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ÄRENDEN:
§ 57
Sammanträdets sammankallande och beslutsförhet
§ 58
Protokolljustering
§ 59
Godkännande och komplettering av föredragningslistan
§ 60
Förstudie inför implementering av office 365
§ 61
Ändring av förvaltningsstadga från 27 april 2017
§ 62
Förvaltningsstadga från och med 1.1.2021
§ 63
Val av revisorer
§ 64
Intern rekrytering av områdeschefer
§ 65
Lokala mottagningsutrymmen/sateliter
§ 66
Medel för information
§ 67
Hyresavtal med Mariehamns stad
§ 68
Förslag till ändring av 2 § landskapsförordningen om tillämpning i landskapet Åland av
§ 69
Upphandling, målning av tak på Blåbärsstigen
§ 70
Bokslut och verksamhetsberättelse för år 2019
§ 71
Ändringar i investeringsbudgeten 2020
§ 72
Beredning –lokalt avtal om nattarbetsskiftet längd vid förbundets boendeenheter

Denna möteskallelse har utfärdats samt anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser i Mariehamn den 20.4.2020

Bilagor:
1. Förvaltningsstadga från 27 april 2017
2. Förvaltningsstadga från och med 1.1.2021
3. Anbudshandlingar revisor
4. Intern annons områdeschefer
5. Beslut från landskapsregeringen gällande medel för KST
6. Förslag till hyresavtal
7. Förslag till ändring av 2 § landskapsförordningen om tillämpning i landskapet Åland om
riksförfattningar om socialvård
8. Anbudshandlingar, målning av tak på Blåbärsstigen
9. Bokslut 2019
10. Investeringsbehov 2020
11. Lokalt avtal gällande nattersättning vid 15h nattarbetsskift för vårdpersonal i periodarbete inom
Ålands omsorgsförbund k.f
12. Lokalt avtal gällande nattersättning vid 13h nattarbetsskift för vårdpersonal i periodarbete inom
kommunernas socialtjänst k.f.
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SAMMANTRÄDETS SAMMANKALLANDE OCH BESLUTSFÖRHET
§ 57

BESLUT:
Sammanträdet konstaterades vara lagenligt sammankallat och beslutfört.

PROTOKOLLJUSTERING
§ 58
BESLUT:
Till protokolljusterare valdes Ida Eklund.
Protokollet justeras onsdagen den 29.4 klockan 12.00 på kommunernas socialtjänsts kansli.
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GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN
§ 59
BESLUT:
Förbundsstyrelsen godkände föredragningslistan.
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FÖRSTUDIE INFÖR IMPLEMENTERING AV OFFICE 365

§ 60
I dagsläget saknas kartläggning över gällande arbetsstationer, användarnas AD och e-post klienter.
Detta behöver finnas kartlagt för att säkerställa kvaliteten vid införandet av office 365 hos
kommunernas socialtjänst k.f (KST). Förstudien resulterar i ett underlag inför beslut. Underlaget
skall innehålla en nulägesanalys samt en licensrekommendation.
Förstudien ser även över de användare som kommer flyttas över från kommunerna vid årsskiftet
2020/2021.
Förstudien ger en tydlig grund inför implementering av office 365 hos KST när det gäller val av
verktyg som på sikt kommer att underlätta digitalt samarbete inom organisationen, mellan olika
enheter och med externa intressenter. Office 365 ger också möjlighet till att maila med kryptering.
Det underlättar om alla i personalen har möjlighet att använda office paketet redan från samma
dag som arbetet inleds.
Åda Ab har givit offert på förstudie inför implementering av office 365. Totalkostnaden för
projektet uppgår till 5700 euro exklusive moms.
Uppgift
Nulägesanalys och kartläggning befintliga miljöer
Analys, inventering och kartläggning av befintliga epostmiljöer för att upptäcka eventuella beroenden
Övergripande projektledning, förarbete och
koordination
Förarbete och koordination,
Projektledning
Köpta tjänster
Köpta tjänster av nuvarande driftsleverantörer för att kunna
utreda IT-miljö
TOTALT

Indikation
timmar

Indikation
kostnad

40

3 800

10

950

10

950

60

5 700 €
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FÖRBUNDSDIREKTÖRENS FÖRSLAG:
Förbundsstyrelsen beslutar köpa förstudien av Åda Ab för 5700 exklusive moms.
BESLUT:
Förbundsstyrelsen beslöt godkänna förslaget.
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ÄNDRING AV FÖRVALTNINGSSTADGA FRÅN 27 APRIL 2017
§ 61
Den 27 april 2017 trädde nuvarande förvaltningsstadga i kraft för Ålands omsorgsförbund k.f. och
är även tillsvidare tillämpbar för Kommunernas socialtjänst k.f.
En ny stadga är under arbete som beaktar den nya organisationen och de nya verksamhetsområden
som handhas av förbundet från och med 1.1.2021.
Möjligheten till distansarbete har beaktats i den nya förvaltningsstadgan som är under beredning.
På grund av Covid-19 och nuvarande omständigheter med restriktioner vad gäller sociala tillfällen
finns det anledning att ändra den nu gällande stadgan för att möjliggöra sammanträden på distans.
Enligt 23a § kommunallagen kan fullmäktige (eller i KSTs fall, stämman) bestämma att organens
ledamöter får delta i organens sammanträden på distans. I förvaltningsstadgan ska tas in
bestämmelser om i vilken utsträckning sådant deltagande får ske. Ledamöter som deltar på distans
ska anses som närvarande och beslutande.
Vidare stadgas att vid deltagande i sammanträde på distans ska de närvarande stå i bild- och
ljudförbindelse med varandra på lika villkor. Deltagandet i sammanträde på distans ska ordnas så
att skyddet av sekretessen och personuppgifterna tryggas. Om det förrättas val med slutna sedlar
får ett deltagande i sammanträde på distans inte äventyra valhemligheten.
FÖRBUNDSDIREKTÖRENS FÖRSLAG:
Förbundsstyrelsen beslutar föreslå inför förbundsstämman att det till förvaltningsstadgan av den
27 april 2017, se bilaga 1, fogas en ny § 42 a som följer:
§ 42 a Deltagande i sammanträde på distans
Förbundsstyrelsens ledamöter och personer som har närvarorätt och yttranderätt vid organets
sammanträden får delta i sammanträdena på distans, under förutsättning att tillförlitlig
utrustning och uppkoppling finns att tillgå och genom vilket skyddet av sekretessen och
personuppgifterna tryggas.
Vid deltagande på distans ska de närvarande stå i bild- och ljudförbindelse med varandra på
lika villkor.
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Ordförande ska se till att den som deltar i sammanträdet på distans kan följa sammanträdet
och delta i behandlingen av ärenden under hela sammanträdet. Om utrustning eller
uppkoppling slutar fungera under pågående sammanträde, ska ordföranden omedelbart
ajournera eller avbryta sammanträdet.
Ingen annan person än styrelsens ledamöter eller de som har närvarorätt och yttranderätt vid
sammanträdet får vara närvarande i de utrymmen som används, vilket ska kontrolleras av
ordföranden.
Deltagande i sammanträde på distans begränsas dock av tekniska orsaker så, att deltagande
inte är möjligt vid sammanträdet där det behandlas ärenden i vilka man kan förrätta sluten
omröstning.
För att få delta i sammanträde på distans, ska den ledamot eller person med närvarorätt och
yttranderätt som vill delta i sammanträdet på distans meddela om detta till ordförande eller
sekreterare minst två (2) vardagar före sammanträdet.
BESLUT:
Förbundsstyrelsen beslöt godkänna förslaget.
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FÖRVALTNINGSSTADGA FRÅN OCH MED 1.1.2021
§ 53/31.3.2020
I och med bildandet av ett gemensamt socialvårdsområde för hela Åland och de ändringar det
kommer att innebära för Kommunernas socialtjänst k.f.’s verksamhet finns det behov av en helt
ny förvaltningsstadga som reglerar ansvarsområdena.
Redan år 2018 togs ett utkast fram i anslutning till arbetet med att ta fram ett nytt grundavtal.
Detta förslag har bearbetats vidare av KST’s ledningsgrupp (nedan benämnt förslaget).
I 9 § kommunallagen fastställs vad som ska ingå i kommunernas och kommunalförbundens
förvaltningsstadga. I arbetet med förslaget har även den mall för förvaltningsstadga som tagits
fram av Finlands kommunförbund fungerat som stöd.
Grundavtalet stadgar vilka uppgifter som stämman har och resterande uppgifter ankommer på
förbundsstyrelsen. I förslaget föreslås att stämman med stöd av 7 § kommunallagen ger
förbundsstyrelsen rätt att delegera sin beslutanderätt vidare. Förbundsstyrelsen ska i enlighet
med förslaget i sin tur föra en förteckning över den beslutanderätt som delegerats. Tanken är att
detta verkställs genom att förbundsstyrelsen antar en så kallas delegeringsordning som på ett
tydligt och överskådligt sätt fastställer de olika tjänstemännens beslutanderätt. Ett utkast till
delegeringsordning har tagits fram parallellt men kommer att kunna fastställas av
förbundsstyrelsen först då kommunerna lämnat slutliga uppgifter om den personal som ingår i
överlåtelse.
Personalorganisationen och beslutanderätten i personalfrågor föreslås fastställas genom en så
kallad personalstadga som antas av förbundsstyrelsen. Även denna har utarbetats parallellt men
kommer att tas upp som ett skilt ärende när förvaltningsstadgan antagits.
I övrigt är upplägget för förslaget till förvaltningsstadgan enligt gängse modell med
bestämmelser för förbundsstämman, protokoll, förbundsstyrelsen, sammanträdesförfarande,
handläggning av ärenden, kommunalförbundets ekonomi och granskning av förvaltning och
ekonomi.
Gällande granskning av förvaltning och ekonomi kan noteras att grunderna för KSTs interna
kontroll och riskhantering föreslås fastställas genom förvaltningsstadgan. Den interna kontrollen
och riskhanteringen är viktiga aspekter vid utformningen av förbundets verksamhet, och genom
att placera grunderna i förvaltningsstagdan ges dessa en ökad synlighet. Därtill eftersträvas att
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minska antalet dokument och på så sätt underlätta utvecklingen och tillämpningen av förbundets
olika styrdokument. Med stöd av grunderna som fastställs i förvaltningsstadgan så antar
förbundsstyrelsen en mer detaljerad policy kring intern kontroll och riskhantering. Den policyn
har också arbetats med parallellt.
FÖRBUNDSDIREKTÖRENS FÖRSLAG:
Förbundsstyrelsen föreslår inför förbundsstämman att förvaltningsstadgan i enlighet med bilaga
10 antas. Förvaltningsstadgan gäller från och med 1.1.2021, vilket innebär att
förvaltningsstadgan av den 27 april 2017 upphävs.
BESLUT:
Förbundsstyrelsen beslöt återremittera ärendet. Möjligheten till distansnärvaro bör
tidigareläggas.
_____

§ 62
FÖRBUNDSDIREKTÖRENS FÖRSLAG:
Förbundsstyrelsen föreslår inför förbundsstämman att förvaltningsstadgan i enlighet med bilaga
2 antas. Förvaltningsstadgan gäller från och med 1.1.2021, vilket innebär att förvaltningsstadgan
av den 27 april 2017 upphävs.
BESLUT:
Förbundsstyrelsen beslöt återremittera ärendet.

Sida
Protokolljusterarnas signatur

Protokoll framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrks

8

KOMMUNERNAS SOCIALTJÄNST k.f.
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Organ

Datum

Nr

Förbundsstyrelsen

27.4.2020

5/2020

VAL AV REVISORER
§ 63
Förbundsstämman gav 14.2.2020 styrelsen i uppdrag att begära in anbud på revisorstjänster.
FÖRBUNDSDIREKTÖRENS FÖRSLAG:
Förbundsstyrelsen godkänner anbudshandlingen i enlighet med bilaga 3.
BESLUT:
Förbundsstyrelsen beslöt godkänna förslaget.
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INTERN REKRYTERING OMRÅDESCHEFER
§ 64
För att möjliggöra verksamheten inom ramen för den kommunalt samordnade socialtjänsten vid
Kommunernas socialtjänst k.f. (KST) från och med 1.1.2021 måste vissa personalkartläggningar,
bedömningar av resursbehov och förberedelser göras redan under innevarande år.
I stöd av 4 § 3 mom. lagen om kommunala tjänsteinnehavare (FFS 304:2003) kan anställning i
ett tjänsteförhållande ske med avvikelse från huvudregeln om offentligt ansökningsförfarande
bland annat när det är fråga om förflyttning av en tjänsteinnehavare till ett annat
tjänsteförhållande i enlighet med 24 § lagen om kommunala tjänsteinnehavare och i samband
med överföring av verksamhet. Enligt den bedömning som gjorts övergår personalen med
uppgifter inom den samordnade socialtjänsten från kommunerna genom överlåtelse av rörelse
till KST från och med 1.1.2021.
De fyra nya områdeschefstjänster kommer att tillsättas från och med 1.1.2021, d.v.s. när
överlåtelsen av rörelsen har verkställts och den samordnade socialtjänsten inleder sin
verksamhet. Fram till 1.1.2021 kommer berörda tjänstemän att ha kvar sina nuvarande tjänster
inom respektive kommun och inom KST. Den interna rekryteringen kommer att göras bland de
tjänstemän som i kartläggning hos kommunerna och KST är att hänföra till den verksamhet som
samordnas. KST har gjort bedömningen att KST i stöd av 4 § 3 mom. lagen om kommunala
tjänsteinnehavare kan tillsätta områdescheferna internt. Detta eftersom det är fråga om
tjänstemän som har existerande tjänsteförhållanden hos kommunerna och som övergår genom
överlåtelse av rörelse till KST när verksamheten överlåts och/eller förflyttning av
tjänsteinnehavare inom KST i enlighet med 24 § lagen om kommunala tjänsteinnehavare.
Syftet med ovan beskrivna förfarande är att inför den planerade överlåtelsen av rörelse till KST,
och inom ramen för de rättigheter och skyldighet som lagen om kommunala tjänsteinnehavare
ger, sträva till att undvika åtgärder som skapar negativa konsekvenser för de tjänstemän som
övergår till KST eller de befintliga tjänstemännen vid KST. KST ser att interna förflyttningar är
att föredra framom nyrekryteringar som i värsta fall kan leda till övertalighet och ett kommande
behov av uppsägningar.
Den interna annonsen gick 7.4 ut till alla medlemskommuner och till KSTs alla
verksamhetsenheter. Sista dag för ansökan är 30.4.2020 klockan 15.00, se bilaga 4.
FÖRBUNDSDIREKTÖRENS FÖRSLAG:
Förbundsstyrelsen tillsätter en rekryteringsgrupp.
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BESLUT:
Förbundsstyrelsen beslöt utse Runar Karlsson, Ida Eklund, Cecilia Berndtsson och Katarina
Dahlman till rekryteringsgruppen.
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LOKALA MOTTAGNINGSUTRYMMEN/SATELITER
§ 65
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.
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.
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MEDEL FÖR INFORMATION
§ 66
Den 25 februari (§ 30) beslutade förbundsstyrelsen att komplettera den till landskapsregeringen
inlämnade anhållan om medel för samordningen av den kommunala socialtjänsten.
Beslut har inkommit från landskapsregeringen 17.4.2020, se bilaga 5.
Förbundsstyrelsen beslöt dock 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) från anhållan till en total kostnad om 50 450 euro.
Behovet av medel kan delas upp i två olika delar, dels behovet att informera samtliga invånare
om överföringen av socialvården från kommunerna till KST, dels den generella skyldigheten
KST har efter 1.1.2021 gällande klientens rätt att få redogörelse för olika alternativ 31 §
socialvårdslagen (ÅFS 2020:12).
Informationen om överföringen syftar till att medvetandegöra samtliga invånare om vilken
instans som handhar vilken service från och med 1.1.2021, och göra KSTs kontaktuppgifter och
andra informationskanaler kända hos gemene man. Informationen kommer att rikta sig till
allmänheten i form av annonser och annan reklam; rikta sig till samtliga hushåll genom
oadresserad samhällsinformation samt rikta sig direkt till klienter med för den enskilda klienten
väsentlig information om handläggare, service och kontaktuppgifter efter 1.1.2021. Därtill
planeras även deltagande på evenemang och tillfällen där muntlig information kan ges. Den
riktade informationen till klienterna och deltagande på evenemang ger inte upphov till externa
kostnader, utan kräver prioritering av befintlig personals arbetstid.
Hemsidan kan sägas överbrygga informationen gällande överföringen och den generella
skyldigheten att informera om servicen. Hemsidans förnyelse är viktig för båda delarna, och är
ett kostnadseffektivt alternativ då intresserade av längre och mer utförlig information kan
hänvisas till webben.
Enligt förarbetet till socialvårdslagen som träder ikraft 1.1.2021 ska ”informationen och
kommunikationen i klientens ärende ske på ett tillgängligt sätt. Tillgänglig information och
kommunikation är lätt att läsa, se, höra och förstå. Informationen ska ges på ett sådant sätt att
klienten i tillräckligt stor utsträckning förstår informationen, där klientens ålder, utbildning,
Sida
Protokolljusterarnas signatur

Protokoll framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrks

13

KOMMUNERNAS SOCIALTJÄNST k.f.
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Organ

Datum

Nr

Förbundsstyrelsen

27.4.2020

5/2020

modersmål, kulturella bakgrund och andra personliga egenskaper beaktas. En tillgänglig
kommunikation baserar sig inte bara på muntligt språk eller allmänt skriftspråk, utan
kommunikationen kan skötas med hjälp av t.ex. lättförståeligt språk, teckenspråk eller bilder och
grafiska tecken. Av vikt är att kommunikationsmiljön hos myndigheten är utan fysiska och
attitydmässiga hinder.” (LF nr 21/2018-2019) s. 43-44).
Eftersom samordningen innebär att servicenivåerna förenhetligas behöver information om
specifik service ses över och nytt material tas fram. Hemsidan en viktig kommunikationskanal,
men personalen behöver även ha tillgång till material som kan räckas över vid klientmötena och
även skickas till klientens hemadress. Med hänvisning till beskrivningen av informationen i
lagförslaget som återges ovan behöver det finnas flera olika metoder att kommunicera med
klienterna. Här finns det även skäl att i ett senare skede ta ställning till i vilka språkversioner det
tryckta materialet ska produceras.
Arbetet med att formulera informationen om servicen sker delvis i samband med förnyandet av
hemsidan och arbetet med servicenivåerna. Den informationen och det tryckta materialet
behöver sedan kontrolleras gentemot kraven på lättförståeligt språk och teckenstöd. Internt finns
sakkunskap genom specialpedagogerna, men det kan bli aktuellt att anlita externa sakkunniga för
att kvalitetssäkra materialet.
En skild ansökan för samarbetsstöd har tagits fram för hemsidan och behandlats av
förbundsstyrelsen under § 41, 31.3.2020. Förnyandet av hemsidan är således att betrakta som ett
skilt projekt, och kostnaderna för denna är exkluderade i sammanställningen nedan.
Kostnadsfördelningen nedan är endast att betrakta som riktgivande och en mer noggrann
fördelning av insatserna kan göras efter att offerter och anbud begärts in.
Kostnad

Totalt

EXPERTTJÄNSTER
Experttjänster marknadsföring

7 200,00 €

INFORMATION
Framtagande av logotyp
Framtagande av grafisk profil (som följer tillgänglighetsdirektivet)
Annonser, utskick till hushållen och övrig reklam riktat till allmänheten
Framtagande av och produktion av informationsmaterial riktat till klienter
TOTALT

750,00 €
1 500,00 €
17 000,00 €
17 000,00 €
43 450,00 €
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FÖRBUNDSDIREKTÖRENS FÖRSLAG:
Förbundsstyrelsen beslutar att ett informationspaket tas fram tillsammans med kommunerna.
Förvaltningen försöker hitta möjligheter till omdisponeringar i 2020 års budget för att täcka
KSTs kostnader för information.
BESLUT:
Förbundsstyrelsen beslöt godkänna förslaget.
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HYRESAVTAL MED MARIEHAMNS STAD
§ 8/23.1.2020
Genom omorganisationen av nuvarande omsorgsförbund och skapandet av Kommunernas
socialtjänst k.f. (KST) samordnas den åländska socialvården (exklusive barnomsorgen och
äldreomsorgen). Från och med 1.1.2021 ska förbundet verkställa den socialvård som tillfaller det
för hela Åland gemensamma socialvårdsområdet. Detta innebär att det idag återstår elva
månader för förberedelser för samordningen.
En avgörande del av samordningen är att kunna fastställa vilka fysiska utrymmen som kommer
att nyttjas för verksamheten från och med den 1 januari 2021. Detta är dels viktigt ut ett
klientperspektiv, förbundet måste reservera tillräckligt med tid för att informera om
besöksadresser och övriga kontaktuppgifter till klienterna och allmänheten. Dels är det viktigt ur
ett arbetstagarperspektiv. Den personal som överlåts från nuvarande arbetsgivare (kommunerna)
har rätt att så snart som möjligt få besked om var den faktiska arbetsplatsen kommer att
inrymmas. Det är oerhört värdefullt för samordningen att kunna klargöra denna typ av
frågeställningar så snabbt som möjligt för att skapa trygghet i förändringsprocessen.
Diskussioner om möjligheten att ingå hyresavtal mellan Mariehamns stad och KST gällande de
utrymmen som idag ägs av Mariehamns stad i Nyfahlers har förts på tjänstemannanivå.
Utrymmena vid Nyfahlers är lättillgängliga och anpassade för socialvård. Utrymmena vid
Nyfahlers är troligen enda lämpliga lösningen som idag finns inom Mariehamn.
Mot bakgrund av tidsbristen vänder sig KST till Mariehamns stadsstyrelse om ett formellt
besked om Mariehamns stad avser ingå hyresavtal med KST gällande utrymmena i Nyfahlers.
KST anhåller vidare om att ärendet handläggs i brådskande ordning.
OMSORGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG:
Förbundsstyrelsen beslutar sända begäran till Mariehamns stadsstyrelse.
BESLUT:
Förbundsstyrelsen beslutade godkänna omsorgsdirektörens förslag. Förbundsstyrelsen beslöt
vidare att anhålla om svar på begäran senast inom februari 2020.
_____
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§ 50/31.3.2020
Infrastrukturchefen har bekräftat att staden lämnar över alla utrymmen som socialkansliet har i
Nyfahlers och att KST därmed kan planera vidare.
Staden konstaterar samtidigt att det är ett hyresavtal för två år 2021-2022 som gäller. Staden
öppnar för en dialog kring hur processer fortlöper och ifall besluten i utrymmesfrågan av någon
orsak fördröjs kan Staden och KST tillsammans diskutera hur man löser en sådan situation.
Fastighetsavdelningen tar fram ett komplett förslag till hyresavtal för de ytor som staden
disponerar över i Nyfahlers och återkommer. De utrymmen staden disponerar över Nyfahlers är
cirka 1 400 m² och då ingår de utrymmen som staden hyr ut till omsorgsförbundet.
FÖRBUNDSDIREKTÖRENS FÖRSLAG:
Förbundsstyrelsen inväntar förslag till hyresavtal från Mariehamns stad.
BESLUT:
Förbundsstyrelsen beslöt godkänna förslaget.
_____
§ 67
Ett förslag till hyresavtal har inkommit, se bilaga 6.
FÖRBUNDSDIREKTÖRENS FÖRSLAG:
Förbundsstyrelsen beslutar ingå avtal med Mariehamns stad om hyra av Nyfahlers.
BESLUT:
Förbundsstyrelsen beslöt godkänna förslaget.
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FÖRSLAG TILL ÄNDRING AV 2 § LANDSKAPSFÖRORDNINGEN OM TILLÄMPNING I
LANDSKAPET ÅLAND AV RIKSFÖRFATTNINGAR OM SOCIALVÅRD
§ 68
Landskapsregeringen ger Kommunernas socialtjänst k.f möjlighet att ge synpunkter på förslag
till ändring av 2 § landskapsförordningen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar
om socialvård, bilaga 7.
Tre Ålandsspecifika undantag från rikets klientavgiftsförordning föreslås upphävas:
1) Enligt 2§ 2punkten i blankettförordningen har kommunerna möjlighet att fastställa egna
grunder för hemservice
2) Enligt 2 § 2punkten har kommunerna möjlighet att fastställa egna bestämmelser som avviker
från riksförordningen gällande uppbörd av avgift för frånvarotid för hemservice, familjevård
eller service på institution
3) Enligt 2 § 4 punkten i blankettförordningen har kommunerna möjlighet att enligt prövning
beakta högst 3 % av den beskattningsbara förmögenheten som inkomst vid fastställande av
hemserviceavgift.
FÖRBUNDSDIREKTÖRENS FÖRSLAG:
Förbundsstyrelsen har inte några synpunkter med anledning av förslaget.
BESLUT:
Förbundsstyrelsen beslöt godkänna förslaget.
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UPPHANDLING, MÅLNING AV TAK PÅ BLÅBÄRSSTIGEN
§ 69
Medel för målning av tak har upptagits i budgeten för år 2020.
FÖRBUNDSDIREKTÖRENS FÖRSLAG:
Förbundsstyrelsen godkänner anbudshandlingarna i enlighet med bilaga 8.
Förbundsdirektören befullmäktigas anta det anbud som är förmånligast för KST.
BESLUT:
Förbundsstyrelsen beslöt godkänna förslaget.
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BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2019
§ 70
Enligt kommunallagen skall i bokslutet ingå en resultaträkning, balansräkning,
finansieringsanalys samt en översikt över budgetutfallet och verksamhetsberättelsen. Styrelsen
skall i verksamhetsberättelsen redogöra för hur målen för verksamheten nåtts, den interna
tillsynen skett och för väsentliga frågor som gäller förvaltningen och ekonomin som inte
framkommer i resultaträkningen eller balansräkningen.
Utfallet för verksamhetskostnaderna år 2019 är 10 916 698,67 euro vilket är en underskridning
av budgeten med 157 325,78 euro. Underskridningen beror till största delen på att kostnaden för
förmedlade tjänster är lägre än budgeterat . Även intäkterna är lägre än budgeterat.
Enligt bokslutsförslaget uppgår för år 2019 de totala kommunandelarna, som kommunerna bör
erlägga till 10 512 893,78 euro. I kommunala förskotten har totalt uppburits 10 653 546,86 euro,
inklusive de faktiska kostnaderna för de förmedlade tjänsterna. Detta innebär att
medlemskommunerna erhåller 140 653,08 euro då bokslutet fastställs.
Förvaltningen har informerat medlemskommunerna om utfallet för respektive kommun enligt
förslaget till bokslut.
Efter styrelsens behandling av ärendet 27.4.2020 lämnas materialet till revisorerna för
granskning.
Revisorernas formella slutrevision kommer att ske 4.5.2020 för granskning av
omsorgsförbundets verksamhet, räkenskaper och balansbok.
FÖRBUNDSDIREKTÖRENS FÖRSLAG:
Förbundsstyrelsen undertecknar och avger härmed som balansbok, bilaga 9, berättelse över
förbundets verksamhet, räkenskaper och förvaltning för år 2019 samt överlämnar det till
revisorerna för granskning.
BESLUT:
Förbundsstyrelsen beslöt godkänna förslaget förutsatt att;
- investeringsdelen korrigeras
-det till bokslutet fogas en not om transaktioner med närstående
-bokslutet kompletteras med övriga noter som ska finnas med samt
-övrigt som framkom under ärendets behandling ändras
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ÄNDRINGAR I INVESTERINGSBUDGETEN 2020
§ 71
Orsaken till ändringar i investeringsbudgeten är bland annat att KST varit för försiktiga i
budgeteringen av ekonomisystemet. Det upptagna beloppet om 20 000 euro för
insidesrenovering Hildas Hus omdisponeras till system.
OMSORGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG:
Förbundsstyrelsen föreslår inför fullmäktige att ändringarna i investeringsbudgeten 2020
godkänns, bilaga 10.
BESLUT:
Förbundsstyrelsen beslöt godkänna förslaget.
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BEREDNING –LOKALT AVTAL OM NATTARBETSSKIFTETS LÄNGD VID FÖRBUNDETS
BOENDEENHETER
§ 72
Med anledning av den nya arbetstidslagen (FFS 872/2019) och AKTAs cirkulär 10/2019 ska
dygnsvilan för arbetsskifts planering i regel vara 11 timmar i periodarbete och att den inte
regelbundet får förkortas till nio timmar. Det nya bestämmelserna kommer att påverka antalet
maximala arbetsskiftstimmar i periodarbete.
I och med dessa ändringar finns behov att uppdatera förbundets lokala avtal 24.1.2018, om
nattarbetsskiftets längd vid förbundets boendeenheter.
Efter förhandlingar med fackorganisationer TCÅ , FOA-Å och Akava-Åland har förbundet
kommit överens att nattarbetsskiftets längd kan planeras till maximalt 13 timmar enligt
individuell överenskommelse med enskild arbetstagare för både vak- och sov/vilotiden.
Det lokala avtalen gällande nattarbetsskiftets längd från 24.1.2018 sägs upp (bilaga 11 ) och det
nya ersättande lokala avtalen gäller från 6.5.2020 (bilaga 12 ).
OMSORGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG:
Förbundsstyrelsen beslutar att ingå nya lokala avtal gällande nattarbetsskiftets längd för
vårdpersonal inom förbundets boendeenheter enligt bilaga 12 samt befullmäktigar
förbundsdirektören att underteckna avtalen. Avtalen skickas till Kommunala avtalsdelegationen
för godkännande.
BESLUT:
Förbundsstyrelsen beslöt godkänna förslaget.

Sida
Protokolljusterarnas signatur

Protokoll framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrks

22

