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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
ÄRENDE:
§ 27
§ 28
§ 29
§ 30
§ 31
§ 32
§ 33
§ 34

Sammanträdets sammankallande och beslutsförhet
Protokolljustering
Godkännande och komplettering av föredragningslistan
Anhållan om medel för samordning av Kommunernas socialtjänst
Planeringskommitté för nybyggnation på fastigheten Svedgränd
Tillsättande av styrelse för Maj Rotz minnesfond
Introduktion av verksamheten
Anmälningsärenden

Denna möteskallelse har utfärdats samt anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser i Mariehamn den 20.2.2020

Bilagor:
1. Anhållan om understöd 4 december 2019
2. Beslut från Ålands landskapsregering om komplettering av anhållan
3. Beslut från Ålands landskapsregering att bevilja medel för projektledare
4. Landskapslag och detaljmotivering till 6c§ i landskapslag om kommunalt samordnad socialtjänst
5. Komplettering av anhållan
6. Utredning Svedgränd
7. Skrivelse till Södra Ålands högstadiedistrikt
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SAMMANTRÄDETS SAMMANKALLANDE OCH BESLUTSFÖRHET
§ 27

BESLUT:
Sammanträdet konstaterades vara lagligen sammankallat och beslutfört.

PROTOKOLLJUSTERING
§ 28
BESLUT:
Till protokolljusterare valdes Roger Jansson.
Protokollet justeras torsdagen den 27.2 klockan 16.00 på kommunernas socialtjänsts kansli.
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GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN
§ 29
BESLUT:
Förbundsstyrelsen godkände föredragningslistan med följande anmälningsärenden;
- Bokslut
- Hyra av Nyfahlers
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ANHÅLLAN OM MEDEL FÖR SAMORDNING AV KOMMUNERNAS SOCIALTJÄNST
§ 30
Kommunernas socialtjänst k.f (KST) beslöt den 4 december 2019 att anhålla om medel för
sammanslagning av de åländska socialvårdsområdena till ett socialvårdsområde, se bilaga 1.
Ålands landskapsregering begär i sitt beslut att KST kompletterar sin anhållan.
Landskapsregeringen anser att utbetalning av medel i enlighet med ifrågavarande ansökan inte
har stöd i KST-lagen men anser trots det att ansökan måste såväl specificeras som kompletteras.
De kompletterande handlingarna ska vara landskapsregeringen tillhanda senast 2.3.2020, se
bilaga 2.
Landskapsregeringen konstaterar att medel i enlighet med landskapslag (2016:2) om en
kommunalt samordnad socialtjänst (KST-lagen) upptagits i budget för år 2020 och att medel i
enlighet med KST-lagen och ansökan om projektledarmedel beviljats och utbetalats (beslut
S220E04), se bilaga 3.
Enligt 6c § 1 mom landskapslagen om ändring av landskapslagen om en kommunalt samordnad
socialtjänst så ska landskapsregeringen ”bistå kommunerna vid planering och förverkligandet av
samarbetet”, se bilaga 4.
Enligt förarbetena till lagen (LF 25/2014-2015) så står det ”eventuellt kan en projektledare
anställas för uppdraget. Projektledaren ska i så fall bekostas av landskapsregeringen.
KST anser att paragrafen om bistå har en vidare betydelse och att detaljmotiveringen bör läsas i
sin helhet: ”landskapets insats är lite beroende på hur kommunerna väljer att förverkliga den
föreslagna samordningen. Eventuellt kan en projektledare anställas för uppdraget. Projektledaren
skulle i så fall bekostas av landskapsregeringen”.
Detaljmotiveringen vittnar om att det vid tidpunkten för antagandet av lagen inte fanns någon
uppfattning om hur KST skulle förverkligas. Nu finns det ett grundavtal som ger KST uppdraget
och en klar uppfattning om vilka åtgärder som behöver vidtas inom år 2020. KST ber därför
Landskapsregeringen bistå utifrån de behov som nu kartlagts, den har med andra ord inget att
göra med verksamhetsplaner och åtgärder som vidtas för de kommande åren. Snarare ska
etableringskostnaden förstås som en nödvändig utgift för att överhuvudtaget kunna ta fram en
realistisk budget och verksamhetsplan inför de kommande åren.
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Det är relevant att fråga sig vad en omställning och etablering av ett enhetligt socialvårdsområde
får kosta. Medan lagstiftaren och nu Landskapsregeringen förefaller utgå från att visionen om
bland annat effektiv användning av resurserna, specialiseringen och det ökade rättsskyddet
verkställs genom själva omorganisationen, syftar all beskrivning som ges i den kompletterande
ansökan till att öka förståelsen och insikten om att det är först nu som arbetet börjar och att det
åtgärder som nu vidtas ger grunden för en god och effektiv förvaltning. KSTs förhoppning är att
Landskapsregeringen ska dela KSTs mål att från början skapa strukturer som ska främja
invånarnas funktionsförmåga, sociala välfärd, trygghet och delaktighet.
Ett närliggande exempel som kanske ger perspektiv på huruvida KSTs anhållan är att betrakta
som orimlig eller inte, är de medel som det finns beredskap att betala för
kommunsammanslagningar med stöd av kommunstrukturlagen (ÅFS 2019:29).
Samgångsunderstödet syftar enligt 40 § Kommunstrukturlagen till att täcka ”nödvändiga
kostnader för bildandet av den nya kommunen, utvecklandet av servicesystem i den nya
kommunen och förbättrande av servicens produktivitet eller för att stärka ekonomin i den nya
kommunen”. I förarbetena (LF 21/2017-2018) framkommer i beskrivningen av de
organisatoriska konsekvenserna att
”de nya kommunerna måste bygga upp en ny organisationsstruktur,
harmonisera olika förvaltningskulturer och revidera kommunernas gamla
interna arbetsprocesser samt förenhetliga kommunala stadgor, avgifter,
IT-system och lönestrukturer. Den här omstruktureringen kommer att
vara arbetsdryg och tidskrävande. Fördelen med omstruktureringen är
bland annat att resurserna kan fördelas bättre. Smalare ansvarsområden
gör att tjänstemännen kan arbeta mer fokuserat och stärka sin
kompetensutveckling. Effekterna av denna typ är större ju större den nya
kommunen är.”
Samgångsunderstödet är indelat i en grunddel och tilläggsdel. Grunddelen tar fasta på hur många
kommuner som går samman och det totala antalet invånare i den nya kommunen. Den lägsta
grunddelen ger ett stöd om 1 440 000 euro (2-3 kommuner, högst 12 000 invånare).
Tilläggsdelen utgör 153 euro per kommuninvånare. En kommun som bildas av 3 kommuner med
12 000 invånare skulle därmed erhålla 3 276 000 euro i understöd. Den totala summan skulle
innebära ett stöd om totalt 273 euro per invånare.
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Att sammanslå 17 socialvårdsområden till ett enda är kanske inte till fullo jämförbart med en
kommunsammanslagning, men är ändå en kommunal omorganisation som kräver exakt samma
organisatoriska åtgärder som beskrivs i förarbetet till Kommunstrukturlagen, och processen är
arbetsdryg och tidskrävande. I detta perspektiv och i förhållande till understödet för en
kommmunsammanslagning så är 10,06 euro per invånare en blygsam anhållan.
Det grundavtal som ingåtts mellan samtliga kommuner för att bilda KST, innebär att det så
kallade grundkapitalet höjs från cirka 11 000 euro till 2 000 000 euro. Detta görs i syfte att stärka
förbundets ekonomi i samband med övertagandet av uppgifterna från kommunerna. Summan
fördelas mellan kommunerna utifrån befolkningsmängd och kommunerna bidrar därmed till
omställningsprocessen med cirka 66,50 euro per invånare. Kommunerna ska betala in sin andel
av grundkapitalet senast 1.1.2021. Medan de kommunala medlen används för att stärka
ekonomin i den nya organisationen, kommer landskapets medel att användas för att bilda den
nya organisationen, utveckla servicesystemen och förbättrande av servicens produktivitet.
OMSORGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG:
Förbundsstyrelsen beslutar komplettera anhållan i enlighet med bilaga.
BESLUT:
Förbundsstyrelsen beslöt stryka kostnaderna för information (framtagande av logotyp,
framtagande av grafisk profil, förnyande av hemsidan, annonser, utskick till hushållen och övrig
reklam riktat till allmänheten, framtagande av och produktion av information riktat till klienter
samt experttjänster marknadsföring) till en total kostnad om 50 450 euro. Förbundsstyrelsen
beslöt i övrigt godkänna kompletteringen av anhållan i enlighet med bilaga 5. Summan för det
anhållna beloppet är 300 725 euro. KST förbehåller sig rätten att få återkomma med en ny
anhållan gällande kostnader förknippade med verksamheten.
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PLANERINGSKOMMITTÉ FÖR NYBYGGNATION PÅ FASTIGHETEN SVEDGRÄND
§ 31
Boendeservicen består av följande verksamhetsenheter:
Blåbärsstigen, som är uppdelad i två enheter (Rosa och Ljusa villan), med vardera fem platser.
Klienterna hyr av KST, som äger fastigheten.
Havsgatan, med sex boendeplatser, som alla är fullständiga lägenheter. Klienterna hyr direkt av
extern hyresvärd.
Köpmansgatan, med åtta boendeplatser, som alla är fullständiga lägenheter. Klienterna hyr
direkt av extern hyresvärd.
Lotsgatan, med 10 boendeplatser, som alla är fullständiga lägenheter i ett lägenhetshus som har
gemensam trappuppgång med externa hyresgäster. Fyra av lägenheterna ligger en våning under
de gemensamma utrymmena och personalutrymmen, medan sex lägenheter ligger i samma plan.
Klienterna hyr direkt av extern hyresvärd.
Maskrosen, med 10 boendeplatser, som alla är fullständiga lägenheter. Enheten kan vid behov
delas i två enheter á fem platser. Klienterna hyr av KST, som äger fastigheten.
Svedgränd, med fem boendeplatser, som alla är lägenheter med eget badrum och pentry.
Klienterna hyr av KST som äger fastigheten.
Södragatan, som är uppdelad i två enheter (Våning I och II), med vardera sex platser. Samtliga
12 är fullständiga lägenheter. Klienterna hyr direkt av extern hyresvärd.
Tistelgränd, med fem boendeplatser, som alla är lägenheter med eget badrum och pentry.
Klienterna hyr av KST som äger fastigheten.
Åkersvängen, med 13 boendeplatser. Alla lägenheter har eget badrum och fem av dem har
också ett pentry. Klienterna hyr av KST som äger fastigheten.
Samtliga 79 boendeplatser är uthyrda.
Enligt boendekön så har 7 klienter har önskat plats under året och ca 10 klienter har önskat en
plats inom de 5 närmaste åren.
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Ålands omsorgsförbund begärde under sommaren 2019 en utredning kring fastigheten
Svedgränds skick, såsom underlag för att fatta beslut om fastighetens framtid, se bilaga. Av
utredningen framgår att nybyggnation rekommenderas framom renovering.
Vid planeringen bör beaktas att;
- 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, se bilaga.
OMSORGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG:
Förbundsstyrelsen tillsätter en planeringskommitté för att planera en nybyggnation på
fastigheten Svedgränd.
BESLUT:
Förbundsstyrelsen beslöt utse;
Runar Karlsson, ordf.
Jimmy Hellgren, sekr.
Katrin Sjögren
Hanna Segerström
Cecilia Berndtsson
Planeringen samt en kostnadskalkyl tas till stämman för godkännande innan projektering
påbörjas.
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TILLSÄTTANDE AV STYRELSE FÖR MAJ ROTZ MINNESFOND
§ 32
Då en ny mandatperiod inletts bör en ny fondstyrelse utses. Enligt stadgarna skall fondstyrelsen
bestå av 5-7 medlemmar. Styrelsen för Kommunernas socialtjänst (KST) fastställer antalet
styrelsemedlemmar samt utser en av medlemmarna till fondstyrelsens ordförande. KST:s
servicetagare har rätt att föreslå 2 medlemmar och KST:s personal 1 medlem.
För perioden 2016-2019 har Caroline Fellman och Emil Kronqvist varit fondstyrelsens
representanter för klienter. Som personalrepresentant utsågs Ann-Christine Lönnfors. För de
förtroendevalda utsågs Clas Öfverström, Annika Hambrudd och Susanne Nordberg.
OMSORGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG:
Förbundsstyrelsen utser en ny styrelse för May Rotz minnesfond för perioden 2020-2023.
En av de utsedda medlemmarna utses till ordförande och en av de andra till viceordförande.
BESLUT:
Förbundsstyrelsen beslöt utse;
Christian Dreyer, ordf.
Susann Fagerström, vice ordf.
Benita Lindfors
Erik Weyand
Jenny Lundström
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INTRODUKTION AV VERKSAMHETEN
§ 33
OMSORGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG:
Förbundsstyrelsen lägger upp en tidsplan för besök av verksamheterna samt diskussion och
information om KST:s verksamhet och framtidsplaner.
BESLUT:
Förbundsstyrelsen beslöt göra studiebesök 16.3 klockan 9-13.00 samt 20.3 klockan 9-13.00 till
boende- och dagverksamheter.
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ANMÄLNINGSÄRENDEN
§ 34
Bokslut
KST informerar kommunerna om att ett fullständigt bokslut kan levereras 31.3.2020.
Hyra av Nyfahlers
KST önskar hyra utrymmena i Nyfahlers. Att binda hyresavtalet till köp av aktier är inget som
KST kan ta ställning till i detta skede då det är oklart hur verksamheten kommer att utvecklas.
BESLUT:
Förbundsstyrelsen antecknade anmälningsärendena till kännedom
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