KOMMUNERNAS SOCIALTJÄNST k.f.
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ
Förbundsstyrelsen

Datum
12.10.2020

Sammanträdestid

Måndag 12.10.2020 kl. 11.00-

Sammanträdesplats

Omsorgskansliet, Besöksadress:
Skarpansvägen 30

Beslutande

ORDINARIE

ERSÄTTARE

Runar Karlsson, ordf.
Katrin Sjögren, 169-173, 175-176
Gun-Mari Lindholm
Roger Jansson
Ida Eklund
Susann Fagerström
Christian Dreyer

Ewa Danielsson
Anna Holmström
Johan Rothberg
Henrik Löthman
Andreas Johansson
Nicklas Danielsson
Julia Lindfors

X
X
X
X
X
X
X

13/2020

Föredragande och sekreterare

X Katarina Dahlman ,
förbundsdirektör

Övriga närvarande

X Anna Moore, vik. personalchef
Carolina Sandell, projektledare
X Jimmy Hellgren, metod- och kvalitetschef, § 174
Hanna Segerström, t.f. koordinerande chef

Paragrafer

§§ 169-180

Underskrift

Ordförande

Sekreterare

Katarina Dahlman
Sekreterare

Protokolljustering

Runar Karlsson
Ordförande
Ort och tid Mariehamn den

Nina
Sammanträdet är kungjort
Protokoll framlagt till
påseende

Mariehamn den 7.10.2020
Ort och tid Mariehamn
den14.10.2020

Intygar
Utdragets riktighet bestyrker
Underskrift

Ort och tid Mariehamn den

KOMMUNERNAS SOCIALTJÄNST k.f.
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Organ

Datum

Nr

Förbundsstyrelsen

12.10.2020

13/2020

ÄRENDE:
§ 169
§ 170
§ 171
§ 172
§ 173
§ 174
§ 175
§ 176
§ 177
§ 178
§ 179
§ 180

Sammanträdets sammankallande och beslutsförhet
Protokolljustering
Godkännande och komplettering av föredragningslistan
Ekonomichef
Fastställande av lön för ekonomichef och beslut att utannonsera tjänsten
Information från planeringskommittén för nybyggnation på fastigheten Svedgränd
Tillsättande av områdeschefer
Fixtjänstavtal
Fullmaktsrätt för hantering av tjänstefullmakter
Lån
Organisering av förbundets telefonväxel
Inbjudan till möte angående Pelaren

Denna möteskallelse har utfärdats samt anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser i Mariehamn den 7.10.2020

Bilagor:
1. Anhållan om avsked
2. Tjänstebeskrivning
3. Avtal med Fixtjänst

Protokolljusterarnas signatur
bestyrks

Protokoll framlagt till påseende

Sida
Utdragets riktighet

0

KOMMUNERNAS SOCIALTJÄNST k.f.
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Organ

Datum

Nr

Förbundsstyrelsen

12.10.2020

13/2020

SAMMANTRÄDETS SAMMANKALLANDE OCH BESLUTSFÖRHET
§ 169

BESLUT:
Sammanträdet konstaterades vara lagenligt sammankallat och beslutfört.
Ledamot Katrin Sjögren deltog på distans och intygade att ingen obehörig var närvarande.

PROTOKOLLJUSTERING
§ 170
BESLUT:
Till protokolljusterare valdes Ida Eklund.
Protokollet justeras onsdagen den 14.10.2020 klockan 12.00 på Kommunernas socialtjänsts
kansli.
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GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN
§ 171
BESLUT:
Förbundsstyrelsen godkände föredragningslistan och beslöt enhälligt uppta följande brådskande
ärenden;
- Lån
- Organisering av förbundets telefonväxel
- Inbjudan till möte angående Pelaren
§§ 175 och 176 behandlades före § 174.
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EKONOMICHEF
§ 172
Ekonomichef Jeanette Salminen har begärt avsked, bilaga 1, per 1.10.2020.

FÖRBUNDSDIREKTÖRENS FÖRSLAG:
Förbundsstyrelsen beslutar godkänna anhållan om avsked.
BESLUT:
Förbundsstyrelsen beslöt godkänna förslaget.
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FASTSTÄLLANDE AV LÖN FÖR EKONOMICHEF OCH BESLUT ATT UTANNONSERA
TJÄNSTEN
§ 173
FÖRBUNDSDIREKTÖRENS FÖRSLAG:
Förbundsstyrelsen beslutar om en helhetslön om 5 100 euro. Lönen justeras i enlighet med
AKTAs allmänna löneförhöjningar. Vidare fastställs tjänstebeskrivningen i enlighet med bilaga
2 samt tjänsten utannonseras.
BESLUT:
Christian Dreyer understödd av Gun-Mari Lindholm föreslog en helhetslön om 4 900 euro samt
att lönen justeras i enlighet med AKTAs allmänna löneförhöjningar. Vid omröstning mellan
förbundsdirektörens förslag och Christian Dreyers förslag röstade samtliga styrelseledamöter för
Christian Dreyers förslag.
Vidare beslöt styrelsen enhälligt att ändra behövrighetskravet ”lämplig högre högskoleexamen
eller annan för tjänsten lämplig examen krävs” till ”vid universitet eller högskola, som är erkänd
av nationell utbildningsmyndighet, avlagd för tjänsten lämplig examen eller motsvarande
utbildning samt goda referenser avseende ledarskap”.
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INFORMATION FRÅN PLANERINGSKOMMITTÉN FÖR NYBYGGNATION PÅ FASTIGHETEN
SVEDGRÄND
§ 174
En planeringskommitté för nybyggnation på fastigheten Svedgränd tillsattes av förbundsstyrelsen
25.2.2020 (§31/2020). Kommittén beslutades bestå av:
• Runar Karlsson, ordf
• Jimmy Hellgren, sekr
• Katrin Sjögren
• Hanna Segerström
• Cecilia Berndtsson
Uppdraget var att göra en planering och en kostnadskalkyl som kunde tas till förbundsstämman
innan projektering påbörjas. Vid planeringen skulle följande beaktas:
”KST behöver fler boendeplatser eftersom samtliga boendeplatser inom KST är uthyrda och att det
finns en kö.
Det saknas boendeplatser inom KST som är anpassade för multihandikappade och äldre.
Det kommer nya klientgrupper till KST från och med 1.1.2021, såsom klienter med
minnesproblematik under 65 år, som inte är beaktade i kön.
Planeringskommittén behöver hitta andra utrymmen för de klienter som idag bor på Svedgränd.
Vidare behöver det klargöras att Södra Ålands högstadiedistrikt övertar
specialfritidshemsverksamheten som idag är placerad vid Svedgränd.”
På förbundsstyrelsens möte 12.10.2020 redogör planeringskommittén för det man kommit fram till
hittills.
FÖRBUNDSDIREKTÖRENS FÖRSLAG:
Förbundsstyrelsen beslutar skicka med eventuella ändringar i materialet som sedan förs till
förbundsstämman för beslut om framtida riktning för kommunernas socialtjänsts enheter och
fastigheter.
BESLUT:
Förbundsstyrelsen beslöt återremittera ärendet.
Protokolljusterarnas signatur
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TILLSÄTTANDE AV OMRÅDESCHEFER
§ 175
§ 157/21.9.2020
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.
_____

§ 167/1.10.2020
BESLUT:
Förbundsstyrelsen beslöt, mot bakgrund av de inkomna intresseanmälningarna och de
individuella samarbetsförhandlingar som genomförts att utse följande områdeschefer:
Tidigt stöd för barn och familj
Barnskydd

Susanne Peltonen
Paulina Eklund

Konstateras att Susanne Peltonen och Paulina Eklund uppfyller tjänsternas behörighetsvillkor
samt att de utgående från en helhetsbedömning av arbetserfarenheter och egenskaper är mest
lämpliga för tjänsterna.
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Christian Dreyer föreslog understödd av Gun-Mari Lindholm att rekryteringstillägget skulle vara
på 1 år.
Runar Karlsson föreslog understödd av Katrin Sjögren att rekryteringstillägget skulle vara på 2
år.
Vid omröstning röstade Christian Dreyer, Gun-Mari Lindholm och Susann Fagerström för
Christian Dreyers förslag och Runar Karlsson, Katrin Sjögren och Ida Eklund för Runar
Karlssons förslag.
Med rösterna 3-3 vann Runar Karlssons förslag eftersom ordförandens röst är avgörande.
Utöver helhetslönerna erhåller således vardera Peltonen och Eklund ett rekryteringstillägg om
600 euro per månad under perioden 1.1.2021-31.12.2022
Områdescheferna tillträder 1.1.2021.
Vidare beslutar förbundsstyrelsen att återremittera tillsättandet av områdeschefer för
vuxensocialarbete samt funktionsservice och sysselsättning.
_____

Rekryteringsgruppen sammanträder 6.10.2020
FÖRBUNDSDIREKTÖRENS FÖRSLAG:
Förbundsstyrelsen beslutar, mot bakgrund av de inkomna intresseanmälningarna, juridiken kring
överlåtelse av rörelse och de individuella samarbetsförhandlingar som genomförts att utse
följande områdeschefer:
Vuxensocialarbete
Funktionsservice och sysselsättning

Protokolljusterarnas signatur
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Konstateras att Mikaela Brandt och Andrea Björnhuvud uppfyller tjänsternas behörighetsvillkor
samt att de utgående från en helhetsbedömning av arbetserfarenheter och egenskaper är mest
lämpliga för tjänsterna.
Utöver helhetslönerna erhåller således vardera Brandt och Björnhuvud ett rekryteringstillägg om
600 euro per månad under perioden 1.1.2021-31.12.2022
Områdescheferna tillträder 1.1.2021.
BESLUT:
Förbundsstyrelsen beslöt enhälligt godkänna valet av områdeschefer med ovanstående
motivering.
Christian Dreyer föreslog understödd av Gun-Mari Lindholm att rekryteringstillägget skulle vara
på 1 år.
Vid omröstning röstade Roger Jansson, Katrin Sjögren, Ida Eklund och Runar Karlsson för
förbundsdirektörens förslag.
Gun-Mari Lindholm och Susann Fagerström röstade för Christian Dreyers förslag.
Med rösterna 4-3 vann förbundsdirektörens förslag.
Utöver helhetslönerna erhåller således vardera Brandt och Björnhuvud ett rekryteringstillägg om
600 euro per månad under perioden 1.1.2021-31.12.2022
Områdescheferna tillträder 1.1.2021.
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FIXTJÄNSTAVTAL
§ 176
§ 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.
Ålands kommunförbund har ännu inte inkommit med några uppgifter.
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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.
_____

§ 109/29.6.2020
Handikappförbundet önskar följande ändringar i avtalet;
Protokolljusterarnas signatur
bestyrks
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- 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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§ 145/21.9.2020
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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FÖRBUNDSDIREKTÖRENS FÖRSLAG:
Förbundsstyrelsen beslutar godkänna avtalet, bilaga 3, med max 24 800 timmar till en kostnad
om max 665 120 euro.
BESLUT:
Förbundsstyrelsen beslöt godkänna förslaget.
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FULLMAKTSRÄTT FÖR HANTERING AV TJÄNSTEFULLMAKTER
§ 177
Katso-tjänsten kommer att tas ur bruk den 31 december 2020 och ersättas av identifierings- samt
fullmaktstjänsten Suomi.fi. Då namnteckningsrätten för Kommunernas Socialtjänst k.f. (KST)
inte framgår ur handelsregistret behöver förbundsstyrelsen utse två personer med så kallad
fullmaktsrätt, det vill säga rätt att tilldela tjänstemannafullmakter till anställda som hanterar
KST:s ärenden i olika e-tjänster.

FÖRBUNDSDIREKTÖRENS FÖRSLAG:
Förbundsstyrelsen beslutar tilldela förbundsdirektör Katarina Dahlman och ekonom Carina
Andersson rätt att ansöka om fullmaktsrätt för samtliga fullmakter som behövs för verksamheten
inom KST.

BESLUT:
Förbundsstyrelsen beslöt godkänna förslaget.
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LÅN
§ 178
Ålands omsorgsförbund lyfte ett lån vid Nordea 17.9.2010 om 1 350 000 euro (lånenummer
163020-125130) för sina investeringsbehov med följande villkor:
Amorteringar betalas med lika stora rater, med 3 månaders mellanrum från den 30.12.2010.
Amorteringens belopp är 11 250,00 euro per kvartal eller 45 00 euro per år.
Nordea beviljar lån på 10 år även om amorteringstakten motsvarar 30 år. Efter 10 år förfaller
lånet till återbetalning eller omförhandlas.
Lånets återstående kapital återbetalas till Nordea då upphandlingen är klar och nytt lån lyfts.
Sammanfattningsvis innebär det att lånet har amorterats med 438 750,00 euro under denna tioårs
period och per 30.9.2020 visar lånet ett kvarstående saldo om 900 000,00 euro.
Med anledning av detta behöver kommunernas socialtjänst k.f. göra en upphandling om ett nytt
lån om 900 000,00 euro.
Offertförfrågan riktas till Nordea, Andelsbanken och Ålandsbanken.

FÖRBUNDSDIREKTÖRENS FÖRSLAG:
Förbundsstyrelsen befullmäktigar förbundsdirektören att rikta en offertförfrågan till Nordea,
Andelsbanken och Ålandsbanken samt anta det förmånligaste lånet.
BESLUT:
Förbundsstyrelsen beslöt godkänna förslaget.
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ORGANISERING AV FÖRBUNDETS TELEFONVÄXEL
§ 179
§ 101/8.6.2020
I och med övertagande av uppgifter och personal från kommunerna behöver KST se över det
nuvarande upplägget gällande telefonväxeln.
Kanslisten fungerar idag som telefonväxel, men behovet av vidarekopplingar är idag lågt. Det
finns direktnummer till alla boendeenheter och även direktnummer till samtliga ansvarspersoner.
Ingen har idag specifika telefontider, utan alla kan i praktiken nås under kansliets
öppettider 9-15.
Behovet av växeltelefoni kommer att stiga i och med att den klientgrupp vars ärenden handläggs
av KST kommer att öka avsevärt. För en smidig övergång och även för den fortsatta servicen är
tillgänglighet en viktig aspekt.
Två olika alternativ har utretts, dels en helt molnbaserad lösning, dels köp av tjänster gällande
växeltelefoni.
Det finns fördelar med båda alternativen. Ingen av lösningarna kräver inköp av hårdvara, utan
det som krävs är att personalen har för sina arbetsuppgifter lämpliga telefoner. Utvecklingen här
är att stationära telefoner frångås och mobiltelefoner med headset är det vanligast
förekommande. Detta kräver givetvis att mobiltäckningen i förbundets utrymmen ses över.
Med en molnbaserad växel krävs att personal inom förbundet i högre utsträckning avsätts för att
handha svarsservice och vidarekoppling. Däremot finns det en flexibilitet där telefonservicen
kan administreras enligt verksamheternas behov och där olika svarsgrupper och därmed en mer
självständig administration av samtalen skapas.
Att köpa tjänster inom växeltelefoni innebär i praktiken att extra personalresurser köps, som
handhar svarservice och vidarekoppling. Den huvudsakliga uppgiften för personal inom
förbundet är då att se till att databasen med bland annat namn, titlar och telefonnummer hålls
uppdaterad hos leverantören av tjänsten.
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Utifrån två inbegärda offerter kan konstateras att kostnaden för de olika lösningarna är
jämförbar, med beaktande av att molntjänsten kräver att personalresurser inom förbundet i högre
utsträckning avsätts till växelfunktionen.
Utifrån en helhetsbedömning gällande den situation som kommer att råda från och med
1.1.2021, då många nya verksamhetssystem ska börja tillämpas och nya rutiner arbetas in, är
beredningens förslag att förbundsstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att arbeta vidare med
alternativet att tjänster gällande växeltelefoni köps in av befintlig växeloperatör. Då ges
personalen möjlighet att inledningsvis fokusera på att få klientärendena att löpa, och kan ha en
mer passiv roll när det gäller svarsservice och vidarekopplingar. När verksamheten börjat löpa
kan systemet utvärderas och eventuella nya beslut fattas.
Innan avtal ingås bör förbundet ha klarlagt och fattat beslut om huruvida en fullständig övergång
till mobiltelefoni ska ske.
FÖRBUNDSDIREKTÖRENS FÖRSLAG:
Förbundsstyrelsen beslutar att gå vidare med alternativet att köpa tjänster gällande växeltelefoni.
BESLUT:
Förbundsstyrelsen beslöt inbegära anbud från tre leverantörer.
_____
§ 136/31.8.2020
Mariehamns stad, Ålands landskapsregering och Ålands hälso- och sjukvård har tillfrågats om
att sälja växeltelefonitjänster. Mariehamns stad kan sälja tjänster till en kostnad om ca 24 000
euro i året. Ålands landskapsregering och Ålands hälso- och sjukvård kan inte betjäna KST vad
gäller växeltelefonitjänster just nu.
KST är en anknuten enhet till Mariehamns stad enligt 15 § upphandlingslagen. Rekvisiten för att
anses vara en anknuten enhet är att förbundet är formellt fristående i beslutsfattandet och att
Mariehamns stad ensamt eller tillsammans med andra upphandlande enheter utövar ett
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bestämmande inflytande över KST. Det finns även ett rekvisit om att man inte får sälja tjänster i
en alltför vid utsträckning, men KST säljer inte några tjänster. KST bedöms därför uppfylla
kraven för att vara en anknuten enhet till Mariehamns stad som då kan köpa varor och tjänster av
varandra utan att upphandla.
FÖRBUNDSDIREKTÖRENS FÖRSLAG:
Förbundsstyrelsen beslutar att gå vidare med alternativet att köpa tjänster gällande växeltelefoni
av Mariehamns stad.
BESLUT:
Förbundsstyrelsen beslöt godkänna förslaget.
_____

I den kostnadsjämförelse som gjorts mellan en molnbaserad lösning och köp av tjänst från en
befintlig växel har utgångspunkten varit antal anknytningar. Mariehamns stad begär dock 13,60
per anställd i månaden och har efter begäran om klargörande från KST meddelat att det är
kostnad per anställd som gäller och inte per anknytning. Detta missförstånd ska inte läggas på
Mariehamns stad, utan läggas på beredningen som utgått från att anknytningar är gängse
beräkningsgrund för tjänster kring växeltelefoni. Missförståndet innebär dock att skillnaderna i
de jämförda alternativen är större än beräknat.
Enligt de senaste beräkningarna skulle KST från och med 1.1.2021 vara 257 anställda. Detta
innebär att den totala kostnaden för köp av tjänster från Mariehamn stad för växletelefoni uppgår
till 3 495,20 per månad eller 41 942,40 euro per år.
Enligt den inledande kartläggning som gjorts kommer det efter årsskiftet att finnas total 158
anknytningar (varav fyra kända faxar). Den molnbaserade tjänsten uppgår därmed till cirka
1 600 euro i månaden.
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Beredningen förordar att KST ändå går in för alternativet med växeltelefoni via Mariehamns
stad pga upphandlingsregler.
FÖRBUNDSDIREKTÖRENS FÖRSLAG:
Förbundsstyrelsen beslutar att ingå avtal med Mariehamns stad gällande växeltelefonin trots den
ändrade kostnadsbilden pga upphandlingsregler.
Vidare beslutar förbundsstyrelsen att befullmäktiga förbundsdirektören att ingå avtal med
Mariehamns stad.
BESLUT:
Förbundsstyrelsen beslöt godkänna förslaget.
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PELAREN
§ 180
§ 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
socialvårdsmyndighet. Verksamheten kan inte heller entydigt uppfattas som arbetsverksamhet
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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 socialvården.” I enlighet med 25 §
socialvårdslagen ska ett samverkansavtal ingås gällande förebyggande av psykisk ohälsa.
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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.
_____
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Ålands landskapsregering har bjudit in till en diskussion.
FÖRBUNDSDIREKTÖRENS FÖRSLAG:
Förbundsstyrelsen antecknar informationen till kännedom.
BESLUT:
Förbundsstyrelsen beslöt godkänna förslaget.
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