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Protokolljusterarnas signatur
bestyrks

Protokoll framlagt till påseende

Sida
Utdragets riktighet

0

KOMMUNERNAS SOCIALTJÄNST k.f.
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Organ

Datum

Nr

Förbundsstyrelsen

7.12.2020

16/2020

Bilagor:
1. Personalstadga
2. Servicenivå stödpersoner
3. Servicenivå handikappservice och personlig assistans
4. Servicenivå service som stöder rörligheten
5. Avtal satelliter
6. Uppgiftsbeskrivning
7. Uppgiftsbeskrivning
8. Avtal Tallbacken
9. Karta över detaljplaneändring
10. Samarbetsavtal mellan Ålands hälso- och sjukvård och Kommunernas socialtjänst kf.
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SAMMANTRÄDETS SAMMANKALLANDE OCH BESLUTSFÖRHET
§ 212

BESLUT:
Sammanträdet konstaterades vara lagenligt sammankallat och beslutfört.

PROTOKOLLJUSTERING
§ 213
BESLUT:
Till protokolljusterare valdes Roger Jansson.
Protokollet justeras tisdag 8.12.2020 klockan 14.00 på Kommunernas socialtjänsts kansli.
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GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN
§ 214
BESLUT:
Förbundsstyrelsen beslöt avföra ärendena beredskapsersättning för socialjouren, resultaträkning
per sista oktober 2020, anslutning till e-tjänstplattform, servicenivå stöd för närståendevård och
avtal gällande skyddshemsverksamhet från listan.
Förbundsstyrelsen beslöt enhälligt uppta följande brådskande ärenden;
- Inköp av möbler
- Inköp av telefoner
- Firmateckningsrätt
- Förbundsstämmans sammanträde 13.11.2020
- Detaljplaneändring
- Deltagande i upphandling om sjukvårdsmaterial
Förbundsstyrelsen beslöt i övrigt att godkänna föredragningslistan.
Paragraferna 216 (Pelaren), 217 (Investering cyklar), 229 (inköp av möbler),
behandlades efter § 232.
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PERSONALSTADGA
§ 215
Styrelsen behandlade den 10 augusti 2020 (§ 128) förslag till personalstadga inklusive
delegeringsordning, då ledningsgruppen önskade färdkost inför den forsatta beredningen. Bland
annat framförde styrelsen önskemål om ändring av nivåerna för anställningsbeslut.
Efter mötet har ledningsgruppen fattat beslut om att dela upp personalstagda och
delegeringsordningen i två skilda dokument, varför ny behandling i styrelsen inleds för
respektive dokument.
Förslaget till personalstadga har behandlats i projektgruppen för KST, av PAS och av
föreståndargruppen.
På initiativ av PAS har organisationen av arbetarskyddet och samarbetet lyfts in i
personalstadgan. PAS fungerar idag som en kombination av arbetskysddskommission och
samarbetskommitté. Förslaget till personalstadga utgår från att dessa från och med hösten 2021
organiseras skilt, eftersom syftena för de olika grupperna skiljer sig åt. PAS understödde denna
uppdelning. Arbetarskyddskommissionen utövar tillsyn över arbetarskyddet inom KST och
samarbetskommittén (benämnt samarbetsorgan i lagstiftningen) syftar till att i samarbete med
personalen utveckla verksamheten och organisationen av personalen.
Från föreståndarnas sida framfördes oro över att resurserna för personaladministration kraftigt
minskas i och med samordningen av socialvården. Från beredningens sida är målsättningen att
utveckla uppgifterna för koordinatorerna för boende och sysselsättning så att föreståndarna får
ett tydligare stöd i sitt arbete (dagens resurs om en koordinerande chef 80 procent utökas till två
koordinatorer om totalt 200 procent). Personalstadgan i sig syftar också till att lyfta operativt
rekryteringsarbete från personalchefen och därmed ge utrymme för arbete med mer övergripande
personalfrågor för hela förbundet. Resurserna för personaladministration kommer dock med
nödvändighet att behöva ses över under nästa år, när den nya organsiationen prövas på riktigt
och inte bara i teorin. Föreståndarna framförde även önskemål om mer specifika bestämmelser
om vem som ska delta på arbetsintervjuer. Detta kommer dock att tas med i rekyteringspolicyn
som är under arbete och behöver inte närmare regleras i personalstadgan. I övrigt framfördes inte
ändringsförslag gällande personalstadgan.
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I arbetet med personalstadgan och överlag i diskussionerna om hur förvaltning och personal ska
organiseras i samband med samordningen av socialvården, har frågan om förbundets hierarkiska
struktur lyfts fram, det vill säga vem underlyder vem.
Grundstrukturen är indelningen i fem olika verksamhetsområden: organisationsstöd; tidigt stöd
för barn och familj; barnskydd; vuxensocialarbete samt funktionsservice och sysselsättning.
Denna indelning har fastställts av stämman genom antagande av förbundets förvaltningsstadga.
Genom förslaget till personalstadga delas personalorgansationen ytterligare in i för
verksamhetsområdena underlydande enheter som leds av koordinatorer samt
boenden/verksamhetsställen som leds av föreståndare.
I organisationen, oberoende av den ovan beskrivna grundstrukturen, kan vissa
tjänstemän/arbetstagare ha till uppgift att fungera som förmän. Det är till exempel aktuellt vad
gäller ekonomichefen och personalchefen. Förmanskapet syftar till att dela in större
arbetsgrupper i mindre, så att de med likartade uppgifter skapar en helhet med en namngiven
person som ansvarar för att samordna de likartade arbetsuppgifterna och målsättningarna.
Organisationen av personalorganisationen (den anställdas hierarkiska ställning) kan till viss del
vara riktgivande i bedömningen av lönesättningen, men lönesättningen måste även beakta andra
värderingsfaktorer. Resultatet av bedömningen av kunnande, verkningar (till exempel inverkan
på verksamhetens förutsättningar), grad av samarbetsförmåga samt arbetsmiljö kan skilja sig från
den på pappret uppritade organisationsstrukturen. Lönesättningen är därmed en skild fråga från
personalstadgan. Personalstadgan berättar vem som fattar vilka personalbeslut, men ger inte
underlag för att bedöma till exempel en anställds inflytande på och ansvar för
verksamhetsförutsättningarna, resultatet, effekterna och skapandet av en fungerande arbetsenhet.
I de diskussionerna som styrelsen förde i samband med den första behandlingen av
personalstadgan framgick att styrelsen önskade att tillsättningarna av områdecheferna sker på
styrelsenivå, viket förslaget till personalstadga beaktar.
Förslag till personalstadga enligt bilaga 1.
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FÖRBUNDSDIREKTÖRENS FÖRSLAG:
Förbundsstyrelsen beslutar godkänna personalstadga enligt bilaga 1 med ikraftträdande per
1.1.2021.
BESLUT:
Ledamot Dreyer föreslog att § 29 ändras så att uppgiftsbeskrivningar godkänns av
förbundsdirektören och inte av personalchefen, med motiveringen att förbundsdirektören
behöver ha sista ordet och kontrollen över uppgiftsbeskrivningarna. Förbundsstyrelsen beslöt
enhälligt i enlighet med Dreyers förslag.
I övrigt beslöt förbundsstyrelsen godkänna personalstadgan enligt förbundsdirektörens förslag.

.
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PELAREN
§ 216
§ 126/10.8.2020
En del kommuner har idag avtal med Ålands Fountainhouse r.f. klubbhus Pelaren där
målgrupperna för avtalet är ”personer som är eller har varit i kontakt med psykiatrin” och
”personer som omfattas av socialvårdslagens § 27 d och 27 e och berör personer som har eller
har haft en psykiatrisk diagnos”. 70 § Verksamhet i sysselsättningssyfte i nya socialvårdslagen
(ÅFS 2020:12) motsvarar 27 d § i den nuvarande. Med verksamhet i sysselsättningssyfte avses
anordnande av rehabiliteringsåtgärder och andra stödåtgärder för att främja en persons
möjligheter att få arbete på den öppna arbetsmarknaden. 71 § Arbetsverksamhet för personer
med funktionsnedsättning i nya socialvårdslagen motsvarar 27 e § i den nuvarande. Med
arbetsverksamhet för personer med funktionsnedsättning avses verksamhet i syfte att bevara
och främja en persons funktionsförmåga i vilken den som deltar i arbetsverksamheten inte står i
ett anställningsförhållande enligt arbetsavtalslagen till den som anordnar verksamheten.
Ålands Fountainhouse r.f. har genom beslut i ärende ÅLR 2019/7338 beviljats 164 000 euro
från PAF-medel för sin fortsatta verksamhet under år 2020. Enligt beslutet motiveras detta av
”att målet om en 50 %-ig finansiering inte uppnåtts ännu, men att alla kommuner måste vara
med och ta ansvar för finansieringen av verksamheten. Föreningen uppmanas igen att ta
kontakt med de berörda kommunerna och förmå kommunerna att delta i finansieringen”.
I KSTs arbete med att se över de avtal som ska tas över från kommunerna har avtalet med
Ålands Fountainhouse r.f. inledningsvis varit en självklar kandidat för överföring. Ett möte har
hållits med representanter för Pelaren den 1 juni 2020. När ärendet har beretts och ett nytt avtal
som kan ingås mellan KST och Ålands Fountainhouse r.f. bearbetats har frågan om med stöd
av vilken lagstiftning som KST ska bevilja medel till föreningen uppstått. Landskapets
uppmaning att kommunerna i större utsträckning ska delta i finansieringen har inte heller
motiverats med hänvisning till specifikt lagrum.
Enligt föreningens egna riktlinjer är medlemskap öppet för alla som har eller har haft psykisk
ohälsa. De som tar del av föreningens verksamhet behöver därför inte beviljas plats från en
socialvårdsmyndighet, utan den är öppen för alla som uppfyller nämnda kriterier.
Verksamheten ligger således utanför eventuella klientplaner och förutsätter inte klientskap hos
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socialvårdsmyndighet. Verksamheten kan inte heller entydigt uppfattas som arbetsverksamhet
för personer med funktionsnedsättning eller verksamhet i sysselsättningssyfte. Inget
anställningsförhållande uppstår mellan föreningen och medlemmen och deltagandet ger inte
heller grund för dagpenning.
I enlighet med 11 § socialvårdslagen (ÅFS 2020:12) ska socialservice ordnas för att bland
annat förhindra marginalisering och främja delaktighet och även ordnas till följd av stödbehov
på grund av psykisk ohälsa. I enlighet med 17 § nämnda lag omfattar social rehabilitering
bland annat träning i att klara av vardagsfunktioner och olika livssituationer och även
gruppverksamhet och stödjande av social interaktion. Ålands fountainshouses r.f. uppdrag
ligger närmare denna verksamhet än till exempel arbetsverksamhet och verksamhet i
sysselsättningssyfte.
Frågeställningen gällande KSTs åtagande vad gäller Ålands fountainhouse r.f. landar dock i
brytpunkten mellan att understöda föreningars allmänna verksamhet som skapar ett stödjande
nätverk som gynnar samhällsmedborgarna och KSTs ansvar att som myndighet bevilja service
utifrån en individs specifika stödbehov och även ha möjlighet att följa upp insatserna. Här
uppstår således frågan om generella föreningsbidrag är något som KST bör arbeta med i större
utsträckning, eller om föreningsbidrag fortsättningsvis är en del av de enskilda kommunernas
uppdrag.
Frågeställningen landar även i gränsdragningen mellan socialvård och hälso- och sjukvård.
Socialvårdens ansvar gällande stöd vid psykisk ohälsa har sin motsvarighet i landskapslag
(ÅFS 2011:114) om hälso- och sjukvård. Enligt 1 § 2 mom. 1 punkten ska Ålands hälso- och
sjukvård ”främja och upprätthålla hälsa och välfärd, arbets- och funktionsförmåga samt till
verksamhetsområdet hörande social trygghet för befolkningen i landskapet”. I 35 § beskrivs
förebyggandet av psykisk ohälsa: ”Ålands hälso- och sjukvård ska sträva efter att förebygga
psykisk ohälsa hos invånarna i landskapet genom att stärka de faktorer som skyddar den
psykiska hälsan och att minska och avlägsna faktorer som hotar den psykiska hälsan. Med
förebyggande av psykisk ohälsa avses 1) att ge en sådan handledning och rådgivning
beträffande de faktorer som skyddar och hotar den psykiska hälsan, som ingår i hälso- och
sjukvården samt vid behov ge psykosocialt stöd till individen och familjen. Det arbete med att
förebygga psykisk ohälsa som utförs av Ålands hälso- och sjukvård ska planeras och
genomföras så att det bildar en funktionell helhet tillsammans med den kommunala
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socialvården.” I enlighet med 25 § socialvårdslagen ska ett samverkansavtal ingås gällande
förebyggande av psykisk ohälsa.
Uppfattningen från beredningens sida är att verksamheten i mångt och mycket avlastar
psykiatrin. Stödet som föreningsverksamheten ger, gör att antalet kontakter till psykiatrin blir
färre. En annan fråga som behöver lyftas är vilken yrkesbehörighet som krävs för att bedöma
huruvida en person lider av psykisk ohälsa, det vill säga är psykisk ohälsa en medicinsk
diagnos (det vill säga stödåtgärder inom socialvården gällande psykisk ohälsa är en konsekvens
av ett patientskap) eller har yrkesgrupper inom socialvården rätt att fastställa om en person
lider av psykisk ohälsa eller inte. De som deltar i verksamheten ges möjlighet att inom
föreningens verksamhet arbeta och pröva sina styrkor utanför diagnoser. Resonemanget ovan
ska således inte förstås som att föreningens verksamhet inte uppfyller ett viktigt syfte. Det är
dock rationellt att redan i det här skedet reda ut ansvarsfrågan för att samarbetet mellan
myndigheterna ska kunna ta steget från att tvista om vems budget som ska belastas och istället
arbeta med konkreta frågeställningar om hur patienter och klienter kan få en så sömlös service
som möjligt.
Frågeställningarna ovan har delgetts projektledaren som har i uppdrag att ta fram
samverkansavtalet. Även om frågorna tar en längre tid att bearbeta, vore det naturligt att den
samverkan som ska ske gällande förebyggande av psykisk ohälsa mellan KST och ÅHS också
inkluderar kostnadsfördelningen gällande Åland fountainhouse r.f.
FÖRBUNDSDIREKTÖRENS FÖRSLAG:
Förbundsstyrelsen diskuterar ärendet och ger förvaltningen vägkost inför fortsatt beredning.
BESLUT:
Förbundsstyrelsen beslöt att frågan bör diskuteras med berörda parter och att
landskapsregeringen borde bjuda in till en sådan diskussion.
------

Den 28 oktober 2020 hölls det av KST begärda mötet gällande finanseringen av Pelarens
verksamhet. Vid mötet, som skedde via Teams, deltog representanter för Ålands hälso- och
sjukvård (ÅHS), landskapsregeringens socialvårdsbyrå samt landskapsregeringens hälso- och
sjukvårdsbyrå. Från KSTs sida deltog styrleseordförande Runar Karlsson, förbundsdirektör
Katarina Dahlman och projektledare Carolina Sandell.
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ÅHS framförde att de inte ser att deras uppdrag skulle omfatta finansering av den typ av
verksamhet som bedrivs inom Pelaren, eftersom det inte är fråga om medicinsk rehabilitering.
Kopplingen mellan denna typ av verksamhet och färre kontakter till hälso- och sjukvårdens
öppenvårdstjänster ansågs inte från ÅHS sida vara relevant. De kontakter som tas handlar mer
om upplevelse av ensamhet och behov av samtal. Denna typ av stöd hör i grunden inte till ÅHS
verksamhet, utan är från ÅHS perspektiv att betrakta som ett uppdrag för socialvården.
Från KSTs sida hänvisades till förbundets beredning i ärendet. KST konstaterade att det är
viktigt för det fortsatta arbetet att ÅHS, KST och Ålands landskapsregering inledningsvis har
en gemensam uppfattning om vad förebyggande arbete är, och hur det förverkligas enligt
lagstiftarens önskemål om att den ska bilda ”en funktionell helhet”. KST framförde att om
förebyggande arbetet endast ses som något som sker i det individuella klient/patientmötet finns
det inte behov av samverkan.
Från KSTs sida är det dock viktigt att se på frågan om förebyggande arbete ur ett brett
perspektiv, det vill säga hur alla myndigheter utöver hälso- och sjukvården och socialvården
bidrar till ökad välfärd för individen och samhället. Om sociala omständigheter ökar behovet
av vård inom hälso- och sjukvården finns det skäl att samverka, dela på de kostnader och ta
fram gemensamma analyser och underlag för åtgärder. Målet torde vara att i det långa loppet
minska behovet av service och därmed kostnader.
Ålands landskapsregeringen konstaterade att finansieringen av denna typ av verksamhet också i
Finland sker med stöd av avkastning från spelverksamhet och bidrag från kommunerna.
Fountainhousen ses som ett komplement till den lagstadgade verksamheten. Konstateras kan
dock att hälso- och sjukvården samt socialvården sköts av en och samma nivå i riket.
Mötet ledde inte till konkreta slutsatser vad gäller finansieringen av Pelarens verksamhet. Det
kommer att kräva ett mer långvarit arbete att sammanjämka målsättningarna inom hälso- och
sjukvården och socialvården. Beredningens uppfattning är att KST som socialvårdsmyndighet
och med ansvar för förebyggande arbete bör finansiera Pelarens verksamhet under år 2021.
Under år 2021 bör dock diskussionen med Ålands landskapsregering och ÅHS fortsätta. Därtill
bör Pelaren samverka för genomgång av kostnadsnivån för föreningens verksamehet som
inkluderar en jämförelse med motsvarande verksamheter i Finland och Sverige.
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FÖRBUNDSDIREKTÖRENS FÖRSLAG:
Förbundsstyrelsen beslutar att år 2021 finansiera 50 procent av Ålands fountainhouse r.f.
verksamhet Pelaren, dock till en summa om högst 141 000 euro.
BESLUT:
Förbundsstyrelsen beslöt återremittera ärendet.
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INVESTERING, CYKLAR
§ 217
Föreslås att ca 15 000 euro tas från styrelsens disposionsrätt i investeringsbudgeten till inköp av
cyklar.
En parcykel önskas till ett boende i stan i klientarbete. En parcykel är en cykel för två som ger
aktivitet, träning och samvaro. Parcykeln har en batteridriven elhjälpmotor. Föraren sitter till
vänster och sköter bromsar och styrning.
En parcykel kostar ca 9000 euro.
Vidare förslås att det köps in två elcyklar till personalen som komplement till bilar vid kortare
sträckor. Socialkansliet i Mariehamn har en elcykel som inte övergår till KST.
FÖRBUNDSDIREKTÖRENS FÖRSLAG:
Förbundsstyrelsen beslutar köpa in två elcyklar och en parcykel för totalt ca 15 000 euro.
Kostnaden belastar styrelsens dispositionsrätt i investeringsbudgeten.
BESLUT:
Förbundsstyrelsen beslöt godkänna förslaget.
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SERVICENIVÅ STÖDPERSONER
§ 218
Med stöd av 28 § socialvårdslagen (ÅFS 2020:12) kan en stödperson eller stödfamilj ordnas för
ett barn som behöver särskilt stöd eller för hans eller hennes familj för att trygga barnets hälsa
eller utveckling. När begreppet stödperson används nedan åsyftas även stödfamiljer.
Beviljande av stödperson kan ske inom tidigt stöd för barn och familjer, men kan även beviljas
som en stödåtgärd för barn och familjer som är klienter inom barnskyddet, till exempel till barn
och ungdomar som behöver vuxenstöd och som avlastning till barnfamiljer när vardagen känns
för tung. Stödpersoner kan även beviljas för klienter inom funktionsservice och
vuxensocialarbete. Både den stödjande och den i behov av stöd deltar frivilligt.

I Susanne Lehtinens Utredning om servicenivåer inom Kommunernas socialtjänst k.f. inklusive
åtgärdsförslag framgår att det finns behov av att i riktlinjerna beakta att det i vissa fall ställs
högre krav på stödpersoner än i andra. I förslaget till servicenivå för stödpersoner, som tagits
fram av de tillträdande områdescheferna för tidigt stöd och barnskydd, ingår begreppet
”kvalificerad stödperson”, för vilka nivåerna och arvodena som utgår är högre.
De avtal som ingåtts mellan enskild kommun och stödperson överförs till KST oförändrade. Den
servicenivå som KST antar kan genast börja tillämpas på avtal som ingås från 1.1.2021. För att
servicenivån ska kunna tillämpas på de arvoden och ersättningar som utbetalas till stödpersoner
som ersätts i enlighet med de ikraft varande avtalen som förs över från kommunerna, behöver
varje avtal sägas upp i enlighet med avtalad uppsägningstid, och ett nytt avtal ingås i enlighet
med den för KST gällande servicenivån. Detta arbete, att granska cirka 100 avtal (antalet
grundar sig på uppgifter som kommunerna lämnat in på begäran av KST), kan ske från och med
januari 2021.
Förslag till servicenivå för stödpersoner;
enligt bilaga 2.
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FÖRBUNDSDIREKTÖRENS FÖRSLAG:
Förbundsstyrelsen beslutar godkänna servicenivå för stödpersoner enligt bilaga 2 med
ikraftträdande per 1.1.2021.
Förbundsstyrelsen konstaterar att nivåer som fastställs enligt lag uppdateras i dokumentet på
tjänstens vägnar.
Vidare konstaterar förbundsstyrelsen att servicenivån bör utvärderas under år 2021 och initiativ
till ändringar beredas och behandlas fortlöpande.
BESLUT:
Förbundsstyrelsen beslöt godkänna förslaget.
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SERVICENIVÅ HANDIKAPPSERVICE OCH PERSONLIG ASSISTANS
§ 219
I lag (FFS 380/1987) om service och stöd på grund av handikapp (nedan
handikappservicelagen), som gjorts tillämplig på Åland genom landskapslag (ÅFS 2010:50)
definieras den service och det ekonomiska stöd som KST ska ordna för personer med
funktionsnedsättning. Personer som på grund av funktionsnedsättning eller långvarig sjukdom
och har speciella svårigheter att klara av de funktioner som tillhör en normal livsföring har rätt
till service och stöd i enlighet med handikappservicelagen. Dessa tjänster och stödåtgärder
ordnas då personer med funktionsnedsättning inte med stöd av någon annan lag får tillräckliga
och lämpliga tjänster.
Personlig assistens beviljas enligt handikappservicelagen och är en serviceform som KST är
skyldig att ordna oberoende av budgetanslag. KST har dock inte särskild skyldighet att ordna
personlig assistens ifall tillräcklig omsorg kan tryggas genom åtgärder inom den öppna vården.
Till dagliga sysslor som ingår räknas till exempel påklädning, förflyttningar, hygien, klädvård
och skötsel av hemmet. Vård, omsorg och tillsyn däremot utgör inte grund för personlig
assistens.
Personlig assistens kan ordnas på olika sätt:
•
•
•

klienten kan själv vara arbetsgivare
kommunen kan vara arbetsgivare
som köptjänst eller med servicesedel.

I Susanne Lehtinens Utredning om servicenivåer inom Kommunernas socialtjänst k.f. inklusive
åtgärdsförslag konstateras att situationen ser olika ut i kommunerna. I Mariehamn, Saltvik och
Finström är klienten själv arbetsgivare. I Lemland och Sund är kommunen arbetsgivare. I de fall
kommunen är arbetsgivare överförs personalen till KST i enlighet med samarbetsförfarandet för
överlåtelse av rörelse.
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I utredningen konstateras även att för att besluten ska genomsyras av likabehandling och för att
budgetmedlen ska utnyttjas effektivt behöver riktlinjerna vara tydliga och klara. Lehtinen har
rekommenderat att till exempel Finströms eller Sunds riktlinjer för personlig assistens fungerar
som grund. Med dessa kommuners riktlinjer som utgångpunkt har ett förslag till servicenivå för
handikappservice och personlig assistens tagits fram av tillträdande områdeschef och tillträdande
ledande socialarbetare för funktionsservice och sysselsättning, samt KSTs socialservicechef och
vikarierande socialservicechef.
Förslag till servicenivå för handikappservice och personlig assistens enligt bilaga 3.
FÖRBUNDSDIREKTÖRENS FÖRSLAG:
Förbundsstyrelsen beslutar godkänna servicenivå för handikappservice och personlig assistans
enligt bilaga 3 med ikraftträdande per 1.1.2021.
Förbundsstyrelsen konstaterar att nivåer som fastställs enligt lag eller av stämman uppdateras i
dokumentet på tjänstens vägnar.
BESLUT:
Förbundsstyrelsen beslöt godkänna förslaget.
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SERVICENIVÅ SERVICE SOM STÖDER RÖRLIGHETEN
§ 220
I enlighet med 14 och 23 § socialvårdslagen (ÅFS 2020:12), som träder i kraft 1.1.2021, ska som
kommunal service ordnas service som stöder rörligheten. Service som stöder rörligheten ska
ordnas för personer som inte klarar av att självständigt använda allmänna trafikmedel på grund
av sjukdom, skada eller av någon annan liknande funktionsnedsättande orsak och som behöver
service för att kunna uträtta ärenden eller på grund av något annat behov som hör till det dagliga
livet.
Service som stöder rörligheten ordnas främst för äldre med nedsatt funktionsförmåga på grund
av ålder och som inte har rätt till transporttjänster för gravt handikappade enligt
handikappservicelagen.
Service som stöder rörligheten kan beviljas i form av
• handledning i hur allmänna trafikmedel används och handledd träning
• ledsagarservice
• grupptransport
• ersättning för skäliga kostnader för transport med taxi, färdtjänstbil eller annat motsvarande
fordon, eller
• på något annat lämpligt sätt.
Service som stöder rörligheten beviljas fram till årsskiftet som en stödtjänst i anslutning till
hemservicen (”färdtjänst med stöd av socialvårdsförordningen”). För handläggning av färdtjänst
med stöd av socialvårdsförordningen har kommunerna antagit riktlinjer och anvisningar. Den
jämförelse som gjorts av riktlinjerna (Susanne Lehtinens Utredning om servicenivåer inom
Kommunernas socialtjänst k.f. inklusive åtgärdsförslag) visar att kommunerna har varierande
riktlinjer för färdtjänst till äldre både vad gäller antal resor, kriterier och självrisk. De flesta
kommuner beviljar 8 resor per månad eller 96 resor per år. En del kommuner fattar beslut enligt
bedömning som utgår från vissa kriterier medan allt flera kommuner har fastställt
inkomstgränser för servicen. I utredningen konstateras att om riktlinjerna utgår från
inkomstgränser garanteras likabehandling och är också enklare och effektivare att administrera.
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Däremot varierar inkomstgränserna och storleken på självrisken i de riktlinjer som gäller i
kommunerna.
Jomala har en nettoinkomstgräns på 533,02 euro per månad för ensamstående, exklusive
boendekostnader. För par är gränsen 887,44 euro/månad exklusive boendekostnader. Klienten
erlägger 50 procent av resekostnaderna när inkomsterna är högre än ovanstående. Om det finns
barn i hushållet höjs inkomstgränsen med 365 euro – 381 euro beroende på barnets ålder.
Kommunen har egna gränser för boendekostnader.
Lemland utgår från bruttoinkomster som kopplas till självrisken. För de klienter som har en
bruttoinkomst under 1 500 euro/månad är självrisken 20 procent och för de som har en
bruttoinkomst över 1 500 euro/månad är självrisken 50 procent.
Finström/Geta har bruttoinkomstgränser på 1200 euro/mån för ensamstående och 1800 euro/mån
för par. Självrisken är 5 euro när resekostnaden understigen 20 euro, i övrigt 25 procent av
resans pris.
Mariehamn beviljar färdtjänst om bruttoinkomsten inte överstiger 1500 euro/månad för
ensamstående och 2700 euro/mån för par. Ingen självrisk. Med tanke på att så gott som all
service finns att tillgå i staden har resor beviljats inom staden samt till Sparhallen, Kantarellen,
Varuboden och flygfältet.
I utredningen förs fram att Jomalas system är mer komplicerat och arbetsdrygt än de övriga, i
och med att utöver inkomster ska också boendekostnader utredas. Mariehamns system är mest
generöst utan någon självrisk. En majoritet av kommunerna tar en liten självrisk för resorna. Att
inte ta ut en självrisk kan motiveras med att man vill stöda och förlänga hemmaboendet. Att ta ut
en självrisk kan å andra sidan motiveras med att också gravt handikappade betalar en självrisk
för sin färdtjänst och att medelpensionerna är högre på Åland.
För KSTs del kan konstateras att självrisken har slagits fast i samband med stämmans beslut om
2021-års avgifter och taxor. Självrisken för skäliga kostnader för transport med taxi, färdtjänstbil
eller annat motsvarande fordon är för år 2021 minst 5 euro per resa, eller 25 procent av
resekostnaden om resan överstiger 20 euro. Förbundsstyrelsen har också 26.10.2020 (§ 191)
beslutat att ingå avtal med företaget Taksikuutio Oy, för administration av taxikort.
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Ett förslag till servicenivå för service som stöder rörligheten har tagits fram av tillträdande
områdeschef och tillträdande ledande socialarbetare för funktionsservice och sysselsättning,
samt KSTs socialservicechef och vikarierande socialservicechef.
Förslaget utgår från inkomstgränser. För klienter i de kommuner som inte har inkomstgräns idag
eller låga inkomstgränser kommer det att innebära en förändring, eftersom rätten till ersättning
för transport kanske faller bort.
Under beredningen har frågan om indelning av Åland i olika zoner dryftats, för att begränsa
resornas längd. En indelning skulle till exempel kunna ta fasta på Mariehamn och Godby som
centrum för service. Dock har slutsatsen varit att service som stöder rörligheten bör omfatta
rörlighet inom hela landskapet, det vill säga inom hela socialvårdsområdet, eftersom service som
stöder rörligheten också behöver beakta de sociala aspekterna. Förhoppningen är att sociala
nätverk kan byggas upp över hela Åland och inte begränsa sig till en viss zon. En gräns om 60
km per enkelresa föreslås dock i servicenivån. I diskussion med taxiföretagare har det
framkommit att denna gräns möjliggör rörlighet inom hela socialvårdsområdet.
Enligt 23 § 1 mom. socialvårdslagen är ”en tillgänglig och fungerande allmän kollektivtrafik det
främsta sättet att ordna sådan rörlighet som lämpar sig för alla”. KST kommer de kommande
åren arbeta för att påminna de ansvariga instanserna om att kollektivtrafiken är ett förebyggande
arbete som kan komma att sänka kostnaderna för socialvården på lång sikt.
Förslag till servicenivå för service som stöder rörligheten enligt bilaga 4.
FÖRBUNDSDIREKTÖRENS FÖRSLAG:
Förbundsstyrelsen beslutar godkänna servicenivå för service som stöder rörligheten enligt bilaga
4 med ikraftträdande per 1.1.2021.
Förbundsstyrelsen konstaterar att nivåer som fastställs enligt lag eller av stämman uppdateras i
dokumentet på tjänstens vägnar.
BESLUT:
Ledamot Dreyer föreslog att meningen:
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Resa som företas av klienter med hemkommun i skärgårdskommunerna Brändö, Kumlinge,
Kökar eller Sottunga från hemkommunen till fasta Åland eller tvärtom, räknas som enkelresa.
läggs till i punkt 4.2. i servicenivån, med motiveringen att boende i skärgården annars får sämre
villkor. Förbundsstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med Dreyers förslag.
I övrigt beslöt förbundsstyrelsen godkänna servicenivån enligt förbundsdirektörens förslag.
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LOKALA MOTTAGNINGSUTRYMMEN/SATELLITER
§ 221
§ 65/27.4.2020
Enligt grundavtalets § 3 ska kommunalförbundet ”säkerställa att de socialvårdstjänster som var
och en har rätt till finns att tillgå för samtliga invånare i socialvårdsområdet, inom de gränser
som står till socialvårdens förfogande vid respektive tidpunkt”.
Under diskussionerna gällande grundavtalet fördes från vissa kommuner fram önskemål om
regionala socialkontor. Från personalens sida har det å andra sidan förts fram vikten av att få
vara lokaliserade i gemensamma utrymmen, för att syftet med ökad kompetens och
specialisering, men även anonymitet ska kunna uppnås på bästa sätt.
Huvudadressen för KST kommer från och med 1.1.2021 att vara fastigheten Nyfahlers i
Mariehamns stad, ett hyresavtal mellan staden och KST är under behandling. För att kunna
tillmötesgå önskemålet om både regionala socialkontor och samlokalisering, föreslås att
utrymmen reserveras på 2-3 olika platser, men att mottagningen av klienter endast skulle ske
genom tidsbokning. Personalen skulle därmed ha en och samma arbetsplatsadress som
utgångspunkt, men ha möjlighet att boka möten som beaktar klientens rörlighet. I sammanhanget
bör påpekas att det inom socialvården också är möjligt med hembesök, en möjlighet som inte
försvinner genom etablerandet av lokala mottagningsutrymmen.
De lokala mottagningsutrymmena skulle således inte vara bemannade, och inte fungera som
allmänna rådgivnings- och handledningsställen. Här har samtliga kommunkanslier ett uppdrag i
att informera sina kommuninvånare om vart de kan vända sig i olika ärenden.
För att skapa en jämn geografisk spridning utifrån premissen att huvudadressen är belägen i
Mariehamn, skulle det vara lämpligt att etablera lokala mottagningsutrymmen i Godby
(Finström), (Lemland eller Lumparland) samt (Hammarland eller Eckerö). Huvudalternativet är
att mottagningsutrymmena etableras i redan befintliga utrymmen i kommunkanslierna.
Konstateras att ett skilt avtal gällande KSTs verksamhet i skärgårdskommunerna är under
beredning.
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FÖRBUNDSDIREKTÖRENS FÖRSLAG:
Förbundsstyrelsen beslutar att diskussioner inleds med ovanstående kommuner i syfte att
etablera utrymmen för mottagning av bokade klientbesök inom kommunernas befintliga lokaler.
BESLUT:
Förbundsstyrelsen beslöt att inledande diskussioner förs med Eckerö, Finström och Jomala i
syfte att etablera utrymmen för mottagning av bokade klientbesök.
_____
Jomala kommun, Eckerö kommun och Finströms kommun har tagit fram (separata) förslag på
hyresavtal. Alla avtal utgår från en månadshyra:
Eckerö 75 euro/månaden (uppsägningstid 1 månad)
Jomala 200 euro/månaden (uppsägningstid 3 månader)
Finström 150 euro/månaden (uppsägningstid 4 månader)
Avtal enligt bilaga 5.
Den totala årskostnaden för KST är därmed 5 100 euro per år för möjligheten att ta emot klienter
utanför Mariehamn. Hur ofta denna möjlighet kommer att användas är svårt att avgöra på
förhand, utan kommer att vara beroende av de klientprocesser som läggs upp och de behov som
socialarbetarna upplever att finns av externa klientmöten.
FÖRBUNDSDIREKTÖRENS FÖRSLAG:
Förbundsstyrelsen beslutar att befullmäktiga förbundsdirektören att ingå avtal med Eckerö
kommun, Finströms kommun och Jomala kommun enligt de av kommunerna föreslagna avtalen.
Vidare beslutar förbundsstyrelsen att användningen av de externa utrymmena ska utvärderas i
samband med budgetberedningen inför år 2022.
JÄV:
Styrelseledamöterna Christian Dreyer och Ida Eklund anmälde jäv, vilket godkändes, och deltog
inte i ärendets behandling.
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BESLUT:
Förbundsstyrelsen beslöt ingå avtal med Eckerö kommun och Finströms kommun. Avtalet med
Jomala kommun återremitterades.
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TILLSÄTTANDE AV PERSONALCHEF
§ 222
Det var nio personer som lämnade in ansökan inom utsatt tid. En person drog tillbaka sin
ansökan.
Av de åtta kvarvarande sökandena så kallades Jeanette Gripenberg, Erika Molinder och Adam
Ström till intervju.
Intervjuerna sköttes av tf personalchef Anna Moore och förbundsdirektör Katarina Dahlman.
Anna Moore och Katarina Dahlman är eniga om att föra fram Jeanette Gripenberg till tjänsten
som personalchef. Jeanette Gripenberg skött motsvarande uppgifter i liknande verksamhet och
har fått goda referenser.
FÖRBUNDSDIREKTÖRENS FÖRSLAG:
Förbundsstyrelsen beslutar erbjuda Jeanette Gripenberg tjänsten. Jeanette Gripenberg uppfyller
tjänstens behörighetsvillkor samt är utgående från en helhetsbedömning av erfarenheter och
egenskaper mest lämplig för tjänsten.
BESLUT:
Förbundsstyrelsen beslöt godkänna förslaget.
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TILLSÄTTANDE AV EKONOMICHEF
§ 223
§ 208/9.11.2020
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.
____
Britt Lindström, Anneli Karlberg, Jenny Tildeman, Marika Fagerlund och Niclas Alm har
intervjuats till tjänsten.
Britt Lindström och Niclas Alm har inte accepterat den fastslagna lönen.
FÖRBUNDSDIREKTÖRENS FÖRSLAG:
Förbundsstyrelsen beslutar utse Jenny Tildeman.
Konstateras att Jenny Tildeman uppfyller tjänstens behörighetsvillkor samt att hon utgående från
en helhetsbedömning av utbildning, arbetserfarenheter och egenskaper är mest lämplig för
tjänsten.
BESLUT:
Förbundsstyrelsen beslöt godkänna förslaget.
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DISPOSITIONSRÄTT TILL FÖRBUNDETS BANKKONTON
§ 224
Jeanette Salminen, Carina Andersson och Katarina Dahlman har dispositionsrätt till följande
bankkonton;
FI73 6601 0001 1268 53 ÅAB Checkräkning
FI29 6601 0001 5390 22 ÅAB May Rotz minnesfond
FI75 5578 0420 0547 60 Andelsbanken företagskonto
FI92 1630 3000 0179 05 Nordea Brukskonto
Jeanette Salminen och Carina Andersson ska tas bort från dispositionsrätten.
FÖRBUNDSDIREKTÖRENS FÖRSLAG:
Förbundsstyrelsen beslutar att Jenny Tildeman och Katarina Dahlman ska ha dispositionsrätt
över förbundets bankkonton.
BESLUT:
Förbundsstyrelsen beslöt godkänna förslaget.
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REVISION
§ 225
Vid mellanrevisionen 27.10 så uppmärksammandes ledningen på att det bör finnas resurser att
upprätta ett bokslut inom stadgad tid.
Enligt § 18 grundavtal för Kommunernas socialtjänst k.f. bör bokslutet göras upp och
överlämnas till revisorerna före den sista februari.
Vid kommundirektörsmötet 6.11.2020 så informerades det om att bokslutet 2020 blir försenat
med tanke på situationen på ekonomikansliet. Kommundirektörerna informerades om att
förslaget är att revision sker först efter påsk. Kommundirektörerna ville att preliminära
bokslutssiffror översänds till kommunerna så fort som möjligt.
FÖRBUNDSDIREKTÖRENS FÖRSLAG:
Förbundsstyrelsen beslutar anteckna informationen till kännedom.
BESLUT:
Förbundsstyrelsen beslöt godkänna förslaget.
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ÄNDRING AV TJÄNSTEBETECKNING OCH HUVUDSAKLIGA UPPGIFTER
§ 226
År 2014 inrättades tjänsten metod- och kvalitetschef inom förbundet. Den huvudsakliga
arbetsuppgiften för tjänsten är att utbilda personalen kring god metodik och pedagogik i
klientarbete. Tjänstebeskrivning enligt bilaga 6.
I och med samordningen av socialvården samt på grund av de nya socialvårdslagen (ÅFS
2020:12) som träder i kraft 1.1.2021 tillkommer nya uppgifter som ska hanteras och behandlas
inom förbundet.
Enligt 47 § socialvårdslagen ska en verksamhetsenhet inom socialvården göra upp en plan för
egenkontroll för att säkerställa socialvårdens kvalitet, säkerhet och ändamålsenhetlighet.
Enligt 48 § nämnda lag har personer som ingår i socilavårdens personal eller arbetar med
motsvarande uppgifter i ett uppdragsförhållande agera så att den socialservice som ges till
klienten är av god kvalitet. KST har som socialvårdsmyndighet skyldighet att informera
personalen om denna anmälningsskyldighet och omständigheter i anslutning till tillämpningen
av den. Anvisningarna ska ingå i den plan för egenkontroll som avses i 47 § samma lag.
För att säkerställa socialvårdens kvalitet, säkerhet och ändamålsenhelighet krävs, förutom
uppföljning av egenkontrollplaner, även ett samlat grepp gällande personalens
kompetensutveckling och internutbildning. Förutom kompetensutvecklingen vad gäller
personalens sakkunskap inom sina ansvarsområden, är internutbildning en viktigt del för att
målsättningar, värdegrund, policys och planer ska vara kända inom hela förbundet. För
enhetlighet bör internutbildningarna samordnas för att ha en systematiskt arbeta med frågor som
behöver lyftas.
Med anledning av ovanstående föreslås att tjänstebeteckningen för tjänsten metod- och
kvalitetschef ändras och att nya arbetsuppgifter påförs tjänsten. Tjänsten föreslås benämnas
Kvalitets- och metodchef, förslag till ny uppgiftsbeskrivning enligt bilaga 7.
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Ledningsgruppen kommer att utses av förbundsdirektören. Avsikten är att kvalitets- och
metodchefen ingår i förbundets ledningsgrupp tillsammans med områdescheferna,
ekonomichefen, personalchefen samt förbundsdirektören.
Med anledning av påförandet av uppgifter ändras svårighetsgraden för tjänsten väsentligt.
Föreslås att kvalitets- och metodchefen får en helhetslön om 4 900 euro/månaden.
FÖRBUNDSDIREKTÖRENS FÖRSLAG:
Förbundsstyrelsen beslutar ändra tjänstebeteckningen för metod- och kvalitetschef till kvalitetsoch metodchef från och med 1.1.2021 samt arbetsuppgifter i enlighet med uppgiftsbeskrivningen
enligt bilaga 8.
Vidare beslutar förbundsstyrelsen att fastställa lönen för tjänsten kvalitets- och metodchef till en
helhetslön om till 4 900 euro/mån.
BESLUT:
Förbundsstyrelsen beslöt återremittera ärendet.
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HYRESAVTAL FÖR TALLBACKEN
§ 227
Mariehamns stads fastighetsavdelning har tagit fram ett förslag till hyresavtal för Tallbacken.
Hyrestiden är 1.1.2021-31.12.2022. Totala hyresbeloppet utgör 6 706,05 euro + moms per
månad.
Förslag till hyresavtal, enligt bilaga 8.
FÖRBUNDSDIREKTÖRENS FÖRSLAG:
Förbundsstyrelsen beslutar godkänna hyresavtalet för Tallbacken, bilaga 8.
BESLUT:
Förbundsstyrelsen beslöt godkänna förslaget.
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TILLSÄTTANDE AV SAKKUNNIGBITRÄDEN I MEDLING I TVISTER SOM GÄLLER
VÅRDNAD OM BARN OCH UMGÄNGESRÄTT
§ 228
I enlighet med 17 b § lag angående vårdnad om barn och umgängesrätt (FFS 361/1982) ska den
kommun inom vars område tingsrätten har sitt administrativa kansli se till att tingsrätten har
tillgång till ett tillräckligt antal sådana sakkunnigbiträden som avses i 5 § i lagen om medling i
tvistemål och stadfästelse av förlikning i allmänna domstolar (FFS 394/2011) för medling i
tvister som gäller vårdnad om barn och umgängesrätt och för sådant biträdande vid hörande av
barnet som avses i 15 a § lag angående vårdnad om barn och umgängesrätt. För anlitande av
sakkunnigbiträden vid medling i vårdnadstvister i domstol och vid hörande av barnet betalar
staten ersättning till den kommun som ansvarar för ordnandet av sakkunnigtjänsterna.
Enligt 14 § socialvårdslagen (ÅFS 2020:12) som träder i kraft 1.1.2021, ska som kommunal
service bland annat sörjas för ordnande av de sakkunnigtjänster som hör till medling i domstol i
ett ärende som gäller vårdnad om barn och umgängesrätt.
Med stöd av nuvarande lagstiftning har sakkunnigbiträden utsetts av Mariehamns stad. I och
med att KST efter årsskiftet fungerar som socialvårdsmyndighet, bör KST fatta beslut om
tillsättande av sakkunnigbiträden från och med 1.1.2021.
Ett sakkunnigbiträde ska ha sådan rätt att utöva psykolog- eller barnpsykiateryrket som
legitimerad yrkesutbildad person som beviljats av Tillstånds- och tillsynsverket för social- och
hälsovården med stöd av lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (FFS
559/1994) eller sådan rätt att utöva socialarbetaryrket som legitimerad yrkesutbildad person som
beviljats av Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården med stöd av lagen om
yrkesutbildade personer inom socialvården (FFS 817/2015) eller ha annan lämplig högre
högskoleexamen. Dessutom ska sakkunnigbiträdet ha genomgått en sådan kompletterande
utbildning eller tilläggsutbildning som krävs för skötseln av uppgiften samt ha erfarenhet av
arbete med skilsmässofamiljer.
Psykolog Sonja Dolke, som idag fungerar som sakkunnigbiträde, har samtyckt till att fortsätta
efter årsskiftet. Därtill har socialarbetare Danielle Lindholm, som nyligen genomfört den
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kompletterande utbildningen, aviserat intresse för att fungera som sakkunnigbiträde. För
närvarande är det flera som genomför den kompletterande utbildningen varför det troligtvis finns
skäl att utse ytterligare sakunnigbiträden under nästa år. Danielle Lindholm överförs till tjänsten
barnatillsyningsman 1.1.2021.
FÖRBUNDSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Förbundsstyrelsen beslutar att med stöd av 17 b § lag angående vårdnad om barn och
umgängesrätt att för perioden 2021-2024 tillsätta följande personer till sakkunnigbiträden
Psykolog
Barnatillsyningsman

Sonja Dolke
Danielle Lindholm

BESLUT:
Förbundsstyrelsen beslöt godkänna förslaget.
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INKÖP AV MÖBLER
§ 229
Det finns 60 000 euro budgeterat för möbler i investeringsbudgeten. Det har begärts in anbud på
följande möbler i e-avrop;
- 3 höj- och sänkbara skrivbord
- 40 kontorsstolar
- 11 sadelstolar
- 16 stolar med karm
- 3 köksbord för 8 personer
- 2 köksbord för 6 personer
- 46 köksstolar
- 1 soffa 7-8 sits
- 1 soffa 3 sits
Det har inkommit två anbud.
Baltic produkter är vid utvärdering förmånligast på skrivborden. De övriga möblerna är det
möbelbutiken som är förmånligast på.
Det totala beloppet är 27 744,00 euro.
FÖRBUNDSDIREKTÖRENS FÖRSLAG:
Kommunernas socialtjänst beslutar anta anbudet från Baltic produkter Ab då det gäller
skrivborden till ett belopp om 1 155 euro och Möbelbutiken Ab då det gäller de övriga möblerna
till ett belopp om 26 589 euro. Anbuden antas med motiveringen att leverantörerna uppfyller
samtliga ska krav och har lämnat det förmånligaste anbuden.
Kostnaden belastar investeringsdelen.
BESLUT:
Förbundsstyrelsen beslöt godkänna förslaget.
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INKÖP AV TELEFONER
§ 230

I samband med övertagandet av socialvården, behöver telefoner köpas in. De telefoner som finns
i Nyfahlers idag i stadens lokaler, ingår inte i de inventarier som KST köper.
I och med att fasta telefonlinjer på sikt kommer att avvecklas, föreslås att KST redan nu går in
för mobiler. Vidare innebär fasta telefonlinjer mer administration. Övergången kommer att ske
stegvis, så att övergången till mobiltelefoner inom boende- och dagverksamheterna sker i ett
senare skede.
Initialt behöver 65 mobiltelefoner köpas in.
Utöver mobiltelefonerna behöver headsets köpas in, för att säkerställa ergonomi i användningen
av enbart mobiltelefoner.
Offert har begärts från Ålcom, den totala kostnaden för inköp av Iphones och Samsung samt
headsets uppgår till 31 985 euro. Priset på mobiltelefonerna är förmånligare än Ådas
förhandlade priser på samma modeller.
Efter de omdisponeringar av investeringar för år 2020 som godkändes av förbundsstämman
13.11.2020 (§ 30) finns medel om totalt 75 700 euro under Styrelsens dispositionsrätt, som
föreslås nyttjas för inköp av mobiltelefoner och headsets.
FÖRBUNDSDIREKTÖRENS FÖRSLAG:
Förbundstyrelsen beslutar att kostnaden för inköp av telefoner och headsets, som uppstår på
grund av samrodningen av den åländska socialvården, belastar investeringsdelens Styrelsens
dispositionsrätt.
BESLUT:
Förbundsstyrelsen beslöt godkänna förslaget.
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FIRMATECKNINGSRÄTT
§ 231
Det behöver framgå av handelsregistret att förbundsdirektör Katarina Dahlman har rätt att uträtta
ärenden för kommunernas socialtjänst kf:s räkning.
FÖRBUNDSDIREKTÖRENS FÖRSLAG:
Förbundsstyrelsen beslutar anmäla till handelsregistret att Katarina Dahlman har
firmateckningsrätt för kommunernas socialtjänst kf.
BESLUT:
Förbundsstyrelsen beslöt godkänna förslaget.
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FÖRBUNDSSTÄMMANS SAMMANTRÄDE 13.11.2020
§ 232
Enligt § 49 i kommunallagen för landskapet Åland skall förbundsstyrelsen övervaka att
stämmans beslut är lagliga, utom i ärenden som rör stämmans inre organisation samt val av
styrelse och revisorer. Förbundsstämman höll sammanträde den 13.11.2020. Protokollet finns till
påseende på mötet.
FÖRBUNDSDIREKTÖRENS FÖRSLAG:
Förbundsstyrelsen konstaterar att besluten 13.11.2020 tillkommit i laga ordning och kan
verkställas.
BESLUT:
Förbundsstyrelsen beslöt godkänna förslaget.
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DETALJPLANEÄNDRING
§ 233
Finströms kommunstyrelse har den 4 november 2020 beslutat att en detaljplanändring enligt
bifogad karta får framtas. Målsättningen för planändringen är att ändra på våningstal för att
åstadkomma ett mer affärsekonomiskt uppförande av byggnaderna.
Kommunernas socialtjänst (KST) har två boenden bredvid planändringsområdet.
En väg är planerad runt hela planeändringsområdet. KST önskar att vägen skulle ta slut vid
Tistelgränd 8 A och att det enbart skulle vara gång och cykelväg till Tistelgränd 8 B med
tillåtelse att köra till egen tomt.
FÖRBUNDSDIREKTÖRENS FÖRSLAG:
Förbundsstyrelsen beslutar föra fram önskemålen till planläggare Tiina Holmberg.
BESLUT:
Förbundsstyrelsen beslöt godkänna förslaget.
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DELTAGANDE I UPPHANDLING OM SJUKVÅRDSMATERIAL
§ 234
Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS)har tillfrågat kommuner/kommunalförbund om deltagande i
upphandling av sjukvårdsmaterial. Den kommun/kommunalförbund som önskar delta i
upphandlingen så ger ÅHS fullmakt att sköta upphandlingen. För att kunna beställa
sjukvårdsmaterial från ÅHS lager så måste man delta i upphandlingen.
Om KST deltar i upphandlingen så betalar KST en ersättning för administrationen som är 8 % av
värdet på de av kommunalförbundet gjorda beställningarna under kalenderåret. ÅHS sköter
upphandlingen och svarar för eventuella rättstvister i anknytning till upphandlingen.
Beställningarna kan göras direkt från leverantör eller från ÅHS centrallager. Vid beställningar
från centrallagret så tillkommer ytterligare 12 % på de varor som KST beställer.
Om beställningarna görs direkt till KST så betalar KST endast 8 % av värdet på de av
kommunalförbundet gjorda beställningarna under kalenderåret.

FÖRBUNDSDIREKTÖRENS FÖRSLAG:
Förbundsstyrelsen beslutar meddela Ålands hälso- och sjukvård att KST önskar delta i
upphandlingen samt ger Ålands hälso- och sjukvård fullmakt att sköta upphandlingen i enlighet
med avtalet, se bilaga.
Förbundsdirektören befullmäktigas att underteckna avtalet.
BESLUT:
Förbundsstyrelsen beslöt godkänna förslaget.
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