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ÄRENDE:
§ 197
§ 198
§ 199
§ 200
§ 201
§ 202
§ 203
§ 204
§ 205
§ 206
§ 207
§ 208
§ 209
§ 210
§ 211

Sammanträdets sammankallande och beslutsförhet
Protokolljustering
Godkännande och komplettering av föredragningslistan
Tillsättande av personalchef
Fastställande av löner
Servicenivå familjevård
Servicenivå utkomststöd
Expertgrupp för barnskyddet
Tillsättande av medlare enligt lagen om verkställighet av beslut beträffande vårdnad och
umgängesrätt
Office 365
Semesterlöneskuld
Tillsätta rekryteringsgrupp
Rättelseyrkande, sekretess
Anmärkning, sekretess
Förslag till Åda Ab

Denna möteskallelse har utfärdats samt anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser i Mariehamn den 4.11.2020
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
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9.

Löner för fastställande
Kostnadsanalys
Skrivelser från personalen
Uppgiftsbeskrivningar
Servicenivå familjevård
Servicenivå utkomststöd
Protokoll från mellanrevision
Sammanställning av sökanden till ekonomichef
Tjänstebeskrivning ekonomichef
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SAMMANTRÄDETS SAMMANKALLANDE OCH BESLUTSFÖRHET
§ 197

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

PROTOKOLLJUSTERING
§ 198
BESLUT:
Till protokolljusterare valdes Christian Dreyer.
Protokollet justeras torsdagen den 12.11.2020 klockan 10.00 på Kommunernas socialtjänsts
kansli.
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GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN
§ 199
BESLUT:
Förbundsstyrelsen godkände föredragningslistan och beslöt enhälligt uppta följande brådskande
ärenden;
- förslag till Åda Ab
§ 206 behandlades efter § 211

Protokolljusterarnas signatur
bestyrks

Protokoll framlagt till påseende

Sida
Utdragets riktighet

2

KOMMUNERNAS SOCIALTJÄNST k.f.
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Organ

Datum

Nr

Förbundsstyrelsen

9.11.2020

15/2020

TILLSÄTTANDE AV PERSONALCHEF
§ 200
§ 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.
____

En person har dragit tillbaka ansökan. Jeanette Gripenberg, Erika Molinder och Adam Ström har
kallats till intervju. Tf personalchef Anna Moore och förbundsdirektör Katarina Dahlman
kommer att delta i intervjuerna.
Förvaltningens förslag på val av personalchef kommer innan mötet.
FÖRBUNDSDIREKTÖRENS FÖRSLAG:
Förbundsstyrelsen beslutar återremittera ärendet med färdkost till förvaltningen.
BESLUT:
Förbundsstyrelsen beslöt godkänna förslaget.
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FASTSTÄLLANDE AV LÖNER
§ 201
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.
_____

Sara Karlman tog under hösten 2019 fram ett arbetsvärderingssystem. Sara Karlman har även
tagit fram uppgiftsbeskrivningar. Vid samarbetsförhandlingen 12.8.2020 deltog Sara Karlman
och berättade om arbetsvärderingen.
På frågan hur man kommit fram till de olika lönesummorna så berättade Sara Karlman att man
samlat in löneuppgifterna från de olika kommunerna och utgående från dessa försökt hitta en
rimlig utgångspunkt.
Avsikten är inte att någon ska göra samma arbete till en lägre lön. Samma arbetsuppgifter i
kommun ska innebära samma eller högre lön i KST. Däremot kan det ske lönesänkningar om det
även sker väsentliga förändringar i arbetsuppgifterna.
Det ställdes även en fråga i förhandlingarna om varför man inte i lönesättningen har beaktat att
rikssnittet är mycket högre. Sara Karlman förklarade att lönenivån i förhållande till rikets löner
är en politisk fråga. Man har varit medveten om Talentias rekommendation men utgångspunkten
har tagits från nuvarande löner. Utgångspunkt är 2019 års löner. Det kan finnas behov av
justeringar i beloppen då de träder ikraft 2021 så att allmänna löneförhöjningar beaktas.
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AKAVA:s representant konstaterade att det kan finnas behov av gropjusteringar framöver för att
eliminera eventuella löneskillnader, som kan komma att uppstå i samband med överlåtelsen av
personal från de olika kommunerna. AKAVAs representant konstaterade också att hon anser
lönerna generellt vara lite väl lågt tilltagna.
Beredningen har tagit fram en kostnadsanalys, bilaga 2 där administratörer, ledande
socialarbetare, barnatillsyningsmän, socialarbetare, boendekoordinator,
sysselsättningskoordinator, föreståndare skyddshem, verksamhetsledare beroendemottagningen,
soicalhandledare, behandlare, socialhandledare skyddshem, familjehandledare, ledande fältare
och fältare ingår.
Tidigt stöd barn- och familj så är lönefärändringen per månad totalt – 261,91
Barnskydd så är löneförändringen per månad+ 461,41
Vuxensocialarbete så är löneförändringen per månad– 237,77
Funktionsservice och sysselsättning så är löneförändringen per månad + 406,71
Administratörer, föreståndare skyddshem, verksamhetsledare beroendemottagningen,
behandlare, socialhandledare skyddshem, ledande fältare och fältare har samma arbetsuppgifter i
KST som hos tidigare arbetsgivare och går in i KST med samma lön, bilaga 1.
Det finns två ledande socialarbetare inom Mariehamns stad. Den ena har efter löneförhöjning
1.10 en uppgiftsrelaterad lön om 3907,51 och den andra 3748,30. Beredningen föreslår
3 907,51 efter löneförhöjning 1.10. De övriga två som föreslås bli ledande har haft
socialchefslöner. Detta är en ändring från styrelsemötet 26.10.
Lönen som socialarbetare i kommunerna varierar innan löneförhöjning 1.10 mellan 3177,253470 i uppgiftsrelaterad lön. Beredningen föreslår en lön om 3402,61 innan löneförhöjning.
Lönen som socialhandledare i kommunerna varierar innan löneförhöjning 1.10 mellan 2708,56 3041,61. Beredningen föreslår en lön om 3041,61 innan löneförhöjning.
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Lönen som familjehandledare i kommunerna varierar innan löneförhöjning 1.10 mellan 2348,632609. Vidare har familjehandledarna i Mariehamn och i övriga kommuner haft olika arbetstider.
För att följa avtalet har alla familjehandledare efter 1.1 allmän arbetstid. Till följd av detta
föreslår beredningen en uppgiftsrelateradlön om 2690 innan löneförhöjningen.
Personalen har lämnat in en skrivelse, bilaga 3.
De av förbundsdirektören fastställda uppgiftsbeskrivningarna, till grund för lönerna, finns i
bilaga 4.

FÖRBUNDSDIREKTÖRENS FÖRSLAG:
Förbundsstyrelsen beslutar fastställa löner, enligt bilaga 1, i enlighet med den framtagna
arbetsvärderingen.
BESLUT:
Förbundsstyrelsen beslöt godkänna förslaget.
Förbundsdirektören besvarar skrivelserna som inkommit i ärendet.
Christian Dreyer föreslog att administratören efter 1.10 ska ha en lön om 2416,55 euro och
socialarbetare efter 1.10 en lön om 3216,50 euro. Förslaget vann inte understöd.
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SERVICENIVÅ FAMILJEVÅRD
§ 202
Med familjevård avses ordnande av vård, fostran eller annan omvårdnad dygnet runt utanför
barnets eget hem. Familjevården ges av familjevårdare i ett privat hem. Idag kallas
familjevårdaren och dennes familj för familjehem (tidigare användes begreppet foserhem).
Verksamheten regleras av barnskyddslagen (417/2007) och landskapslag (ÅFS 2008:97) om om
tillämpning i landskapet Åland av barnskyddslagen och familjevårdarlagen (FFS 312/1992) och
landskapslag (ÅFS 2015:18) om tillämpning i landskapet Åland av familjevårdarlagen.
Familjevården kan vara tillsvidare eller gälla för viss tid vid exempelvis placering inom
öppenvården eller vid en krissituation. Även så kallad eftervård kan genomföras i form av
familjevård. Detta innebär att även unga personer upp till 21 år kan vara placerade i familjevård.
Den jämförelse som gjorts mellan kommunerna (Susanne Lehtinens Utredning om servicenivåer
inom Kommunernas socialtjänst k.f. inklusive åtgärdsförslag) visar att de kommuner som har
flest ärenden har snarlika anvisningar för familjevården. En skillnad gällande
kostnadsersättningarna är att Mariehamn, Lemland, Jomala och Saltvik har två olika klasser för
kostnadsersättningen, en för barn i åldern 0-12 år och den andra för barn i åldern 13-18 år. Detta
motiveras av att äldre barn/ungdomar vanligtvis kostar mera, både gällande vanliga utlägg såsom
kläder och mat, men att kostnaderna också är högre för hobbyn och fritidsaktiviteter.
Konstateras att genom landskapslag (ÅFS 2015:18) om tillämpning i landskapet Åland av
familjevårdarlagen är nivåerna för arvoden, kostnadsersättningar och startersättningar högre i
landskapet i jämförelse med riket. Summorna indexjusteras enligt konsumentprisindexet för
Åland.
Förslag till servicenivå för familjevård enligt bilaga 5.

FÖRBUNDSDIREKTÖRENS FÖRSLAG:
Förbundsstyrelsen beslutar godkänna servicenivå för familjevård enligt bilaga 5 med
ikraftträdande per 1.1.2021.
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Förbundsstyrelsen konstaterar att nivåer som fastställs enligt lag uppdateras i dokumentet på
tjänstens vägnar.
BESLUT:
Förbundsstyrelsen beslöt godkänna förslaget.
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SERVICENIVÅ UTKOMSTSTÖD
§ 203
Lagen (FFS 1412/1997) om utkomststöd tillämpas på Åland med stöd av landskapslag (ÅFS
1998:66) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om utkomsstöd, med vissa undantag.
Undantagen från lagen berör främst finansieringen men även summan för de så kallade
grunddelarna för utkomststödet. I enlighet med 1 § utkomststödslagen är utkomststödet ett
ekonomiskt stöd inom socialvården som beviljas i sista hand. Syftet med utkomststödet är att
trygga en persons och familjs utkomst och att främja deras möjligheter att klara sig på egen
hand.
För handläggning av utkomststödet har kommunerna antagit riktlinjer och anvisningar. Den
jämförelse som gjorts av materialet (Susanne Lehtinens Utredning om servicenivåer inom
Kommunernas socialtjänst k.f. inklusive åtgärdsförslag) visar att de kommuner som har flest
utkomststödstagare också har de mest detaljerade riktlinjerna och anvisningarna. Vissa
kommuner har samarbetat gällande riktlinjerna. Några stora skillnader mellan de olika
kommunernas riktlinjer och anvisningar finns dock inte.
Ett förslag till utkomststödets servicenivå för KST har tagits fram av ledande socialarbetare från
Mariehamns stad och socialhandledare från Finströms kommun. Som grund har stadens riktlinjer
samt norra Ålands gemensamma riktlinjer fungerat. I arbetet har även beaktats praktisk
erfarenhet av olika typer av ärenden och riktlinjerna har därmed så långt som möjligt förtydligats
och kompletterats för att underlätta handläggningen.
Förslaget till servicenivå omfattar
1. Grundläggande utkomststöd som indelas i en grunddel som är fastslagen i lag och en
tilläggsdel som i behövlig utsträckning beaktar boendekostnader, hushållselektricitet,
hemförsäkringspremier samt hälso- och sjukvårdskostnader som inte ingår i grunddelen
2. Kompletterande utkomststöd som kan beviljas för andra särskilda kostnader som
boendekostnader som inte ingår i grunddelen (till exempel garantihyror och flyttkostnader)
barnomsorgsavgifter, kostnader för nödvändigt lösöre, kostnader för bil och arbetsresor,
begravningskostnader, barns hobbyutgifter med mera.
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3. Förebyggande utkomststöd som kan användas som redskap för målinriktat och planenligt
socialarbete och kan beviljas vid olika krissituationer, för att trygga familjers boende, för att
förebygga utslagning av unga, för att aktivera en arbetssökande, för att trygga studier, stävja
missbruk, stöda hemmaboende för äldre med mera. Förebyggande utkomststöd är inte
beroende av om familjen/personen är beviljad utkomststöd eller inte.
Servicenivån har upprättats i överensstämmelse med social- och hälsovårdsministeriets handbok
för tillämpning av lagen om utkomststöd 2013:5.
Förslag till servicenivå för utkomststöd enligt bilaga 6.

FÖRBUNDSDIREKTÖRENS FÖRSLAG:
Förbundsstyrelsen beslutar godkänna servicenivå för utkomststödet enligt bilaga 6 med
ikraftträdande per 1.1.2021.
Förbundsstyrelsen konstaterar att nivåer som fastställs enligt lag uppdateras i dokumentet på
tjänstens vägnar.
BESLUT:
Förbundsstyrelsen beslöt godkänna förslaget. Förvaltningen ska utreda möjligheten till enskilda
bidrag från tredje sektorn utan att det påverkar utkomststödet.
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EXPERTGRUPP FÖR BARNSKYDDET
§ 204
I enlighet med 14 § barnskyddslagen (FFS 417/2007) ska kommunen utse en expertgrupp för
barnskyddet för att trygga multiprofessionell sakkunskap. Expertgruppen ska bestå av
representanter för social- och hälsovården, experter i fråga om barns uppväxt och utveckling och
andra experter som behövs i barnskyddsarbetet. Expertgruppen biträder socialarbetarna i
beredningen av ärenden som gäller omhändertagande av barn samt vård utom hemmet och vid
genomförandet av barnskyddet i övrigt. Dessutom ger gruppen yttranden till stöd för
beslutsfattande som gäller barnskyddsåtgärder.
Idag finns det en expertgrupp som verkar för samtliga medlemskommuner. Gruppen har de senaste
åren utsetts och administrerats av Mariehamns stad. Ansvaret för expertgruppen övergår till KST
1.1.2021.
Samtliga medlemmar i expertgruppen som utsetts av staden, har samtyckt till att fortsätta
uppdraget efter 1.1.2021. Expertgruppen leds idag av stadens socialchef, och föreslås att inom
ramen för KST ledas av områdeschefen för barnskyddet.
FÖRBUNDSDIREKTÖRENS FÖRSLAG:
Förbundsstyrelsen beslutar att följande medlemmar utses till expertgruppen för barnskyddet, från
och med 1.1.2021:
Områdeschefen för barnskyddet, sammankallare
Verksamhetsledaren för Beroendemottagningen
Lena Laitinen, jurist
Kirsti Karlström, barnläkare
Carita Saku, psykolog
Vidare beslutar förbundsstyrelsen att mötesarvode för uppdraget utbetalas enligt KSTs
arvodesstadga. För medlemmar som är anställda inom KST och utför uppdraget på arbetstid utgår
inget arvode.
BESLUT:
Förbundsstyrelsen beslöt godkänna förslaget.
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TILLSÄTTANDE AV MEDLARE ENLIGT LAGEN OM VERKSTÄLLIGHET AV BESLUT
BETRÄFFANDE VÅRDNAD OCH UMGÄNGESRÄTT
§ 205

Enligt 14 § socialvårdslagen (ÅFS 2020:12) som träder ikraft 1.1.2021, ska som kommunal service
bland annat sörjas för ordnande av åtgärder i samband med medling vid verkställighet av besluten
om vårdnad av barn och umgängesrätt.
Enligt 9 § lag om verkställighet av beslut beträffande vårdnad om barn och umgängesrätt (FFS
619/1996) ska socialvårdsmyndigheten tillsätta ett tillräckligt antal personer för att sköta de
medlingsuppgifter som avses i 6-8 § samma lag. Till medlare kan utses endast personer som är
inkomna i psykologiskt, psykiatriskt eller socialt arbete med barn och familjer eller i
barnskyddsarbete. Tingsrätten ska utan dröjsmål underrättas om tillsättandet och återkallandet av
medlingsuppdrag.
Med stöd av nuvarande socialvårdslag finns idag medlare som utsetts av kommunerna. I och med
att KST efter årsskiftet fungerar som socialvårdsmyndighet, bör KST fatta beslut om tillsättande
av medlare från och med 1.1.2021.
KST har från Ålands tingsrätt erhållit uppgift om vem som idag är av kommunerna tillsatta att
fungera som medlare. Samtliga har kontaktats och även samtyckt till att fungera som medlare
även efter årsskiftet.
Socialarbetare
Pol kand. med socialarbetarbehörighet
Socialarbetare/familjeterapeut
Socialkurator

Cecilia Dahlström
Veronika Snellman
Helena Wachowiak
Katarina Dahl-Aldeborg

Därtill har ytterligare psykolog Sonja Dolke, som idag fungerar som sakkunnigbiträde, aviserat
intresse för att även verka som verkställighetsmedlare.
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FÖRBUNDSDIREKTÖRENS FÖRSLAG:
Förbundsstyrelsen beslutar att för perioden tillsätta följande personer till medlare enligt lagen
om verkställighet av beslut beträffande vårdnad och umgängesrätt, för perioden 2021-2024.
Socialarbetare
Pol. kand. med socialarbetarbehörighet
Socialarbetare/familjeterapeut
Socialkurator
Psykolog

Cecilia Dahlström
Veronika Snellman
Helena Wachowiak
Katarina Dahl-Aldeborg
Sonja Dolke

BESLUT:
Förbundsstyrelsen beslöt godkänna förslaget.
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OFFICE 365
§ 206
ÅDA har genomfört en förstudie gällande implementering av Microsoft Office 365 inom KST.
Inom KST finns i nuläget 78 e-postkonton. Det finns personliga konton och delade brevlådor.
De delade brevlådorna används av flera personer med samma inloggning.
Åda rekommenderar att all personal ska ha en e-postadress. Detta för att öka säkerheten och
följa riktlinjer gällande GDPR. För att kunna spåra e-posten är det nödvändigt att de
gemensamma inloggningarna tas bort. Därav behöver alla en egen e-postadress.
Åda rekommenderar att projektet delas upp i 2 faser. Under hösten 2020 överflyttas befintlig
personal till Microsoft 365 och i december skapas konton för de personer som kommer att
ansluta till KST efter årsskiftet. Den nuvarande personalens mailkorgar kopieras över till den
nya mailen.
Åda har tagit fram rekommendation över licenser tillsammans med Ådas licenspartner ATEA.
För administrativ personal rekommenderas Microsoft 365 E3 licenser medan vårdpersonal med
fördel kan använda Microsoft 365 F3 licenser.
Gemensamt för båda licenserna är att användarna har tillgång till funktioner för att höja
säkerheten vid användning av Microsoft 365.
För att ytterligare säkra upp användningen av e-post, Teams och SharePoint rekommenderar Åda
ATP licensen, Advanced Threat Protection skyddar användaren från skadliga dokument. ATP
köps som tillägg per användare.
Åda beräknar att det tar 45 timmar för att migrera nuvarande e-post konton till office 365,
förutsatt att man kan använda ett verktyg för att migrera mailen från nuvarande mailboxar.
Åda räknar med utbildning vid 13 tillfällen.
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KST behöver 64 stycken E3 licenser och 193 stycken F3 licenser till en total kostnad om
48 897,12 euro per år. Utöver det tillkommer konsulttimmar till Åda samt utbildning till en
kostnad om ca 9700 euro.
FÖRBUNDSDIREKTÖRENS FÖRSLAG:
Förbundsstyrelsen beslutar att beställa Office 365 i enlighet med den förstudie som ÅDA gjort.
BESLUT:
Förbundsstyrelsen beslöt godkänna förslaget.
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SEMESTERLÖNESKULD
§ 207
KST hade mellanrevision 27.10.2020, se protokoll, bilaga 7.
Revisorerna har i protokollet tagit upp en iakttagelse och rekommendation gällande
semesterlöneskulden enligt följande;
Från och med 1.1.2021 övergår personal från kommunerna till kommunalförbundet. Personalen
som flyttar över har intjänat semester till och med 31.12.2020 hos sina tidigare arbetsgivare.
Kommunalförbundet borde komma överens med kommunerna hur semesterlöneskulden
31.12.2020 skall hanteras (ansvarar kommunerna för skulden eller blir den en kostnad för
kommunalförbundet år 2021).
Enligt lag (1:10 arbetsavtalslagen och 25 § lag om kommunala tjänsteinnehavare) är
utgångspunkten att överlåtaren (respektive kommun) ansvarar för arbetstagares fordran som har
förfallit till betalning före överlåtelsen och förvärvaren (KST) ansvarar för fordran som förfaller
till betalning efter överlåtelsen. Observera att detta gäller i förhållandet mellan överlåtare och
förvärvare. Gentemot arbetstagaren är både överlåtaren och förvärvaren solidariskt ansvariga för
arbetstagares fordran som har förfallit före överlåtelsen.
KST ansvarar således för semesterlön och -penning om de förfaller till betalning efter
överlåtelsen (även om de är intjänade före överlåtelsen) om man inte har avtalat annorlunda med
kommunerna.
KST kan avtala med kommunerna om hur ansvaret för innestående semester skall fördelas mellan
kommunerna å ena sidan och KST å andra sidan. Detta skall hållas isär från frågan vem som i
förhållande till arbetstagaren har ansvaret, d.v.s. vem som den enskilda arbetstagaren kan rikta
krav mot.
Beredningen anser att de kommuner som för över personal också borde ansvara för den
semesterskuld som uppstår och som kommer att finnas upptaget som skuld i kommunernas
bokslut.
Alternativt blir det en kostnad för kommunalförbundet år 2021 som påverkar även de kommuner
som inte för över personal.
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FÖRBUNDSDIREKTÖRENS FÖRSLAG:
Förbundsstyrelsen beslutar begära information från medlemskommunerna om hur stor
semesterskuld vardera medlemskommun har fram till 31.10.2020 för den personal som förs över
till KST.
BESLUT:
Förbundsstyrelsen beslöt godkänna förslaget.
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TILLSÄTTA REKRYTERINGSGRUPP
§ 208
Styrelsen beslöt vid mötet 12.10.2020 att utannonsera tjänsten som ekonomichef.
Tio personer har lämnat in ansökan inom utsatt tid, se bilaga 8.
FÖRBUNDSDIREKTÖRENS FÖRSLAG:
Förbundsstyrelsen beslutar tillsätta en rekryteringsgrupp. Vidare fastställs tjänstebeskrivningen i
enlighet med bilaga 9.
BESLUT:
Förbundsstyrelsen beslöt godkänna förslaget och beslöt utse Christian Dreyer, Roger Jansson,
Carina Andersson och Katarina Dahlman till rekryteringsgruppen.
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RÄTTELSEYRKANDE, SEKRETESS
§ 209
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ANMÄRKNING, SEKRETESS
§ 210
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FÖRSLAG TILL ÅDA AB, SEKRETESS
§ 211
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