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Denna möteskallelse har utfärdats samt anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser i Mariehamn den 21.10.2020
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8. Avtal med skärgårdskommunerna
9. Budgetuppföljning
10. Andreas Johanssons förslag § 192.
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SAMMANTRÄDETS SAMMANKALLANDE OCH BESLUTSFÖRHET
§ 181

BESLUT:
Sammanträdet konstaterades vara lagenligt sammankallat och beslutfört.

PROTOKOLLJUSTERING
§ 182
BESLUT:
Till protokolljusterare valdes Susann Fagerström.
Protokollet justeras onsdagen den 26.10.2020 klockan 15.15 på Kommunernas socialtjänsts
kansli.
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GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN
§ 183
BESLUT:
Förbundsstyrelsen beslutade enhälligt uppta ett extra ärende, budgetuppföljning, § 196.
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REMISSVAR PÅ LAGFÖRSLAG
§ 184
29.9.2020 inkom Landskapsregeringen med en remissbegäran gällande lagförslag om tekniska
ändringar gällande behörighetskrav inom barnskydd och specialomsorger av personer med
intellektuell funktionsnedsättning samt förslag till landskapsförordning om personal inom
specialomsorger av utvecklingsstörda, bilaga 1.
Kommunernas socialtjänst k.f. (KST) tackar för möjligheten att inkomma med kommentarer
med anledning av ”Lagförslag om tekniska ändringar gällande behörighetskrav inom
barnskydd och specialosorger av personer med intellektuell funktionsnedsättning samt
förslag till landskapsförordning om personal inom specialomsorger av utvecklingsstörda”.
I promemorian Landskapsförordning om personal inom specialomsorger av utvecklingsstörda
framgår att avsikten med förslaget är att stärka klienternas rättsskydd. Det framgår också att
Landskapsregeringen (LR) anser att klienternas rättsskydd skulle stärkas genom att det finns ett
krav på att föreståndare för enheter inom specialomsorgen där begränsande åtgärder får
användas (boendeenheter med heldygnsomsorg samt daglig verksamhet) är legitimerade som
yrkesutbildade inom socialvården eller hälso- och sjukvården.
Vidare anser LR att en skärpning av behörighetskravet för föreståndare bidrar till att uppfylla
FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, bl a gällande artiklarna
14-17.
KST uppskattar att LR tar steg för att stärka klienternas rättsskydd i allmänhet och i förhållande
till begränsande åtgärder och de mänskliga rättigheterna i synnerhet. KST menar emellertid att
en sådan skärpning av behörighetskraven för föreståndare inom specialomsorgen som föreslås är
fel väg att gå. Sedan, och även redan innan, specialomsorgslagen uppdaterades i § 42 (gällande
begränsningsåtgärder), vilket gjordes för att leva upp till FN:s konvention om rättigheter för
personer med funktionsnedsättning har KST arbetat hårt med att hitta alternativ till begränsande
åtgärder. I en kraftigt övervägande majoritet av fallen har det då handlat om att hitta
pedagogiska lösningar.
I Lag angående specialomsorger om utvecklingsstörda, § 42 d, framgår att begränsningsåtgärder
enligt 42 f – 42 n § får användas i specialomsorgerna endast när
1) den som ges specialomsorger inte kan träffa avgörande om sin vård och omsorg eller förstå
konsekvenserna av sitt handlande,
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2) det är nödvändigt att använda begränsningsåtgärder för att skydda personens eller andras hälsa
eller säkerhet eller förhindra betydande egendomsskador och
3) andra, lindrigare metoder inte lämpar sig för eller är tillräckliga i situationen.
I samma lag, § 42 e, framgår att om en begränsningsåtgärd enligt 42 f – 42 n § har använts när
specialomsorger ges ska orsakerna till att åtgärden har använts och de sätt med vilkas hjälp man i
fortsättningen kan minska bruket av begränsningsåtgärder i enheten utan dröjsmål bedömas inom
verksamhetsenheten.
Det räcker således inte med att föreståndaren vet när och hur en begränsande åtgärd får användas.
Den behöver också ha en kunskap och förståelse för hur man utreder vilka andra, lindrigare,
metoder som först måste uteslutas. Dessutom behöver den kunna utreda hur man i fortsättningen
kan minska bruket av begränsningsåtgärder i enheten.
Det uppnås genom att föreståndaren kan skapa sig en förståelse för varför klienten agerar som den
gör och hur den skulle kunna göra istället, samt framför allt hur man gör för att lära den att agera
på ett alternativt sätt. Samt genom att skapa anpassningar i den miljö klienten vistas som minskar
risken för uppkomst av problemskapande beteenden. Det framgår av både lagtext och rent etiska
aspekter att det inte är ett alternativ att enbart besluta om att en begränsningsåtgärd inte skall
användas. Det finns ju en anledning till att den används. Det rör sig inom specialomsorgen på
Åland nästintill uteslutande om åtgärder för att skydda personens eller andras hälsa eller säkerhet.
Utan den pedagogiska kompetensen kommer fler begränsande åtgärder än nödvändigt att
användas.
KST anser att lagstiftaren snarare bör öka kraven på pedagogisk kompetens inom specialomsorgen,
både på föreståndarnivå och bland den klientnära personalen. Om specialomsorgen ska lyckas i sitt
uppdrag att dels ge klienterna möjlighet att utvecklas till så självständiga individer som möjligt,
dels ge klienterna möjlighet att åtnjuta samma rättigheter som alla andra utan att på grund av sin
funktionsnedsättning hamna i situationer som är farliga för dem själva eller andra, behövs en ökad
pedagogisk kompetens.
För ett stärkt rättsskydd för klienterna är fortbildning det viktigaste, oberoende av
utbildningsbakgrund är det ingen som är expert på begränsande åtgärder.
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Det finns inte någon grund för förslaget. Det finns ingen orsak till att Åland skulle behöva striktare
krav för föreståndare än på rikssidan.
FÖRBUNDSDIREKTÖRENS FÖRSLAG:
Förbundsstyrelsen beslutar skicka ovanstående beredning som svar på Landskapsregeringens
remissbegäran.
BESLUT:
Förbundsstyrelsen beslutade enligt förbundsdirektörens förslag.

Protokolljusterarnas signatur
bestyrks

Protokoll framlagt till påseende

Sida
Utdragets riktighet

5

KOMMUNERNAS SOCIALTJÄNST k.f.
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Organ

Datum

Nr

Förbundsstyrelsen

26.10.2020

14/2020

SPECIALFRITIDSHEMMET GALAXEN
§ 185
§ 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
moduler som idag används av KHS som undervisningsutrymmen och de kan användas under den
tid specialfritidshemmet uppförs.
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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.
____
§ 146/21.9.2020
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.
____
Beredningen har begärt utlåtande från Byggkontroll Ab gällande hyresnivån vid uthyrning av
lokalerna vid Svedgränd.
Byggkontroll uppger;
Fastigheten är byggd och anpassad för den typ av verksamhet som är där idag och det mest
ekonomiska för KST gällande uthyrning är att det inte behöver göras någon anpassning av
lokalerna utan att de hyrs som de är.
Lokalerna är gamla men funktionsdugliga, dock är de inte av den kvalitet som man idag ställer
på ett nybygge varvid hyresnivån ej heller kan sättas i den nivån.
Byggkontroll anser att en hyresnivå i trakten av 11-12€/m2 för ca 200m2 är en rimlig hyra, det
normala är sedan att värme/vatten/avlopp ingår i den summan men "egen" elförbrukning i
lokalen tillkommer utöver hyran.
Beredningen anser att man går inför en hyra om 12€/m2 för ca 200m2 och att även
elförbrukningen ingår då det inte finns någon separat elmätare till lokalen.
FÖRBUNDSDIREKTÖRENS FÖRSLAG:
Förbundsstyrelsen beslutar om en hyra om 12€/m2 för ca 200m2 inklusive el, värme, vatten och
avlopp förutsatt att det inte behöver göras någon anpassning av lokalen.
BESLUT:
Förbundsstyrelsen beslutade enligt förbundsdirektörens förslag.
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FASTSTÄLLANDE AV LÖNER
§ 186
Enligt § 21 i förvaltningsstadgan Ffge 27.4.2017, ändrad i stämman 29.5.2020 så är det styrelsen
som fastställer personalens löner.

FÖRBUNDSDIREKTÖRENS FÖRSLAG:
Förbundsstyrelsen beslutar fastställa löner i enlighet med bilaga 2.
BESLUT:
Förbundsstyrelsen beslutade återremittera ärendet med önskan om tydligare motiveringar samt
kostnadsanalys.
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UPPHANDLING AV BILAR
§ 187
Inom KST så behövs det bilar till;
- Tallbacken (1)
- Fältarna (1)
- Familjehandledarna (2)
- Boendestödet (1)
- Barnskyddet (1)
- Socialarbetare (1)

Mariehamns stad har uppgett att det är endast Tallbackens leasingavtal som kan överlåtas till
KST. Övriga (Fältarnas och Barnskyddets bil) ämnar äldreomsorgen inom Mariehamns stad att
överta.
Sund-Vårdö kommer troligen att överlåta leasingavtalet.

FÖRBUNDSDIREKTÖRENS FÖRSLAG:
Förbundsstyrelsen godkänner anbudshandlingarna. Förbundsdirektören befullmäktigas anta det
anbud som är förmånligast för KST.
BESLUT:
Förbundsstyrelsen beslutade enligt förbundsdirektörens förslag, med tillägget att även de små
bilarna bör kunna vara hybrid/laddhybrid.
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TILLSÄTTANDE AV REKRYTERINGSGRUPP
§ 188

§ 153/21.9.2020
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.
_____

Nio personer har lämnat in ansökan inom utsatt tid, se bilaga 3.
FÖRBUNDSDIREKTÖRENS FÖRSLAG:
Förbundsstyrelsen beslutar tillsätta en rekryteringsgrupp.
BESLUT:
Förbundsstyrelsen beslutade att ärendet delegeras till förvaltningen.
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AVGIFTER
§ 189

Enligt grundavtalet från 1.1.2021 så är det enligt 8 § förbundsstämman som fastställer grunderna
för kommunalförbundets avgifter.

FÖRBUNDSDIREKTÖRENS FÖRSLAG:
Förbundsstyrelsen föreslår inför förbundsstämman att avgifterna enligt bilaga fastställs.

BESLUT:
Förbundsstyrelsen beslutade enligt förbundsdirektörens förslag.
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ÖVERGÅNGSAVTAL
§ 190
Ett förslag till övergångsavtal har upprättas med stöd av KAD Cirkulär 12/2017-Bilaga 1
Rekommendation gällande övergångsavtal vid förflyttning av personal från en arbetsgivare till
en annan.
Förslaget har varit för utlåtande till fackföreningarna TCÅ, Akava.Åland och FOA-Å
samtal till avtalschefen för Kommunala avtalsdelegationen.
FÖRBUNDSDIREKTÖRENS FÖRSLAG:
Förbundsstyrelsen godkänner övergångsavtalet, bilaga 4. Personalchefen befullmäktigas att göra
tekniska ändringar ifall det finns behov av förtydliganden.
Förbundsdirektören befullmäktigas att underteckna övergångsavtalen för KSTs räkning.

BESLUT:
Förbundsstyrelsen beslutade enligt förbundsdirektörens förslag.

Protokolljusterarnas signatur
bestyrks

Protokoll framlagt till påseende

Sida
Utdragets riktighet

13

KOMMUNERNAS SOCIALTJÄNST k.f.
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Organ

Datum

Nr

Förbundsstyrelsen

26.10.2020

14/2020

AVTAL MED TAKSIKUUTIO
§ 191
Taksikuutio Oy är ett företag som säljer tjänster vad gäller administration av färdtjänst. Varje
klient som beviljats färdtjänst erhåller ett kort som fylls på med antal beviljade resor. Kortet
fungerar som betalningsmedel.
Flera av medlemskommunerna har redan avtal med Taksikuutio. Enligt uppgift från Taksikuutio
Oy finns det idag cirka 980 utfärdade kort. Detta kan jämföras med de statistiskta uppgifterna
om att 589 klienter som beviljats service enligt handikapsservicelagen och 365 klienter som
beviljas färdtjänst (stöd för röligheten) enligt socialvårdslagen, totalt 954 klienter.
Taksikuutio har också uppgett att den totala summan (utan moms) för körningar år 2019 uppgick
till totalt cirka 1,23 miljoner euro. Detta kan jämföras med den totala kostnaden som ingår i
budgetförslaget för år 2021 om cirka 1,16 miljoner.
Ersättningen som utgår till Taksikuutio är 1 procents provision på den totala summan för
körningar. Provisionen räknas ut på körningarna inklusive moms.
Provisionen totalt, utifrån 2019 års kostnader, uppgår till 15 252 euro.
Därtill tillkommer en årskostnad om 12 euro per kort. Utifrån 2019 års uppgift om 980 kort,
uppgår den totala årskostnaden för kort till 11 760 euro.
Den totala kostnaden för avtalet med Taksikuutio skulle därmed uppgå till 27 012 euro, eller
cirka 28 euro per klient som ingår i systemet. De kommuner som tillämpar systemet idag är
nöjda och upplever att det är ett smidigt sätt att administrera färdtjänsten via.
FÖRBUNDSDIREKTÖRENS FÖRSLAG:
Förbundsstyrelsen beslutar ingå avtal, bilaga 5 a-d, med Taksikuutio och befullmäktigar
förbundsdirektören att teckna under avtalet.
BESLUT:
Förbundsstyrelsen beslutade enligt förbundsdirektörens förslag.
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KSTs BUDGET 2021 SAMT EKONOMPLAN 2022-2023
§ 192
§ 164/1.10.2020
Budgeten är gjord utifrån en ram om 30 496 000 euro.

Enligt prognos kommer landskapsandelarna att bli dryga 3,2 miljoner. Kostnader kvar att fördela
skulle således bli 27 269 095 euro.
Det nya grundavtalets § 16 som gäller budget och ekonomiplan ska tillämpas först från och med
1.1.2021.
Det innebär att grundavtalet från 2012 ska tillämpas på budgetprocessen.
Enligt förbundets grundavtal från 2012 skall den preliminära budgeten och ekonomiplanen
tillställas medlemskommunerna senast den 30.9 och den godkända budgeten och ekonomiplanen
före den 30.11. Till det förslag som föredras för förbundsstämman skall medlemskommunernas
yttrande bifogas. Förbundsstämman godkänner budgeten för varje begynnande period senast den
15.11 föregående år.
Budgetförslaget delas ut vecka 40.
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FÖRBUNDSDIREKTÖRENS FÖRSLAG:
Förbundsstyrelsen tar ställning till det, av förbundets ledningsgrupp, uppgjorda budgetförslaget i
enlighet med bilaga 1 varefter budgeten lämnas till kommunerna för yttrande.
BESLUT:
Christian Dreyer understödd av Ida Eklund föreslog en minskning av kostnaderna med
1 730 000. Vid omröstning röstade Christian Dreyer och Ida Eklund för Christian Dreyers
förslag medan Runar Karlsson, Katrin Sjögren, Gun-Mari Lindholm, Roger Jansson och
Susanne Fagerström röstade emot.
Roger Jansson understödd av Runar Karlsson föreslog en minskning med 1 050 000 euro från
budgetramen. Förbundsstyrelsen godkände enhälligt Roger Janssons förslag
Förbundsstyrelsen beslöt enhälligt att inbesparingen tas från köp av tjänster så att;
- boende ej egenproducerat inom området funktionsservice och sysselsättning minskas med
600 000 euro
- social rehabilitering inom området vuxensocialarbete minskas med 200 000 euro
- rådgivning och handledning inom området tidigt stöd barn och familj minskas med 25 900 euro
samt
- hemservice inom området funktionsservice och sysselsättning minskas med 224 100 euro
Förbundsstyrelsen beslöt vidare enhälligt att ge ledningen i uppdrag att ge förslag på bindande
nivåer i budgeten.
____

Kommunerna har möjlighet att lämna yttrande över budgetförslaget till 23.10.2020, bilaga 6.
FÖRBUNDSDIREKTÖRENS FÖRSLAG:
Förbundsstyrelsen beslutar om följande ändringar i budgeten med beaktanden av framförda
yttranden förbundsstämman för godkännande:
•
•
•
•

Endast 100 000 euro blir kvar under styrelsens disposition, övriga 580 000 euro tas bort
Det ospecificerade anslaget om 100 000 euro i investeringar tas bort
Investeringarna motiveras tydligare
Det framgår att investeringarna finansieras genom att lån upptas, och
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BESLUT:
Andres Johansson framlade ett förslag, enligt bilaga 10, som inte vann understöd. Christian
Dreyer föreslog och förbundsstyrelsen beslutade enhälligt att godkänna förbundsdirektörens
förslag med tillägget att förbundsstyrelsen förbinder sig att löpande utvärdera verksamheten i
avsikt att finna effektiveringar beaktande att servicenivåer uppfyller lagens krav.
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AVTAL MED FOLKHÄLSANS ALLAKTIVITETSHUS AB OM KÖP AV TJÄNSTFAMILJERÅDGIVNING
§ 193
§ 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.
_____

§ 159/21.9.2020
Upphandlingsmaterialet har delats ut till styrelseledamöterna innan sammanträdet.
FÖRBUNDSDIREKTÖRENS FÖRSLAG:
Förbundsstyrelsen godkänner upphandlingsmaterialet enligt bilaga 10.
BESLUT:
Förbundsstyrelsen beslöt godkänna förslaget.
_____
Anbud har inkommit från Folkhälsans Allaktivitetshus på Åland Ab.
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FÖRBUNDSDIREKTÖRENS FÖRSLAG:
Förbundsstyrelsen beslutar anta det godkända anbudet från Folkhälsans Allaktivitetshus på
Åland Ab.
Anbudet motsvarar de kostnader som kommunerna hittills haft för verksamheten, de medel som
reserverats i budgetförslaget inför år 2021 kan stå oförändrade.
BESLUT:
Förbundsstyrelsen beslutade enligt förbundsdirektörens förslag.
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INFORMATION FRÅN PLANERINGSKOMMITTÉN FÖR NYBYGGNATION PÅ FASTIGHETEN
SVEDGRÄND
§ 194
§ 174/12.202020
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.
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I 2020 års budget med ekonomiplan för 2021-2022 konstateras att förbundets fastighet på
Svedgränd 1 i Mariehamn, som idag rymmer ett gruppboende för fem klienter samt
specialfritidshemmet Galaxen, skall rivas och ersättas med en annan byggnad.
Planeringskommittén för nybyggnation på fastigheten Svedgränd som tillsattes av
förbundsstyrelsen 25.2.2020 konstaterade tidigt i sitt arbete att det vore fel att se Svedgränd som
en isolerad del av KST i allmänhet och specialomsorgen i synnerhet. Det har i många år varit en
uttalad önskan från kommunerna att sänka kostnaderna inom förbundet, utan att sänka kvalitet
eller laglighet i verksamheten. Det är svårt, på gränsen till omöjligt, att göra utan ändra
strukturer.
Fördyrande faktorer, knutna till fastighetsfrågan, inom dagens specialomsorg som inte heller är
kvalitetsbärande är bland annat:
• Geografiskt spridda enheter
• Icke attraktiva gruppboendeplatser
• Mycket tid för transport för personal inom boendestödet
• Dyra klienttransporter till och från daglig verksamhet
• Spridda så kallade ”hemmadagar”
• Gruppboenden och dagliga verksamheter utan inriktning eller specialisering.
Samtliga av ovanstående punkter bör man sträva efter att så snart som möjligt komma till rätta
med.
Av KSTs totala tillgångar på 7,21 miljoner euro (bokslut 2019) var 67% eller 4,83 miljoner euro
fastighetstillgångar. Till det hör att KST inte har någon anställd fastighetsskötare. Av de 16
lokaler som KST idag bedriver verksamhet för klienter i är åtta hyrda och åtta ägda. En av de
ägda är bedömd som olämplig att bedriva verksamhet i, medan en är bedömd som för dyr att
renovera.
Kommittén ser att det finns flera åtgärder som kan göras för komma till rätta med ovanstående.
Samtliga aktualiseras genom planerna för fastigheten Svedgränd, där målsättningarna då skulle
vara följande punkter.
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• På Svedgränd kunde byggas en större fastighet med flera boendeenheter (specialomsorg) och
en daglig verksamhet (specialomsorg). De kan specialiseras för seniorer och personer med
flerfunktionshinder.
+ mindre geografisk spridning
+ fler boendeplatser i staden, vilket innebär attraktivare boendeplatser
+ färre klienttransporter
+ hemmadagar samlas på färre boendeenheter
+ ökad specialisering
- risk för ökad institutionskänsla
•

Nya boendeenheter bör ligga inom stadens gränser eller i dess omedelbara närhet.
+ mindre geografisk spridning
+ fler boendeplatser i staden, vilket innebär attraktivare boendeplatser
+ färre klienttransporter

•

Fler dagliga verksamheter på samma adress i Mariehamn
+ mindre geografisk spridning
+ färre klienttransporter
+ ökad specialisering

•

Trapphusboende
+ mindre transporttid för boendestödets personal

•

KST bör hyra en större andel av verksamhetslokalerna än idag. Dock bör det i varje enskilt
fall utredas om ägande eller hyrande är det funktionellt och ekonomiskt bästa.

FÖRBUNDSDIREKTÖRENS FÖRSLAG:
Förbundsstyrelsen ber stämman omfatta målsättningen som framkommer i ovanstående
beredning och att uppmana förbundsstyrelsen att återkomma med konkreta förslag utifrån den
målsättningen på nästa stämma.
BESLUT:
Förbundsstyrelsen beslutade enligt förbundsdirektörens förslag.
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AVTAL MED SKÄRGÅRDSKOMMUNERNA
§ 195
1.1.2021 överlåts personal från medlemskommunerna till KST med stöd av lagstiftningen om
överlåtelse av rörelse, som en konsekvens av bildandet av ett socialvårdsområde. Personalen
överlåts under förutsättning att 50 procent eller mer av arbetstiden används för arbetsuppgifter som
överlåts till KST. För skärgårdskommunerna innebär det att ingen personal överlåts till KST.
KST ser dock att det på grund av logistiska skäl är skäligt att nyttja personal som redan utför
socialvårdsuppgifter inom äldreomsorg och barnomsorg i kommunen och som även besitter
erfarenhet av de klientärenden som från och med 1.1.2021 handhas av KST. Därmed föreslås att
avtal ingås med skärgårdskommunerna med stöd av 78 § kommunallagen (ÅFS 1997:73)
Förslag till avtal enligt bilaga 8.
Avtalet har tagits i fram i samarbete med berörda kommuners personal. Brändö och Kumlinge
kommer att samarbeta om personal (äldreomsorgen), varför ett avtal föreslås ingås med Brändö
som även omfattar uppdrag inom Kumlinge. Ett likalydande avtal föreslås ingås med Kökar
kommun som också omfattar uppdrag inom Sottunga. Kostnaden för respektive avtal är strax under
20 000 euro.
KST ger oberoende av dessa avtal service till samtliga invånare inom socialvårdsområdet och
avtalen hindrar således inte att invånare i avtalskommun är i kontakt med annan personal inom
KST än av avtalskommunen anställd.
FÖRBUNDSDIREKTÖRENS FÖRSLAG:
Förbundsstyrelsen beslutar godkänna förslaget till avtal och för det för godkännande till Brändö
samt Kökar. Förbundsdirektören befullmäktigas att justera den procent som framgår i avtalets
punkt 4.1 nedåt.
Vidare beslutar förbundsstyrelsen att befullmäktiga förbundsdirektören att underteckna avtalen för
KSTs räkning.
BESLUT:
Förbundsstyrelsen beslutade enligt förbundsdirektörens förslag.
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BUDGETUPPFÖLJNING
§ 196
Budgetuppföljning per 30.6.2020 samt resultaträkning per 30.9.2020 finns som bilaga 9.
Totalt sett följer det ekonomiska resultatet budget för år 2020.

FÖRBUNDDIREKTÖRENS FÖRSLAG:
Förbundsstyrelsen beslutar teckna informationen till kännedom.
BESLUT:
Förbundsstyrelsen beslutade enligt förbundsdirektörens förslag.
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