdslagen (ÅFS 2020:12) som träder i kraft 1.1.2021 framgår att
kostnadsansvaret för bland annat skyddshemsverksamheten från och med 1.1.2021 ska föras
över till kommunerna, genom ändring av LL om skyddshem. På grund av den ekonomiska
situation som nu råder med anledning av Covid-19 har Ålands landskapsregering meddelat att
överföringen av kostnaden för skyddshemsverksamheten skjuts upp till 1.1.2022.
Eftersom skyddshemsverksamheten bedöms höra till KST:s ansvarsområde från och med
1.1.2021 är det nu aktuellt att avtal ingås mellan Ålands landskapsregering och KST för att
avtala om finansieringen under nästa år, för den tid kostnaden ännu bärs av Ålands
landskapsregering.
Diskussioner om överföringen av kostnaden har förts på tjänstemannanivå, där det från KSTs
sida framförts missnöje med den tilltänkta överföringen. Från Ålands landskapsregerings sida
har framförts att landskapet åtog sig kostnaden för att säkra samtliga kommuninvånares tillgång
till skyddshemstjänster. Enligt Ålands landskapsregering faller behovet av detta åtagande bort på
grund av bildandet av KST, genom vilken kostnaderna fördelas mellan samtliga kommuner.
Förarbetet till LL om skyddshem stöder dock inte till fullo denna beskrivning av verkligheten,
det vill säga att landskapets åtagande endast baserade sig på en ojämn kommunal fördelning, och
att det var en tillfällig insats för att styra upp den rådande situationen.
På s. 1 i LF 28/2014-2015 framgår att ”syftet med lagförslaget är att, genom en tryggad
skyddshemsverksamhet, medverka till att de som riskerar att drabbas av våld får skydd och
hjälp. Den långsiktiga målsättningen är att bidra till att motverka våld i nära relationer och att
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öka jämställdheten mellan kvinnor och män i landskapet”. Genom LL om skyddshem garanteras
inte endast en kvalitativ nivå på skyddshemsverksamheten, utan den garanterar även att de som
är i behov av skyddshemstjänster kan ta del av skyddshemmets service helt kostnadsfritt. Enligt
lagens 7 § sörjer landskapsregeringen för tillgången på skyddshemstjänster så att det för
invånarna i hela landskapet erbjuds och finns tillgång till tillräckligt med tjänster i förhållande
till behovet.
Åland har precis som Finland förbundit sig att följa Europarådets konvention om förebyggande
och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet (Istanbulkonventionen). Lagtinget
gav den 1 april 2015 sitt bifall till att rikets lag om ikraftsättande av Istanbulkonventionens
bestämmelser träder i kraft på Åland till de delar konventionen faller inom landskapets
behörighet. Konventionen trädde i kraft i Finland den 1 augusti 2015. Och som konstateras i LF
28/2014-2015 är ”utgångspunkten för lagförslaget är att förbättra efterlevnaden i landskapet av
Europarådets konvention” (s. 1).
Ingenstans i lagframställningen framgår att kostnaden en dag ska återföras till kommunerna och
att lagen utformats för en övergånsgperiod. Beskrivningarna ger däremot uppfattningen om att
uppdraget att motverka våld i nära relationer också angår landskapet och att landskapet som part
i Istanbulkonventionen har ett ansvar oberoende någon administrativ eller regional nivås ansvar.
Våld i nära relationer behöver aktualiseras av alla instanser som har skyldighet att tillgodose
individens grundlagsskyddade rätt till liv, personlig frihet, integritet och trygghet. Att fördela
kostnaderna mellan olika nivåer är ett sätt att visa att frågan berör alla. Att bekosta konsekvenser
av våld i nära relationer skapar också motivation till att vidta förebyggande åtgärder och ständigt
hålla frågan på agendan.
Slutligen bör påpekas att LL om skyddshem bereddes och togs fram via jämställdhetsenheten,
medan socialvårdslagen bereddes av socialvårdsbyrån, vilket i sig kan förklara den
perspektivförskjutning som skett vad gäller analysen av landskapets ansvar för
skyddshemsverksamheten.
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FÖRBUNDSDIREKTÖRENS FÖRSLAG:
Förbundsstyrelsen beslutar att anhålla hos Ålands landskapsregering att frågan om
kostnadsfördelning ånyo lyfts för att diskutera hur den kommunala nivån och landskapsnivån
tillsammans ekonomiskt stöder skyddshemsverksamheten, då våld i nära relationer både
ekonomiskt och verksamhetsmässigt bör hanteras av samtliga instanser som har i uppdrag att
tillgodose individens grundlagsskyddade rätt till liv, personlig frihet, integritet och trygghet.
Vidare beslutar förbundsstyrelsen befullmäktiga förbundsdirektören att ingå avtal med Ålands
landskapsregering gällande skyddshemsverksamheten för år 2021 enligt de villkor som gäller för
nu gällande avtal mellan Mariehamns stad och landskapsregeringen.
BESLUT:
Förbundsstyrelsen beslutade enhälligt enligt Roger Janssons förslag att anhålla hos Ålands
landskapsregering att frågan om ansvaret ånyo lyfts, då våld i nära relationer både ekonomiskt
och verksamhetsmässigt bör hanteras som ett hela landskapets övergripande ansvar i enlighet
med konventionen och Landskapslag om skyddshem.
____
KSTs skrivesle per 1.7.2020 har besvarats av Ålands landskapsregering per 23.9.2020 (dnr ÅLR
2020/5590). Skrivelsen har behandlats vid enskild föredragning och besvaras av minister Anette
Holmberg-Jansson och specialsakkunnig Cindi Portin. I landskapsregeringens beslut konstateras
att landskapsregeringen fortfarande har för avsikt att återföra det ekonomiska ansvaret för
skyddsverksamhet till den kommunala socialvården 1.1.2022. Överföringen av ansvaret för
skyddshemstjänster försämrar inte klienternas ställning och syftet med lagen äventyras inte.
Vidare menar landskapsregeringens att eftersom kostnadsansvaret och sörjandet av
skyddshemsplatser överförs till kommunalt, blir även krisskedet i vården kommunalt ansvar och
utgör därmed en helhet i vårdkedjan.

FÖRBUNDSDIREKTÖRENS FÖRSLAG:
Förbundsstyrelsen beslutar anteckna Ålands landskapsregerings beslut 103 S, ÅLR 2020/5590
för kännedom, bilaga 7.
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BESLUT:
Förbundsstyrelsen beslöt godkänna förslaget med tillägget att KST avser att fortsatt utkräva
landskapsregeringens ekonomiska ansvar för verksamheten enligt gällande lagstiftning.
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ÄNDRING AV TJÄNSTEBETECKNING OCH HUVUDSAKLIGA UPPGIFTER
§ 245
§ 226/7.12.2020
År 2014 inrättades tjänsten metod- och kvalitetschef inom förbundet. Den huvudsakliga
arbetsuppgiften för tjänsten är att utbilda personalen kring god metodik och pedagogik i
klientarbete. Tjänstebeskrivning enligt bilaga 6.
I och med samordningen av socialvården samt på grund av de nya socialvårdslagen (ÅFS
2020:12) som träder i kraft 1.1.2021 tillkommer nya uppgifter som ska hanteras och behandlas
inom förbundet.
Enligt 47 § socialvårdslagen ska en verksamhetsenhet inom socialvården göra upp en plan för
egenkontroll för att säkerställa socialvårdens kvalitet, säkerhet och ändamålsenhetlighet.
Enligt 48 § nämnda lag har personer som ingår i socilavårdens personal eller arbetar med
motsvarande uppgifter i ett uppdragsförhållande agera så att den socialservice som ges till
klienten är av god kvalitet. KST har som socialvårdsmyndighet skyldighet att informera
personalen om denna anmälningsskyldighet och omständigheter i anslutning till tillämpningen
av den. Anvisningarna ska ingå i den plan för egenkontroll som avses i 47 § samma lag.
För att säkerställa socialvårdens kvalitet, säkerhet och ändamålsenhelighet krävs, förutom
uppföljning av egenkontrollplaner, även ett samlat grepp gällande personalens
kompetensutveckling och internutbildning. Förutom kompetensutvecklingen vad gäller
personalens sakkunskap inom sina ansvarsområden, är internutbildning en viktigt del för att
målsättningar, värdegrund, policys och planer ska vara kända inom hela förbundet. För
enhetlighet bör internutbildningarna samordnas för att ha en systematiskt arbeta med frågor som
behöver lyftas.
Med anledning av ovanstående föreslås att tjänstebeteckningen för tjänsten metod- och
kvalitetschef ändras och att nya arbetsuppgifter påförs tjänsten. Tjänsten föreslås benämnas
Kvalitets- och metodchef, förslag till ny uppgiftsbeskrivning enligt bilaga 7.
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Ledningsgruppen kommer att utses av förbundsdirektören. Avsikten är att kvalitets- och
metodchefen ingår i förbundets ledningsgrupp tillsammans med områdescheferna,
ekonomichefen, personalchefen samt förbundsdirektören.
Med anledning av påförandet av uppgifter ändras svårighetsgraden för tjänsten väsentligt.
Föreslås att kvalitets- och metodchefen får en helhetslön om 4 900 euro/månaden.
FÖRBUNDSDIREKTÖRENS FÖRSLAG:
Förbundsstyrelsen beslutar ändra tjänstebeteckningen för metod- och kvalitetschef till kvalitetsoch metodchef från och med 1.1.2021 samt arbetsuppgifter i enlighet med uppgiftsbeskrivningen
enligt bilaga 8.
Vidare beslutar förbundsstyrelsen att fastställa lönen för tjänsten kvalitets- och metodchef till en
helhetslön om till 4 900 euro/mån.
BESLUT:
Förbundsstyrelsen beslöt återremittera ärendet.
____
Behörighetsvillkoret ”högre högskoleexamen” ändras till ”vid universitet eller högskola, som är
erkänd av nationell utbildningsmyndighet, avlagd för tjänsten lämplig examen eller motsvarande
utbildning”
FÖRBUNDSDIREKTÖRENS FÖRSLAG:
Förbundsstyrelsen beslutar ändra tjänstebeteckningen för metod- och kvalitetschef till kvalitetsoch metodchef från och med 1.1.2021 samt arbetsuppgifter i enlighet med uppgiftsbeskrivningen
enligt bilaga 8.
Vidare beslutar förbundsstyrelsen att fastställa lönen för tjänsten kvalitets- och metodchef till en
helhetslön om till 4 900 euro/mån.
BESLUT:
Christian Dreyer föreslog understödd av Gun-Mari Lindholm att inte ändra tjänstebeskrivningen.
Christian Dreyer, Gun-Mari Lindholm och Ida Eklund röstade för Christian Dreyers förslag och
Runar Karlsson, Katrin Sjögren, Roger Jansson och Susann Fagerström röstade för
förbundsdirektörens förslag.
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Förbundsdirektörens förslag vann således med rösterna 4-3.
Christian Dreyer föreslog att kvalitets- och metodchefen skulle ha oförändrad lön, vilket inte
vann understöd.
Roger Jansson föreslog en helhetslön om 4600 euro, vilket omfattades av Runar Karlsson, Katrin
Sjögren, Gun-Mari Lindholm, Roger Jansson, Ida Eklund och Susann Fagerström.
Christian Dreyer avstod från att rösta.
Beslutet är därmed att ändra tjänstebeteckningen för metod- och kvalitetschef till kvalitets- och
metodchef från och med 1.1.2021 samt arbetsuppgifter i enlighet med uppgiftsbeskrivningen
enligt bilaga 8. Kvalitets- och metodchefen får en helhetslön om 4 600 euro/mån.
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FÖRDELNING AV KOSTNADER PER KOMMUN
§ 246
Av KSTs budget för år 2021 på s. 13 så framgår det att uppgifterna för skattekraft och invånare
baserar sig på 2018 års uppgifter och kommer att uppdateras med motsvarande uppgifter för
2019 vid det tillfälle de fastställs.
Fördelningen av kostnaderna per kommun har uppdaterats med uppgifter för 2019, bilaga 9.
Fördelningen används när budgeterad betalningsandel per kommun ska tas in.
I grundavtalet kapitel 6 som träder ikraft 1.1.2021 så fördelas förbundets nettodriftskostnad
mellan medlemskommunerna i två lika stora delar. Förbundets halva nettodriftskostnad fördelas
enligt varje kommuns andel av totala antalet invånare per 31.12 före räkenskapsåret.
Förbundets andra halva nettodriftskostnad fördelas enligt varje kommuns andel av den totala
skattekraften. Med kommunens skattekraft avses den uträknade beskattningsbara inkomsten i
kommunen. Den beskattningsbara inkomsten beräknas genom att kommunens skatteinkomster
från förvärvsinkomst- och samfundsbeskattningen divideras med en inkomstskattesats.
Kommunens skatteinkomster från förvärvsinkomstbeskattningen divideras med kommunens
inkomstskattesats, medan kommunens skatteinkomster från samfundsbeskattningen divideras
med den genomsnittliga inkomstskattesatsen för kommunerna i landskapet. Summan av dessa
utgör kommunens skattekraft. Vid beräkningen beaktas inkomsterna från förvärvsinkomst- och
samfundsbeskattningen sådana de redovisas då beskattningen för året är slutförd.
Den slutgiltiga kostnaden för 2021 ska således utgå ifrån befolkningen 31.12.2020 och den andra
halvan av kostnaden, dvs skattekraften, ska fördelas enligt ”då de är slutförda för året”. Det
måste anses att 2020 års slutgiltiga skattekraft beslutas/informeras i november 2021. Något år
anges inte i grundavtalet men med all sannolikhet är det 2020 års skattekraft som ska användas
för 2021 års fördelning.
FÖRBUNDSDIREKTÖRENS FÖRSLAG:
Förbundsstyrelsen beslutar anteckna fördelningen av kostnaderna per kommun med
uppdaterade siffror till kännedom, bilaga 9.
Fördelningen ligger som grund då budgeterad betalningandel per kommun för år 2021 ska tas in.
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BESLUT:
Förbundsstyrelsen beslöt godkänna förslaget.

Protokolljusterarnas signatur
bestyrks

Protokoll framlagt till påseende

Sida
Utdragets riktighet

24

KOMMUNERNAS SOCIALTJÄNST k.f.
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Organ

Datum

Nr

Förbundsstyrelsen

21.12.2020

17/2020

ANSLUTNING TILL E-TJÄNSTPLATTFORM
§ 247
För att verksamheten inom KST ska bli så smidig som möjligt är det av vikt att kontinuerligt
analysera ärendeflödet. Utifrån den kartläggning som hittills gjorts kan konstaterats att det är av
vikt att redan från början möjliggöra e-tjänster. E-tjänsterna bidrar till en smidighet för
klienterna, minskar behovet av utskrifter och bidrar till uppnående av målet om en elektronisk
verksamhetsmiljö.
ÅDA Ab erbjuder en e-tjänstplattform som upphandlades år 2017 som ett samarbete mellan
Ålands landskapsregering, Mariehamns stad, Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet samt
Ålands statistik- och utredningsbyrå. Tjänsten omfattar en webbaserad produkt med säker
dataöverföring för skapande, publicering och inhämtande av svar genom en formuläreditor.
Kostnaden för grundpaketet gällande e-tjänstplattformen är 300 euro/månaden eller 3 600
euro/året. Kostnaden är oberoende av hur många e-tjänster som kopplas till plattformen. KST
kan därmed utveckla nya e-tjänster löpande utan ändringar av prisbilden.
För tillfället finns det ingen integration mot Abilita socialvård. Genom att integrera
etjänstplattformen mot Abilita socialvård registreras ärenden som lämnas in via e-tjänster
automatiskt i rätt verksamhetssystem. Om systemen är integrerade skapas därmed inte endast ett
mervärde för klienterna, utan även för organisationen genom att tidigare manuella rutiner blir
överflödiga och arbetstid frigörs till annat.
Ytterligare en rationalisering som är möjlig är att erhålla tillgång till informationsleden genom
anslutning till Suomi.fi tjänst. Då kan vissa frågeställningar i formulären fyllas i automatiskt
efter identifiering, genom att systemet hämtar information från andra myndighetsregister. Detta
skapar ett mervärde för klienten, men även för organisationen då korrekta och verifierade
uppgifter lämnas in. Om detta är relevant i de e-tjänster som KST är i behov av är dock ännu inte
klarlagt.
De e-tjänster som bör prioriteras inledningsvis är ansökan om utkomststöd; ansökan om
moderskapsunderstöd samt ansökan om handikappservice.
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KOMMUNERNAS SOCIALTJÄNST k.f.
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Organ

Datum

Nr

Förbundsstyrelsen

21.12.2020

17/2020

FÖRBUNDSDIREKTÖRENS FÖRSLAG:
Förbundsstyrelsen beslutar att ansluta KST till tjänsten e-tjänstplattform från ÅDA från och med
1.8.2020.
Vidare beslutar förbundsstyrelsen att begära prisuppgifter gällande tillvalen:
• Tillgång till e-identifiering genom anslutning till Suomi.fi tjänst
• Integration mot Abilita socialvård
• Skapande av formulär
• Firstline support för huvudanvändare gällande applikationssupport.
• Utbildning på beställning
• Behörighetsstyrning in i plattformen
BESLUT: Förbundsstyrelsen beslöt godkänna förslaget.
____
KST har erhållit en offert gällade integrationen av e-tjänstplattformen mot verksamhetssystemet
Abilita socialvård. Integrationen innebär att ärenden som lämnas in via e-tjänst automatiskt förs
in i Abilita socialvård. Det faller med andra ord bort ett mellanmoment, där den inlämnande
blanketten anat fall skulle komma till en e-postadress och därefter manuellt föras in i Abilita
socialvård.
För integrationen krävs åtgärder både från Abilita Abs sida som tillhandahåller Abilita
socilavård men även från Consilia solutions Ab som tillhandahåller e-tjänstplattformen samt
ÅDA. KST har inledningsvis begärt offert för integration av formuläret ansökan om
utkomststöd. De totala kostnaden för projektet är 25 475 euro. Därtill tillkommer en årskostnad
om totalt 5 070 euro för underhåll av integrationen (Abilita socialvård 3 300 euro) samt
driftsavgift för integrationen (Consilia solutions Ab145 euro/månaden).
Abilita Ab bedömer att integrationen av kostnaderna för efterföljande blanketter förverkligade
med samma teknik är högst 50 procent av kostnaden för blanketter ansökan om utkomststöd.
Sammanställande offert från ÅDA enligt bilaga 10.
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KOMMUNERNAS SOCIALTJÄNST k.f.
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Organ

Datum

Nr

Förbundsstyrelsen

21.12.2020

17/2020

FÖRBUNDSDIREKTÖRENS FÖRSLAG:
Förbundsstyrelsen beslutar att godkänna offerten, bilaga 10, gällande integration mellan etjänstplattformen och Abilita socialvård av formuläret ansökan om utkomststöd under
förutsättning att kostnaden ryms inom ramen för projektet samarbetsstöd för implementation av
Abilita socialvård.
BESLUT:
Förbundsstyrelsen beslöt godkänna förslaget.

Protokolljusterarnas signatur
bestyrks

Protokoll framlagt till påseende

Sida
Utdragets riktighet

27

KOMMUNERNAS SOCIALTJÄNST k.f.
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Organ

Datum

Nr

Förbundsstyrelsen

21.12.2020

17/2020

INLÄSNING AV PERSONDATA TILL ABILITA SOCIALVÅRD
§ 248
I projektet för Implementation av Abilita socialvård till KST och kommuner har en
ändringsbegäran gjorts gällande inläsning av persondata.
För att öka digitalisering och minska manuellt arbete behöver en integration från
befolkningsdatat till Abilita socialvård göras.
Då en klient registreras i socialvårdsprogrammet så antecknas personnumret och sedan söks
automatiskt uppgifter om personen från befolkningsdatat. Detta underlättar betydligt för
socialarbetaren att utföra sitt arbete.
För att kunna utföra detta måste Abilita och Consilia bygga en integration mellan Abilita
socialvård och det redan inköpta Datalagret från Consilia.
Offerter har inhämtats från leverantörerna. Abilitas kostnad är 8436 € för installation och
ibruktagning samt en underhållsavgift på 1687,20 €/år. Consilia kostnad uppgår till 500 € för
uppsättning, konfigurationer och API-roller. Månadsavgift för bevakning av integrationen är 85
€/månad.
Åda projektleder och kostnaden för det uppskattas till 950 €.

FÖRBUNDSDIREKTÖRENS FÖRSLAG:
Förbundsstyrelsen beslutar godkänna en beställning av integrationen. Förbundsdirektören
anhåller, genom Åda Ab, till Ålands landskapsregering om att ändringen ryms inom redan
godkänd budget för projektet.
BESLUT:
Förbundsstyrelsen beslöt godkänna förslaget.

Protokolljusterarnas signatur
bestyrks

Protokoll framlagt till påseende

Sida
Utdragets riktighet

28

