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SAMMANTRÄDETS SAMMANKALLANDE OCH BESLUTSFÖRHET
§ 142

BESLUT:
Sammanträdet konstaterades vara lagenligt sammankallat och beslutfört.

PROTOKOLLJUSTERING
§ 143
BESLUT:
Till protokolljusterare valdes Gun-Mari Lindholm.
Protokollet justeras onsdagen den 23.09.2020 kl:16.30 på Kommunernas socialtjänsts kansli.
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GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN
§ 144
BESLUT:
Förbundsstyrelsen godkände föredragningslistan och beslöt enhälligt uppta följande brådskande
ärende;
- lokal för administrationen
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FIXTJÄNSTAVTAL
§ 145
§ 51/31.3.2020
Kommunförbundet har sagt upp avtalet från 2007 med Handikappförbundet gällande Fixtjänst.
Fixtjänst tillhandahåller verksamhet enligt socialvårdslagen 27 d§ och 27 e§. Enligt avtalet från
2007 så skulle Fixtjänst producera 12 000 arbetstimmar per år. I budgeten för 2020 är det
budgeterat för 23 000 timmar, bilaga 7. Antalet skyddsarbetare är 30-35 stycken men Fixtjänst
uppger att det finns en kö på ca 10 personer. Resultat och balansräkningen för år 2019 bifogas
beredningen, bilaga 8.
I förarbetena till landskapslag om socialvård (ÅFS 2020:12), lagförslag 21/2018-2019 s.
19 så framgår det att landskapsregeringens avsikt är att kostnadsansvaret för denna
verksamhet ska bäras av den kommunala socialvården i sin helhet från och med år 2022. I
dagsläget finansieras ca 50 % av Fixtjänsts verksamhet genom PAF-finansiering.
Landskapsregeringen avser att år 2021 finansiera verksamheten motsvarande hälften av
nuvarande PAF finansiering.
PAF finansieringen är 271 597, 65 euro för år 2020.
FÖRBUNDSDIREKTÖRENS FÖRSLAG:
Förbundsstyrelsen diskuterar med landskapsregeringen om möjligheterna till fortsatt finansiering
för Fixtjänst. Vidare önskar förbundsstyrelsen få uppgifter från Ålands kommunförbund och
Mariehamns stad om hur många klienter det finns sammanlagt på Åland (även utanför Fixtjänst)
som faller inom ramen för sysselsättning enligt socialvårdslagen (ÅFS 2020:12);
a) 70 § och
b) 71 §
Vad betalar kommunerna för ersättning idag enligt socialvårdslagens 27 d och 27 e?
BESLUT:
Förbundsstyrelsen beslöt godkänna förslaget.
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§ 81/18.5.2020
Fortsatt finansiering
Vid landskapsregeringens presskonferens 30.4.2020 om tilläggsbudget så framkommer det att
landskapsregeringen har för avsikt att skjuta fram tidpunkten för att överföra kostnadsansvaret
från landskapet till kommunerna för Fixtjänst. Landskapsregeringen har för avsikt att finansiera
verksamheten på samma sätt år 2021 som år 2020. Ålands handikappförbund r.f. har för år 2020
beviljats 270 000 euro för verksamheten. Enligt bokslutet för Fixtjänst för år 2019 uppgick den
kommunala andelen till cirka 360 000 euro. När den kommunala nivån tar över finansieringen
helt ska 630 000 euro avsättas för verksamheten.
Mariehamns stad
De som beviljats sysselsättning enligt 27 d § och jobbar på Fixtjänst får lön 15,51 euro/timme.
Andra som beviljats sysselsättning enligt 27 d § har varierande lönesättning, beroende på vad de
jobbar med. I dagsläget har några 12,68 euro/timme och några har 13,07 euro/timme.
Flitpengen inom Mariehamns stad är just nu 7 euro/dag, men socialnämnden kommer att få ta
ställning till förslag gällande höjning till 9 euro/dag.
Mariehamns stad lyfter i sina synpunkter upp omständigheten att personer som har plats vid
Fixtjänst med stöd av 27 e § socialvårdslagen (71 § nya socialvårdslagen) för arbetsverksamhet
för handikappade (FFS 710/1982), efter prövotid beviljas verksamhet i sysselsättningssyfte i
enlighet med 27 d § socialvårdslagen (70 § nya socialvårdslagen). Detta innebär att personer
erhåller flitpeng men efter avslutad prövotid övergår till ett anställningsförhållande och en
timlön. Denna ändring sker utan att det görs en bedömning av om personerna uppfyller
kriterierna enligt nämnda paragraf.
Mariehamn konstaterar även att det finns ett högt tryck på sysselsättning enligt socialvårdslagen
och i dagsläget finns det många fler som varit i kontakt, men som inte kunnat beviljas
sysselsättning. På Fixtjänst är det många som jobbar i åratal utan att komma vidare till öppna
arbetsmarknaden, vilket gjort att det är många som inte fått en plats.
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De senaste uppgifterna som finns gällande arbets- och dagverksamhet samt sysselsättning är från
år 2018 (och baserar sig på de uppgifter som kommunerna lämnat in till ÅSUB).

2018

2017

2016

8
92
42
142

8
33
44
85

15
31
42
88

Arbets- och dagverksamhet, sysselsättning
Antal klienter i arbetsverksamhet 31.12, handikappade
Antal klienter i dagverksamhet, 31.12, handikappade
Antal klienter i verksamhet i sysselsättningssyfte 31.12, handikappade
Totalt

Det är viktigt att i utvecklandet av verksamhet i sysselsättningssyfte komma ihåg att det är en
stödåtgärd för att personen som beviljats stödet ska komma ut på den öppna arbetsmarknaden.
Utifrån stadens synpunkter och utifrån beredningens bedömning av behovet av en tydligare
samordning av arbets-, dagverksamhet samt sysselsättning inom landskapet har ett förslag till
avtal för Fixtjänst tagits fram. Avtalet syftar bland annat till att tydligare reglera avtalsparternas
åtaganden och även förtydliga att det är KST som beviljar plats vid Fixtjänst och att det är detta
beslut som avgör huruvida lön eller arbetsersättning (flitpeng) utbetalas. Fixtjänst behöver i
utvecklandet av verksamheten beakta att de arbetstidstillfällen som produceras erbjuds till två
helt skilda målgrupper.
FÖRBUNDSDIREKTÖRENS FÖRSLAG:
Förbundsstyrelsen beslutar ingå avtal, i enlighet med bilaga 8, med Handikappförbundet
gällande Fixtjänst.
BESLUT:
Förbundsstyrelsen beslöt godkänna förslaget.
_____
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§ 109/29.6.2020
Handikappförbundet önskar följande ändringar i avtalet;
- ÅHF producerar arbetstillfällen i sysselsättningssyfte för personer med funktionsnedsättning
enligt 70 § samt 71 § socialvårdslagen men fokus ska vara på 71 §
- ÅHF åtar sig att producera 24 800 timmar till samma ersättning. En eventuell överskridning
av antalet arbetstimmar ska ske i samråd med KST
- Överskott ska återbetalas till KST. Återbetalningen ska göras senast inom mars månad efter
verksamhetsåret.
- Större investeringar under avtalstiden ska ske i samråd med KST
- Antagning av arbetstagare till Fixtjänst ska ske i samråd med Fixtjänst
- Det bör förtydligas i punkt 9 att det handlar om ekonomisk revidering
- Avtalsperioden är 1.1.2021-31.12.2023. Avtalet kan innan avtalstidens utgång sägas upp för
att upphöra per den 31 december, varvid motparten bör tillställas uppsägningen senast den
30 juni samma år samt
- att det inom 2020 tillsätts en gemensam arbetsgrupp med uppdrag att så snart som möjligt
utarbeta förslag på lösningar för verksamheten, fastigheten och personalen efter avtalstiden.
FÖRBUNDSDIREKTÖRENS FÖRSLAG:
Förbundsstyrelsen beslutar godkänna de föreslagna ändringarna, i enlighet med bilaga 1.
Förbundsstyrelsen utser representanter till arbetsgruppen.
BESLUT:
Förbundsstyrelsen beslutade att godkänna avtalet med förändringen att ÅHF åtar sig att
producera ca 23 000 timmar till en ersättning om 638 992 euro. Dessutom ändras till att alla
investeringar och eventuella överskridningar under avtalstiden ska godkännas av KST.
_____
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Ålands handikappförbund har tillsatt en arbetsgrupp för framtagande av ett avtal gällande
Fixtjänst. I arbetsgruppen ingår Henrik Lagerberg, Jan Salmen, Viveka Landgärds och Cita
Nylund. Henrik Lagerberg, Jan Salmen och Cita Nylund var närvarande vid förbundsstyrelsens
möte.
Inför styrelsens möte i juni 2020 så skulle Fixtjänst producera 24 800 timmar till en kostnad om
689 000 euro, bilaga 1. Nu föreslår arbetsgruppen att Fixtjänst skall producera 23 500 timmar till
en kostnad om 689 000 euro, bilaga 2. Orsaken till färre timmar men till samma kostnad
diskuteras med arbetsgruppen.
Kommunernas socialtjänst ska enligt grundavtalet färdigställa och överlämna bokslutet till
revisorerna före 28.2. Att få preliminär slutredovisning och slutfaktura senast 28.2 från Fixtjänst
är därför försent.
Alla stöd, inklusive eventuellt PAF stöd, samt intäkter som erhålls vid försäljning bör dras av
från den årliga ersättningen.
Förslaget om förkortad avtalstid föreslås godkännas.
FÖRBUNDSDIREKTÖRENS FÖRSLAG:
Förbundsstyrelsen beslutar godkänna 24 800 timmar till en kostnad om 689 000 euro. Vidare
godkänns en förkortad avtalstid. Bokslutet behöver dock levereras tidigare från Fixtjänst.
BESLUT:
Förbundsstyrelsen befullmäktigade förbundsdirektören att förhandla vidare.
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SPECIALFRITIDSHEMMET GALAXEN
§ 146
§ 100/21.8.2019
I utkastet till det nya grundavtalet om kommunernas socialtjänst (KST) som avses träda ikraft
1.1.2021 så finns inte verksamheten specialfritidshemmet Galaxen med.
ÅOF kan inte heller uppnå samma synergieffekter med personal och pedagogisk kompetens som
en placering i närheten av träningsundervisningen kan erbjuda. Det leder till att
omsorgsförbundet idag helt enkelt inte lyckas rekrytera personal till verksamheten.

VIK OMSORGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG:
Förbundsstyrelsen ber SÅHD:s styrelse att i skyndsam ordning förbereda för ett nytt fritidshem
med placering invid träningsundervisningen, dock senast 1.1.2021.
BESLUT:
Förbundsstyrelsen beslutade enligt vik omsorgsdirektörens förslag och uppmanade förvaltningen
att författa ett brev till kommunerna samt SÅHD där det prekära läget på specialfritidshemmet
Galaxen och möjliga konsekvenser därav tydligt beskrivs.
____

§ 164/18.12.2019
Förbundsfullmäktige gav vid mötet14 november 2019 förbundsstyrelsen i uppdrag att påbörja
förhandlingar med SÅHD angående SÅHD:s övertagande av verksamheten.
Förbundsstyrelsen för Södra Ålands högstadiedistrikt k.f har behandlat ärendet 28.11.2019 och
meddelar att frågan har hög prioritet från SÅHD:s sida och att förbundsstyrelsen strävar efter att
så snabbt som möjligt få ett klargörande från Ålands landskapsregering vad gäller
landskapsandelar för specialfritidshemsverksamheten eftersom det utgör grunden för det nya
grundavtalet. Ett övertagande av verksamheten kan dock ske tidigast 1.8.2021. Då frigörs de
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moduler som idag används av KHS som undervisningsutrymmen och de kan användas under den
tid specialfritidshemmet uppförs.

OMSORGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG:
Förbundsstyrelsen diskuterar ärendet och tar beslut om fortsatt behandling.
BESLUT:
Förbundsstyrelsen beslöt återremittera ärendet.
____
§ 93/8.6.2020
Skoldirektör Mathias Eriksson uppger att SÅHD strävar efter att överta verksamheten från och
med 1.1.2021. SÅHD har dock ännu ingen lösning på utrymmesfrågan och efterhör därför om
möjligheten att använda de utrymmen som idag används för specialfritidshemmet.
FÖRBUNDSDIREKTÖRENS FÖRSLAG:
Förbundsstyrelsen beslutar utse förbundsdirektören att förhandla med SÅHD om lokalfrågan.
BESLUT:
Förbundsstyrelsen beslöt godkänna förslaget.
____

Skoldirektör Mathias Eriksson uppger att en majoritet av medlemskommunerna har godkänt
grundavtalet vilket innebär att Södra Ålands högstadieditrikt (SÅHD) har ett nytt grundavtal från
och med 1.1.2021 som möjliggör ett övertagande av specialfritidsverksamheten. SÅHD kommer
att ordna specialfritidshemsverksamheten i egna utrymmen under våren, men från hösten är det
ännu oklart. Om elevantalet stiger till 25 eller fler så behöver SÅHD hyra KSTs utrymmen under
hösten, dvs under tiden 1.8-31.12.2021. Det vet SÅHD först i början av februari 2021 då
inskrivningen till träningsundervisningen är avslutad
Planen är att SÅHD ska ha nya lokaler klara 1.1.2022 men om lokalerna inte hinner bli klara så
kan SÅHD behöva hyra utrymmen även efter 1.1.2022.
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SÅHD behöver få uppgift på om ovanstående är möjligt samt en eventuell hyra för KSTs lokal.
Samarbetsförfarande har hållits med de anställda inom KST som berörs av överföringen.

FÖRBUNDSDIREKTÖRENS FÖRSLAG:
Förbundsstyrelsen beslutar hyra ut lokalen till Södra Ålands högstadiedistrikt men hyran löper
från och med 1.1.2021.
BESLUT:
Förbundsstyrelsen beslöt godkänna förslaget.
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DATALAGER
§ 147
§ 133/31.8.2020
Som ett led i skapandet av en elektronisk verksamhetsmiljö och strävan efter att underlätta
förbundets interna processer har frågan om användning av så kallat datalager uppkommit.
Datalager innebär att personuppgifter, men även företags- och organisationsuppgifter som
hämtas från andra myndigheter hämtas via ett och samma system (datalagret), och att detta
system kan integreras mot KST verksamhetssystem (istället för att integrera flera olika
myndigheters system mot varje enskilt verksamhetssystem inom KSTs).
Förutom att förenkla samordningen av verksamhetssystemen är användningen av datalager
också ett stöd i KSTs användning av personuppgifter. Användningen blir lättare att beskriva och
följa upp, vilket utgör en trygghet för både personal och klienter.
I det långa loppet kommer denna mer automatiserade hämtning av uppgifter minska
administrativ tid i samband med beredning av klientärenden men även i samband med
uppföljning av verksamheten.
Förbundsstyrelsen får information om datalager av Consilia Solutions Ab.

FÖRBUNDSDIREKTÖRENS FÖRSLAG:
Förbundsstyrelsen antecknar sig informationen till kännedom.
BESLUT:
Förbundsstyrelsen beslöt godkänna förslaget.
_____
Den initiala kostnaden för att ta i bruk systemet är totalt cirka 17 400 euro (set up, installation av
servermiljö, implementation av anspassning av KST specifik information och data på timbasis,
integration BDS förfrågan på timbasis, integration NAV på timbasis).
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Månadskostnaden för CRTP är 450 euro, till detta adderas även månadsavgift för integration,
underhåll och support för integreringen mot NAV (125 euro) och logg av samtliga händelser i
systemet (100 euro/månaden) Den totala månadskostnaden skulle där med vara 675 euro eller 8
100 euro på årsbasis.
Totalkostnaden för en fyraårsperiod uppgår till 49 800 euro.
Därtill tillkommer eventuella avgifter till myndigheter och uppgiftslämnare för anslutning till
datalagret.
FÖRBUNDSDIREKTÖRENS FÖRSLAG:
Förbundsstyrelsen beslutar att köpa tjänsten Consilia RegTech Platform från Consilia Solutions
Ab enligt offert, bilaga 3.
BESLUT:
Förbundsstyrelsen beslöt godkänna förslaget.
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FRAMTAGANDE AV SERVICENIVÅER

§ 148
§ 95/8.6.2020
Tidigare socialchef i Mariehamns stad Susanne Lehtinen har tillfrågats om att ta fram kriterier
och nivåer för olika serviceformer.
Arbetet behöver göras inför budgeteringen och Susanne Lehtinen kan åta sig uppdraget enligt
inlämnat anbud, bilaga 5.
Uppskattad tidsåtgång är ca 160 timmar.
FÖRBUNDSDIREKTÖRENS FÖRSLAG:
Förbundsstyrelsen beslutar anlita Susanne Lehtinen för uppdraget. Uppdraget finansieras med
medel från landskapsregeringen.
BESLUT:
Förbundsstyrelsen beslöt godkänna förslaget.
_____

FÖRBUNDSDIREKTÖRENS FÖRSLAG:
Förbundsstyrelsen tar del av utredningen om servicenivåer, bilaga 4.
BESLUT:
Förbundsstyrelsen beslöt godkänna förslaget och önskar få specificering på vilka åtgärder som
kan tas på tjänstemannanivå och vilka som kommer att komma till behandling i styrelsen.
Styrelsen konstaterade att det grundläggande utkomststödet i Finland handläggs av FPA och att
det kan bli aktuellt för KST att i framtiden se över om det är möjligt med samma upplägg för
Ålands del.
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KSTs BUDGETRAM 2021
§ 149
§ 121/10.8.2020
Den 25 juni samlades ett antal kommunrepresentanter för att samordna sin styrning av de
kommunalförbund som finns på Åland. Mötet var inte ett beslutande möte med formellt mandat
men som representanter för kommunerna fanns kommundirektörer och styrelseordföranden. Vad
som överenskoms om på mötet var att kommunerna samfällt skall ställa strikta krav på
kommunalförbundens kostnader 2021. Anledningen är att hela den kommunala sektorn står inför
stora ekonomiska utmaningar de kommande åren. Många kommuner kommer behöva spara 510% i sina egna budgetar och mötet ansåg därför att liknande krav bör ställas på
kommunalförbunden.
Eftersom mötet inte var beslutande i en formell mening fanns inget beslut att delge KST.
Däremot överenskoms det om att meddela förbundsdirektörer andemeningen i vad som
diskuterades. Inför förbundets budgetarbete under hösten bör KST ta i beaktande att
kommunerna med stor sannolikhet kommer att till sina ombud utfärda strikta budgetdirektiv som
siktar på något i stil med att förbundet ska skära ner med 5% jämfört med bokslut 2019. Mötet sa
också sig vara medveten om att detta riskerar att kosta i kvalitet, men att alternativet för
kommunerna vore att spara dubbelt i sin egen verksamhet vilket naturligtvis också kostar i
servicekvalitet.
Med detta sagt hoppades ägarkommunerna att förbundet är konstruktivt och vänder på alla stenar
för att göra så effektiva inbesparingar som möjligt, där det märks minst för verksamheten. Om
KST har 5% mot bokslut 2019 som ram redan i första budgetförslaget så underlättar det den
vidare processen för alla inblandade. Eftersom KST inte hade samma ansvarsområde 2019 som
2021 föreslås att KST istället utgår från hela Ålands netftodriftskostnad för socialtjänst 2019.
Kommunerna vars ledning ställt sig bakom detta budskap är Brändö, Eckerö, Finström, Föglö,
Geta, Hammarland, Jomala, Lemland, Lumparland, Saltvik, Sund och Vårdö.
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Nettodriftskostnader för socialvården (exklusive boendeservice för äldre med heldygnsomsorg,
övriga tjänster för äldre samt hemservice) var år 2019 25 363 000 euro. Siffrorna är tagna från
ÅSUBs statistik. Åsub granskar ännu siffrorna vilket gör att de kan komma att ändra under
hösten.

Aktuella uppgiftsklasser totalt
Institutions- och familjevård inom barnskyddet
Öppenvårdstjänster inom barnskyddet
Övr. öppenvårdstjänster för barn o fam
Bo.service för äldre med heldygnsoms.
Övriga tjänster för äldre
Institutionsvård för handikappade
Bo.service för handikapp. m. heldygnsoms.
Annan service för handikappade
Hemservice
Verksamhet i sysselsättningssyfte
Missbrukarvård
Övrig socialvård

2019
47 189
2 867
1 786
864
13 839
2 315
214
9 141
6 748
5 672
411
662
2 670

Nettodriftskostnaderna (exklusive boendeservice för äldre, övriga tjänster för äldre och
hemservice) år 2018 var 23 778 000 euro.
Nettodriftskostnadsökningen mellan år 2018 och 2019 var 1 585 000 euro.
Ser man flera år tillbaka så är kostnadsökningen i snitt ca 1 miljon per år.
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Det finns även kostnader i uppgiftsklasserna boendeservice för äldre med heldygnsvård,
hemservice och övriga tjänster för äldre som hänför sig till KSTs kommande ansvarsområde.
I uppgiftsklassen boendeservice för äldre med heldygnsvård ingår kostnader för personer som är
under 65 och som bor i kommunens boenden. I uppgiftsklassen hemservice så ingår kostnader
för hemservice till barnfamiljer och i övriga tjänster för äldre så ingår kostnader för färdtjänst.
Nettodriftskostnaderna för KST om 25 363 000 euro för år 2019 är därför för lågt räknade.
Därtill har framkommit att få kommuner fördelar ut hela den övergripande kostnaden på
respektive förvaltning och därmed saknas resurser för t ex administration, data,
företagshälsovård, friskvård m.m.
Ovanstående ägarkommuner har aviserat att det skulle vara rimligt att kräva en inbesparing om 5
% jämfört med bokslut 2019. Det skulle för KST innebära nettodriftskostnader om 24 094 850
euro exklusive kostnader för övergripande administration samt kostnader för hemservice under
65, färdtjänst, boendekostnader för personer under 65 som bor i kommunens boenden.
Det är en inbesparing på över 3 miljoner samtidigt en ny organisation ska bildas och ny
lagstiftning ska tillämpas. Dessutom är det svårt att förutse det ökade behovet av social hjälp till
följd av pandemin.
FÖRBUNDSDIREKTÖRENS FÖRSLAG:
Förbundsstyrelsen diskuterar ägarkommunernas besparingskrav på KST.
BESLUT:
Förbundsstyrelsen beslöt behandla det preliminära budgetförslaget vid nästa styrelsemöte.
_____
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§ 134/31.8.2020
Total nettokostnadsram år 2021
Ramförslag 2021
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Statistik med kostnadsökning
Övergripande kostnader – 699 000
KSTs övergripande kostnader
Avskrivningar och finansieringskostnader 327 000
Specialfritidshemmet övergår till SÅHD
Personer under 65 i kommunens boenden
Hemservice
Stöd för rörligheten enligt socialvårdslagen
Kostnader för socialvårdslagen
Kostnader till följd av corona 0
TOTAL RAM

27 333 000,00 €
699 000,00 €
2 246 000,00 €
327 000,00 €
200 000,00 €
1 489 200,00 €
1 222 767,00 €
182 500,00 €
245 000,00 €
- €
32 146 467,00 €

Nedan beskrivs varje rad mer ingående.
Statistik med kostnadsökning
Nedan ses en teoretisk beräkning av genomsnittliga förändringen totalt och vilka
verksamhetsområden som är medräknade. Det är på nedanstående verksamhetsområden
som landskapsandelarna till KST räknas ut.
Källa för tabellen är ÅSUB men det rödmarkerade är egna uppräkningar enligt de
senaste årens kostnadsutveckling.
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Övergripande kostnader
I den beräknade ramen om 27 333 000 euro finns "märkta" kostnader för hyra (intern och
extern), interna kostnader, avskrivningar samt överföringsposter om 659 000 euro 2019. Den
genomsnittliga kostnadsökningen har varit ca 20 000 euro mellan 2015-2019.
Dessa poster ska räcka för alla ökade kostnader under box 5 men även ökade finansierings- och
avskrivningskostnader.
Eftersom det har framkommit att få kommuner fördelar ut hela den övergripande kostnaden på
respektive förvaltning och det därmed saknas resurser för t ex administration, data,
företagshälsovård, friskvård m.m, så har beloppet om 699 000 euro dragits av från ramen om
27 333 000 euro och så har de verkliga kostnaderna för övergripande kostnader lagts till ramen.
KSTs övergripande kostnader är 2 246 000 samt kostnader för avskrivningar samt finansiering
327 000 euro.

Specialfritidshemmet övergår till SÅHD
Specialfritidshemmet ska enligt plan övergå till SÅHD från och med 1.1.2021.
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Personer under 65 som bor i kommunens boenden, hemservice och färdtjänst.

Aktuella uppgiftsklasser totalt
Institutions- och familjevård inom barnskyddet
Öppenvårdstjänster inom barnskyddet
Övr. öppenvårdstjänster för barn o fam
Bo.service för äldre med heldygnsoms.
Övriga tjänster för äldre
Institutionsvård för handikappade
Bo.service för handikapp. m. heldygnsoms.
Annan service för handikappade
Hemservice
Verksamhet i sysselsättningssyfte
Missbrukarvård
Övrig socialvård

2019
47 189
2 867
1 786
864
13 839
2 315
214
9 141
6 748
5 672
411
662
2 670

I boendeservice för äldre med heldygnsomsorg så finns det 24 klienter som inte kan hänföras till
äldreomsorgen. Med en dygnskostnad på 170 euro så behöver det budgeteras 1 489 200 euro.
I uppgiftsklassen hemservice så ingår förutom åldringshushåll även handikapphushåll och annat
hushåll. Hemservice för barnfamiljer ingår inte i uppgiftsklassen hemservice.
Det är rimligt att budgetera för 31 353 besök x 39 euro, dvs 1 222 767 euro.
År 2018 fanns det 589 gravt handikappade som erhöll färdtjänst till en kostnad om 981 000 euro
eller 1 666 euro per mottagare. Den kostnaden ryms inom uppgiftsklassen annan service för
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handikappade. Kostnaden för stöd för rörligheten (färdtjänst) enligt socialvårdslagen är betydligt
lägre. Kostnaden ryms inom ramen för hemservice. Det finns totalt 365 klienter (alla
åldersgrupper som fått färdtjänst enligt socialvårdslagen). Det budgeteras 500 euro per
mottagare, dvs 182 500 euro. Eventuellt så behövs det utökade resurser för att administrera
färdtjänst enligt socialvårdslagen, då dessa uppgifter skötts av äldreomsorgspersonal åtminstone
i Mariehamn och Jomala.
Kostnader för socialvårdslagen
Enligt landskapsregeringens kostnadsanalys så skulle nya socialvårdslagen kosta 140 000 euro
mer i året för social rehabilitering och 105 000 euro i året under 4 år för förebyggande arbete,
vilket landskapsregeringen avser kompensera i landskapsandelssystemet.
Förebyggande arbete (hemservice och familjearbete)
105 000 €/år (4 år)
Social rehabilitering
140 000 €/år
Vidare för landskapsregeringen över kostnader på kommunerna från år 2022;
Verksamhets i sysselsättningssyfte och arbetsverksamhet
270 000 €/år
Skyddshemsverksamhet
200 000 €/år
Ålands kommunförbund har i yttrandet över nya socialvårdslagstiftningen ansett att ovanstående
kostnadsökning är en grov underskattning av kostnadseffekterna av de omfattande förändringar
som lagpaketet kommer att medföra, varav en stor del av effekterna är sådana att de inte i
dagsläget kan bedömas med hänsyn till initierade strukturförändringar (Kommunernas
socialtjänst och kommunreform)
FÖRBUNDSDIREKTÖRENS FÖRSLAG:
Förbundsstyrelsen tar del av ett preliminärt budgetförslag utifrån en nettokostnadsram om
32 146 467 euro och ger förvaltningen i uppdrag att göra upp ett budgetförslag på ovannämnda
siffror.
BESLUT:
Förbundsstyrelsen beslöt tillsätta en stödgrupp, bestående av Roger Jansson och Ida Eklund och
av förbundsdirektören utsedda tjänstemän.
_____
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Stödgruppen med Roger Jansson, Ida Eklund, Jim Bergbo, Carolina Sandell och Katarina
Dahlman hade ett första möte 3.9.2020. Ett andra möte hålls 17.9.2020 inför styrelsens möte
21.9.
Det preliminära budgetförslaget är gjort utifrån en ram om 30 497 000 euro.

FÖRBUNDSDIREKTÖRENS FÖRSLAG:
Förbundsstyrelsen tar del av ett preliminärt budgetförslag.
BESLUT:
Förbundsstyrelsen beslöt återremittera ärendet och vill ha ett budgetförslag till ett extra insatt
styrelsemöte 1.10.
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INBETALNING AV GRUNDKAPITAL
§ 150

§ 48/31.3.2020
Enligt 14 § grundavtalet ska grundkapitalet i Kommunernas socialjtänst k.f. höjas till två miljoner
(2 000 000) euro i samband med att kommunalförbundet inleder handhavandet av all den
socialvård som enligt lag ankommer på kommunerna i enlighet med 1 § LL om kommunalt
samordnad socialtjänst (ÅFS 2016:2).
Grundkapitalet delas upp i medlemskommunsandelar, i proportion till andel av totala antalet
invånare i landskapet Åland per 31.12.2019.
Differensen mellan grundkapitalet som antecknats i den utgående balansen 31.12.2019 och det
höjda grundkapitalet ska betalas senast 1.1.2021.
Bifogade översikt är uppgjord utifrån preliminära siffror om befolkningsrörelsen från ÅSUB
(https://www.asub.ax/sv/befolkning-befolkningsrorelsen). Översikten är endast för information
och kräver inte några åtgärder från kommunen i detta skede.
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FÖRBUNDSDIREKTÖRENS FÖRSLAG:
Förbundsstyrelsen informerar medlemskommunerna om fördelningen och diskuterar datum för
inbetalning.
BESLUT:
Förbundsstyrelsen beslöt godkänna förslaget. Grundkapitalet ska vara inbetalt senast 1.1.2021.
_____
Det bör klargöras om grundkapitalet ska betalas år 2020 eller år 2021.
FÖRBUNDSDIREKTÖRENS FÖRSLAG:
Förbundsstyrelsen uppmanar kommunerna att betala in grundkapitalet senast 31.12.2020 trots
skrivningen i grundavtalet, för att underlätta redovisningen.
Inbetalningen sker på egen anmodan till samma bankkonto som betalningsandelarna under året.
BESLUT:
Förbundsstyrelsen beslöt godkänna förslaget.
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PROJEKTORGANISATION FÖR VERKSTÄLLANDE AV KOMMUNERNAS SOCIALTJÄNST
K.F
§151
§ 9/23.1.2020
Kommunernas socialtjänst k.f har det övergripande och yttersta ansvaret för att fatta beslut
gällande de åtgärder som krävs för att kommunalförbundet från och med den 1 januari 2021 ska
vara arbetsgivare för den överlåtna personalgruppen samt för att den service som det
gemensamma socialvårdsområdet enligt lag är skyldig att ge kan ges från och med 1 januari
2021.

OMSORGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG:
Förbundsstyrelsen godkänner projektorganisationen för verkställande av Kommunernas
socialtjänst k.f.
BESLUT:
Förbundsstyrelsen beslöt godkänna omsorgsdirektörens förslag.
______
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Projektorganisationen har uppdaterats enligt bilaga 5.
Dokumentet har kompletterats med en mer ingående kommunikationsplan inför hösten 2020.
Därtill har sammansättningen av projektgruppen uppdaterats med nuvarande medlemmar.
FÖRBUNDSDIREKTÖRENS FÖRSLAG:
Förbundsstyrelsen godkänner den ändrade och kompletterade projektorganisationen för
verkställande av Kommunernas socialtjänst k.f.
BESLUT:
Förbundsstyrelsen beslöt godkänna förslaget.
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PERSONALCHEF
§ 152
Personalchef Anu Silander har begärt avsked per 31.12.2020.

FÖRBUNDSDIREKTÖRENS FÖRSLAG:
Förbundsstyrelsen beslutar godkänna anhållan om avsked.
BESLUT:
Förbundsstyrelsen beslöt godkänna förslaget.
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FASTSTÄLLANDE AV LÖN FÖR PERSONALCHEF OCH BESLUT ATT UTANNONSERA
TJÄNSTEN
§ 153
Personalchefen står utanför arbetsvärderingen.
FÖRBUNDSDIREKTÖRENS FÖRSLAG:
Förbundsstyrelsen beslutar fastställa den uppgiftsrelaterade lönen för personalchefen till
4300 euro, fastställa tjänstebeskrivningen i enlighet med bilaga 6 samt utannonsera tjänsten.
BESLUT:
Förbundsstyrelsen beslöt godkänna förslaget.
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ADOPTIONSRÅDGIVNING
§ 154
Adoption av ett barn förutsätter alltid adoptionsrådgivning, i enlighet med adoptionslagen
22/2012). Adoptionsrådgivning ges till person som avser att adoptera ett barn men även till
förälder som vill adoptera bort sitt minderåriga barn. Kommunerna verkställer
adoptionsrådgivningen genom avtal med Rädda barnen (Södra Finlands distrikt) och
motsvarande avtal föreslås ingås mellan KST och Rädda barnen.
Rädda barnen har för år 2019 debiterat Åland totalt 14 952,76 euro för för adoptionsrådgivning.
I summan ingå även alla kostnader för flygbiljetter, hotell samt bilhyrning.
Prislistan framgår av bilaga 8.
FÖRBUNDSDIREKTÖRENS FÖRSLAG:
Förbundsstyrelsen beslutar godkänna avtalet, bilaga 7.
BESLUT:
Förbundsstyrelsen beslöt godkänna förslaget.
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INFORMATION FRÅN SAMARBETSFÖRHANDLINGARNA
§ 155
§ 109/8.6.2020
Grundavtalet för kommunernas socialtjänst k.f. (KST) träder i kraft i sin helhet 1.1.2021 varvid
KST:s skyldighet att tillhandahålla tjänster för sina medlemskommuner enligt grundavtalet
inträder. Enligt tidigare gjord bedömning övergår personal som har uppgifter inom den
samordnade socialtjänsten inom ramen för en överlåtelse av rörelse från kommunerna till KST.
Kommunerna har enligt uppgift givit företrädarna för den personal som berörs av överlåtelsen
information i enlighet med 11 § lag om samarbete mellan kommunala arbetsgivare och
arbetstagare.
För att säkra att verksamheten ska kunna starta i KST:S regi 1.1.2021 utan avbrott och för att i
god tid före 1.1.2021 analysera personalkonsekvenserna av KST-reformen önskar KST redan
före 1.1.2021 genom samarbetsförhandlingar inleda diskussioner om planerade förändringar i
organiseringen av arbetet och vilka konsekvenser KST-reformen kan komma att ha för
personalen som övergår från kommunerna samt för den egna personalen.

FÖRBUNDSDIREKTÖRENS FÖRSLAG:
Förbundsstyrelsen befullmäktigar förbundsdirektören att kalla och hålla
samarbetsförhandlingar, bilaga 7, som berör den egna personalen samt samtliga de arbetstagare
och tjänstemän som enligt kartläggning i kommunerna skall övergå till KST 1.1.2021.
Förbundsstyrelsen hålls kontinuerligt informerad om förhandlingarna.
BESLUT:
Förbundsstyrelsen beslöt godkänna förslaget.
_____
§ 112/29.6.2020
Förhandlingarna börjar torsdagen 25.6.2020 klockan 9.00.
Under det första mötet dit alla förtroendemän och kommuner kallats diskuterarar man hur de
fortsatta samarbetsförhandlingarna ska föras både ur ett juridiskt men också praktiskt perspektiv.
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Förfarandet går delvis under olika regelverk beroende på om det gäller arbetstagare i
arbetsavtalsförhållande eller tjänstemän. Alla tjänstemän ska också framledes kallas till
samarbetsförhandlingar där de personligen har rätt att delta.
För arbetstagarnas del kan samarbetsförhandlingarna föras antingen med arbetstagarna eller med
förtroendemännen eller både och. Det blir då också en fråga om vad som är praktiskt möjligt och
ändamålsenligt.
Om majoriteteten av arbetstagare i en personalgrupp inte har haft rätt att delta i val av
förtroendeman har dessa rätt att välja ett samarbetsombud om de så önskar.
FÖRBUNDSDIREKTÖRENS FÖRSLAG:
Förbundsstyrelsen antecknar informationen till kännedom.
BESLUT:
Förbundsstyrelsen beslutade enligt förbundsdirektörens förslag.
_____
§ 125/10.8.2020
Vid förhandlingen 25.6, bilaga 2, rådde det enighet om att alla enskilda tjänstemän och
arbetstagare skall kallas till samarbetsförhandlingar, inte enbart förtroendemännen. Det
konstaterades vara viktigt för hela processen att försöka uppnå så stor delaktighet som möjligt
bland personalen.
Det konstaterades att om majoriteten av någon personalgrupp är oorganiserade har de rätt att
välja ett samarbetsombud som företräder personalgruppen i samarbetsförhandlingarna.
Kommunernas representanter uppmanades att informera de anställda om denna möjlighet.
Det beslöts att kallelse går ut till tjänstemännen omgående så att ett första möte hinner hållas i
början av juli i syfte att kunna avsluta samarbetsförhandlingarna i så god tid att förberedelser för
den verksamhet som ska starta 1.1.2021 hinner göras. Syftet med ett sådant möte är att ge
information och möjliggöra en inledande diskussion, men några beslut ska inte fattas vid det
första mötet, eftersom det infaller under redan påbörjad semesterperiod. Åtminstone ett
uppföljande möte ska hållas tidigast i medlet av augusti. Det finns sannolikt behov för flera
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möten efter det. Man kom överens om att möten hålls separat med olika personalgrupper för att
underlätta praktiska arrangemang.
Tjänstemännen kallades i tre olika grupper (föreståndare, kanslipersonal och
socialarbetare/socialhandledare/administratörer) till samarbetsförhandling 2.7.2020, bilaga 3.
Ingen från kanslipersonalen kom till förhandling.
Uppföljningsmöte hålls 12 augusti 2020.
FÖRBUNDSDIREKTÖRENS FÖRSLAG:
Förbundsstyrelsen antecknar informationen till kännedom.
BESLUT:
Förbundsstyrelsen beslöt godkänna förslaget.
_____

Uppföljningsmöte för grupperna föreståndare, kanslipersonal och
socialarbetare/socialhandledare och administratörer hölls 12.8.2020.
KST går över till enskilda förhandlingar med tjänstemännen i gruppen
socialarbetare/socialhandledare/administratörer.
Protokoll från samarbetsförhandlingen med socialarbetare/socialhandledare/administratörer,
bilaga 2.
FÖRBUNDSDIREKTÖRENS FÖRSLAG:
Förbundsstyrelsen antecknar informationen till kännedom.
BESLUT:
Förbundsstyrelsen beslöt godkänna förslaget.
_____
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Samarbetsförhandlingar har förts sedan 25.6.2020 med företrädare för berörda personalgrupper
(arbetstagare och tjänstemän) samt berörda tjänstemän i kommunerna och inom KST för att
analysera personalkonsekvenserna av KST reformen som träder i kraft 1.1.2021. De enskilda
samtalen med berörda tjänstemän har nu avslutats.
KST har kallat företrädarna för berörda personalgrupper samt berörda tjänstemän till ett
avslutande möte torsdagen den 17 september klockan 13.00 på Kommunernas socialtjänsts
kansli.
FÖRBUNDSDIREKTÖRENS FÖRSLAG:
Förbundsstyrelsen antecknar informationen till kännedom.
BESLUT:
Förbundsstyrelsen beslöt godkänna förslaget.
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LÖNEN FÖR OMRÅDESCHEFER
§ 156
I samarbetsförhandlingarna har det framkommit att den uppgiftsrelaterade lönen på 4300 euro
inte är tillräcklig för att få kvalificerade områdeschefer.
FÖRBUNDSDIREKTÖRENS FÖRSLAG:
Förbundsstyrelsen fastställer den uppgiftsrelaterade lönen till 5500 euro för områdescheferna.
BESLUT:
Roger Jansson förslog återremiss och förslaget understöddes av Runar Karlsson, Katrin Sjögren
och Gun-Mari Lindholm.
Christian Dreyer understödd av Susanne Fagerström föreslog fortsatt behandling och en
helhetslön om 5000€.
Styrelsen beslöt genom omröstning att återremittera ärendet.
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TILLSÄTTANDE AV OMRÅDESCHEFER
§ 157
Det inkom 11 intresseanmälningar till tjänsterna som områdeschef. Den av styrelsen utsedda
rekryteringsgruppen Runar Karlsson, Ida Eklund, Cecilia Berndtsson och Katarina Dahlman har
träffat alla som lämnat in intresseanmälan och som kommer att överföras till KST genom
överlåtelse av rörelse.
Rekryteringsgruppen kommer efter att samarbetsförhandlingarna avslutats 17.9.2020 att ge
förslag på områdeschefer till de 4 verksamhetsområdena.
FÖRBUNDSDIREKTÖRENS FÖRSLAG:
Förbundsstyrelsen beslutar tillsätta områdescheferna.
BESLUT:
Förbundsstyrelsen beslöt bordlägga ärendet.
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YTTRANDE ÖVER LAGFÖRSLAG OM ANPASSNING AV LANDSKAPSANDELSSYSTEMET
TILL NY LAGSTIFTNING
§ 158
Landskapsregeringen begär yttrande över ett lagförslag om anpassning av
landskapsandelssystemet till ny lagstiftning, bilaga 9.
Vid ingången av 2021 genomförs flera reformer som berör kommunernas verksamhet.
Landskapslagen (2020:12) om socialvård och landskapslagen (2020:32) om barnomsorg och
grundskola träder ikraft. Lagstiftningen innebär att nya uppgifter påförs kommunerna och att
verksamhetsområden omstruktureras. Samtidigt inleder kommunernas socialtjänst sin
verksamhet enligt landskapslagen (2016:2) om en kommunalt samordnad socialtjänst, vilket
innebär att en stor del av verksamheten på socialvårdsområdet överförs från primärkommunerna
till kommunalförbundet.
Enligt gällande lydelse så fastställs landskapsandelen för den samordnade socialtjänsten på
basen av antalet invånare i åldersgruppen 7-64 år. Med hänvisning till att KSTs
verksamhetsområde omfattar service som riktar sig till alla åldersgrupper föreslås att
landskapsandelen istället ska fastställas på basen av hela invånarantalet.
Landskapsandelen för den samordnade socialtjänsten betalas direkt till kommunalförbundet.

FÖRBUNDSDIREKTÖRENS FÖRSLAG:
Förbundsstyrelsen tar del av lagförslaget och konstaterar att det finns kostnader i
uppgiftsklasserna boendeservice för äldre med heldygnsvård, hemservice och övriga tjänster för
äldre som hänför sig till KSTs kommande ansvarområde. Då basbeloppet för KST räknas ut så
behöver dessa kostnader tas med.
BESLUT:
Förbundsstyrelsen beslöt godkänna förslaget.
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AVTAL MED FOLKHÄLSANS ALLAKTIVITETSHUS AB OM KÖP AV TJÄNSTFAMILJERÅDGIVNING
§ 159
§ 120/10.8.2020
Folkhälsans familjerådgivning erbjuder sedan 1981 via köpeavtal familjerådgivningstjänster till
samtliga åländska kommuner. På Folkhälsans Familjerådgivning är personalresursen 3,6 tjänster
familjeterapeuter. Antalet budgeterade besök per år har sedan år 2017 legat på 2.030, vilket
personaldimensioneringen anpassats efter.
Kommuninvånarna kan ta kontakt med familjerådgivningen utan att gå via socialkansliet i
hemkommunen, men besök kan även ske genom remiss från hemkommunens socialkansli.
2018 2017 2016
Antal klienter vid uppfostrings- och familjerådgivningsbyråer
Antal klienter vid uppfostrings- och familjerådgivningsbyråer under
året som är 0-6 år
Antal klienter vid uppfostrings- och familjerådgivningsbyråer under
året som är 7-15 år
Antal klienter vid uppfostrings- och familjerådgivningsbyråer under
året som är 16-21 år
Antal klienter vid uppfostrings- och familjerådgivningsbyråer under
året som är vuxna

35

41

104

44

37

104

19

7

67

464

438 1140

Tabellen ovan visar statistik från Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB) som tagits fram
på basen av uppgifter som lämnats in av kommunerna. I medeltal de tre senaste åren är det 153
barn och unga som årligen varit klienter vid uppfostrings- och familjerådgivningsbyråer.
Enligt 26 § socialvårdslagen (ÅFS 2020:12, träder i kraft 1.1.2021) ska rådgivning i
uppfostrings- och familjefrågor ges för att främja barnets välfärd, individuella uppväxt och
positiva utveckling, stöda föräldraskapet samt för att stärka barnfamiljernas förmåga att klara sig
självständigt och stärka deras egna resurser. Rådgivning i uppfostrings- och familjefrågor
omfattar bedömning, handledning, sakkunnigrådgivning och annat stöd i anslutning till barns
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uppväxt och utveckling, familjeliv, människorelationer och sociala färdigheter. Rådgivning i
uppfostrings- och familjefrågor tillhandahålls sektors- och myndighetsövergripande tillsammans
med experter på socialt arbete, psykologi och medicin samt enligt behov tillsammans med andra
experter.
Besöken är avgiftsfria för besökaren.
En del av denna rådgivning kommer att ges genom den verksamheten som sker inom Tidigt stöd
för barn och familj. Avtalet med Folkhälsan på Åland Ab ska ses som ett komplement till den
helhet som all rådgivning som riktar sig till barn och familjer bildar.
Avtalsförslaget möjliggör att familjer med minderåriga barn fortsättningsvis kan ta direkt
kontakt med familjerådgivningen vid Folkhälsan på Åland Ab, utan att gå via KST.
FÖRBUNDSDIREKTÖRENS FÖRSLAG:
Förbundsstyrelsen beslutar att ingå avtal med Folkhälsan på Åland Ab gällande köp av tjänster
inom familjerådginning, enligt bilaga 1, från och med 1.1.2021.
Vidare beslutar förbundsstyrelsen att befullmäktiga förbundsdirektören att underteckna avtalet
för förbundets räkning.
BESLUT:
Förbundsstyrelsen beslöt återremittera ärendet.
_____

Upphandlingsmaterialet har delats ut till styrelseledamöterna innan sammanträdet.
FÖRBUNDSDIREKTÖRENS FÖRSLAG:
Förbundsstyrelsen godkänner upphandlingsmaterialet enligt bilaga 10.
BESLUT:
Förbundsstyrelsen beslöt godkänna förslaget.
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KOMPLETTERANDE LOKALER
§ 160
Nyfahlers rymmer inte alla som behöver kontorsrum efter 1.1.2021.
Olika alternativ till kompletterande lokaler har utretts, se bilaga 11.
FÖRBUNDSDIREKTÖRENS FÖRSLAG:
Förbundsstyrelsen befullmäktigar förbundsdirektören att ingå avtal om kompletterande lokaler.
BESLUT:
Förbundsstyrelsen beslöt godkänna förslaget.
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