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SAMMANTRÄDETS SAMMANKALLANDE OCH BESLUTSFÖRHET
§ 104

BESLUT:
Sammanträdet konstaterades vara lagenligt sammankallat och beslutfört.

PROTOKOLLJUSTERING
§ 105
BESLUT:
Till protokolljusterare valdes Katrin Sjögren
Protokollet justeras den 29.6.2020 klockan 15.00 på Kommunernas socialtjänsts kansli.
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GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN
§ 106
BESLUT:
Föredragningslistan godkändes med två extra ärenden, §§ 115-116
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AVTAL GÄLLANDE SKYDDSHEMSVERKSAMHET

§ 107
Med stöd av landskapslagen (ÅFS 2015:117) om skyddshem har Ålands landskapsregering och
Mariehamns stad ingått avtal om finansiering av skyddshemsverksamhet. Genom avtalet
förbinder sig Mariehamns stad att tillhandahålla tre familjeplatser inom ramen för
skyddshemsverksamheten. Ersättning utgår enligt antal vårddygn och skyddshemmets kostnader
(cirka 200 000 per år).
I förarbetet till socialvårdslagen (ÅFS 2020:12) som träder i kraft 1.1.2021 framgår att
kostnadsansvaret för bland annat skyddshemsverksamheten från och med 1.1.2021 ska föras
över till kommunerna, genom ändring av LL om skyddshem. På grund av den ekonomiska
situation som nu råder med anledning av Covid-19 har Ålands landskapsregering meddelat att
överföringen av kostnaden för skyddshemsverksamheten skjuts upp till 1.1.2022.
Eftersom skyddshemsverksamheten bedöms höra till KST:s ansvarsområde från och med
1.1.2021 är det nu aktuellt att avtal ingås mellan Ålands landskapsregering och KST för att
avtala om finansieringen under nästa år, för den tid kostnaden ännu bärs av Ålands
landskapsregering.
Diskussioner om överföringen av kostnaden har förts på tjänstemannanivå, där det från KSTs
sida framförts missnöje med den tilltänkta överföringen. Från Ålands landskapsregerings sida
har framförts att landskapet åtog sig kostnaden för att säkra samtliga kommuninvånares tillgång
till skyddshemstjänster. Enligt Ålands landskapsregering faller behovet av detta åtagande bort på
grund av bildandet av KST, genom vilken kostnaderna fördelas mellan samtliga kommuner.
Förarbetet till LL om skyddshem stöder dock inte till fullo denna beskrivning av verkligheten,
det vill säga att landskapets åtagande endast baserade sig på en ojämn kommunal fördelning, och
att det var en tillfällig insats för att styra upp den rådande situationen.
På s. 1 i LF 28/2014-2015 framgår att ”syftet med lagförslaget är att, genom en tryggad
skyddshemsverksamhet, medverka till att de som riskerar att drabbas av våld får skydd och
hjälp. Den långsiktiga målsättningen är att bidra till att motverka våld i nära relationer och att
öka jämställdheten mellan kvinnor och män i landskapet”. Genom LL om skyddshem garanteras
inte endast en kvalitativ nivå på skyddshemsverksamheten, utan den garanterar även att de som
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är i behov av skyddshemstjänster kan ta del av skyddshemmets service helt kostnadsfritt. Enligt
lagens 7 § sörjer landskapsregeringen för tillgången på skyddshemstjänster så att det för
invånarna i hela landskapet erbjuds och finns tillgång till tillräckligt med tjänster i förhållande
till behovet.
Åland har precis som Finland förbundit sig att följa Europarådets konvention om förebyggande
och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet (Istanbulkonventionen). Lagtinget
gav den 1 april 2015 sitt bifall till att rikets lag om ikraftsättande av Istanbulkonventionens
bestämmelser träder i kraft på Åland till de delar konventionen faller inom landskapets
behörighet. Konventionen trädde i kraft i Finland den 1 augusti 2015. Och som konstateras i LF
28/2014-2015 är ”utgångspunkten för lagförslaget är att förbättra efterlevnaden i landskapet av
Europarådets konvention” (s. 1).
Ingenstans i lagframställningen framgår att kostnaden en dag ska återföras till kommunerna och
att lagen utformats för en övergånsgperiod. Beskrivningarna ger däremot uppfattningen om att
uppdraget att motverka våld i nära relationer också angår landskapet och att landskapet som part
i Istanbulkonventionen har ett ansvar oberoende någon administrativ eller regional nivås ansvar.
Våld i nära relationer behöver aktualiseras av alla instanser som har skyldighet att tillgodose
individens grundlagsskyddade rätt till liv, personlig frihet, integritet och trygghet. Att fördela
kostnaderna mellan olika nivåer är ett sätt att visa att frågan berör alla. Att bekosta konsekvenser
av våld i nära relationer skapar också motivation till att vidta förebyggande åtgärder och ständigt
hålla frågan på agendan.
Slutligen bör påpekas att LL om skyddshem bereddes och togs fram via jämställdhetsenheten,
medan socialvårdslagen bereddes av socialvårdsbyrån, vilket i sig kan förklara den
perspektivförskjutning som skett vad gäller analysen av landskapets ansvar för
skyddshemsverksamheten.
FÖRBUNDSDIREKTÖRENS FÖRSLAG:
Förbundsstyrelsen beslutar att anhålla hos Ålands landskapsregering att frågan om
kostnadsfördelning ånyo lyfts för att diskutera hur den kommunala nivån och landskapsnivån
tillsammans ekonomiskt stöder skyddshemsverksamheten, då våld i nära relationer både
ekonomiskt och verksamhetsmässigt bör hanteras av samtliga instanser som har i uppdrag att
tillgodose individens grundlagsskyddade rätt till liv, personlig frihet, integritet och trygghet.
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Vidare beslutar förbundsstyrelsen befullmäktiga förbundsdirektören att ingå avtal med Ålands
landskapsregering gällande skyddshemsverksamheten för år 2021 enligt de villkor som gäller för
nu gällande avtal mellan Mariehamns stad och landskapsregeringen.
BESLUT:
Förbundsstyrelsen beslutade enhälligt enligt Roger Janssons förslag att anhålla hos Ålands
landskapsregering att frågan om ansvaret ånyo lyfts, då våld i nära relationer både ekonomiskt
och verksamhetsmässigt bör hanteras som ett hela landskapets övergripande ansvar i enlighet
med konventionen och Landskapslag om skyddshem.
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SITUATIONEN PÅ EKONOMIKANSLIET, SEKRETESS

§ 108
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FIXTJÄNSTAVTAL
§ 109
§ 51/31.3.2020
Kommunförbundet har sagt upp avtalet från 2007 med Handikappförbundet gällande Fixtjänst.
Fixtjänst tillhandahåller verksamhet enligt socialvårdslagen 27 d§ och 27 e§. Enligt avtalet från
2007 så skulle Fixtjänst producera 12 000 arbetstimmar per år. I budgeten för 2020 är det
budgeterat för 23 000 timmar, bilaga 7. Antalet skyddsarbetare är 30-35 stycken men Fixtjänst
uppger att det finns en kö på ca 10 personer. Resultat och balansräkningen för år 2019 bifogas
beredningen, bilaga 8.
I förarbetena till landskapslag om socialvård (ÅFS 2020:12), lagförslag 21/2018-2019 s.
19 så framgår det att landskapsregeringens avsikt är att kostnadsansvaret för denna
verksamhet ska bäras av den kommunala socialvården i sin helhet från och med år 2022. I
dagsläget finansieras ca 50 % av Fixtjänsts verksamhet genom PAF-finansiering.
Landskapsregeringen avser att år 2021 finansiera verksamheten motsvarande hälften av
nuvarande PAF finansiering.
PAF finansieringen är 271 597, 65 euro för år 2020.
FÖRBUNDSDIREKTÖRENS FÖRSLAG:
Förbundsstyrelsen diskuterar med landskapsregeringen om möjligheterna till fortsatt finansiering
för Fixtjänst. Vidare önskar förbundsstyrelsen få uppgifter från Ålands kommunförbund och
Mariehamns stad om hur många klienter det finns sammanlagt på Åland (även utanför Fixtjänst)
som faller inom ramen för sysselsättning enligt socialvårdslagen (ÅFS 2020:12);
a) 70 § och
b) 71 §
Vad betalar kommunerna för ersättning idag enligt socialvårdslagens 27 d och 27 e?
BESLUT:
Förbundsstyrelsen beslöt godkänna förslaget.
_____

§ 81/18.5.2020
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Fortsatt finansiering
Vid landskapsregeringens presskonferens 30.4.2020 om tilläggsbudget så framkommer det att
landskapsregeringen har för avsikt att skjuta fram tidpunkten för att överföra kostnadsansvaret
från landskapet till kommunerna för Fixtjänst. Landskapsregeringen har för avsikt att finansiera
verksamheten på samma sätt år 2021 som år 2020. Ålands handikappförbund r.f. har för år 2020
beviljats 270 000 euro för verksamheten. Enligt bokslutet för Fixtjänst för år 2019 uppgick den
kommunala andelen till cirka 360 000 euro. När den kommunala nivån tar över finansieringen
helt ska 630 000 euro avsättas för verksamheten.
Mariehamns stad
De som beviljats sysselsättning enligt 27 d § och jobbar på Fixtjänst får lön 15,51 euro/timme.
Andra som beviljats sysselsättning enligt 27 d § har varierande lönesättning, beroende på vad de
jobbar med. I dagsläget har några 12,68 euro/timme och några har 13,07 euro/timme.
Flitpengen inom Mariehamns stad är just nu 7 euro/dag, men socialnämnden kommer att få ta
ställning till förslag gällande höjning till 9 euro/dag.
Mariehamns stad lyfter i sina synpunkter upp omständigheten att personer som har plats vid
Fixtjänst med stöd av 27 e § socialvårdslagen (71 § nya socialvårdslagen) för arbetsverksamhet
för handikappade (FFS 710/1982), efter prövotid beviljas verksamhet i sysselsättningssyfte i
enlighet med 27 d § socialvårdslagen (70 § nya socialvårdslagen). Detta innebär att personer
erhåller flitpeng men efter avslutad prövotid övergår till ett anställningsförhållande och en
timlön. Denna ändring sker utan att det görs en bedömning av om personerna uppfyller
kriterierna enligt nämnda paragraf.
Mariehamn konstaterar även att det finns ett högt tryck på sysselsättning enligt socialvårdslagen
och i dagsläget finns det många fler som varit i kontakt, men som inte kunnat beviljas
sysselsättning. På Fixtjänst är det många som jobbar i åratal utan att komma vidare till öppna
arbetsmarknaden, vilket gjort att det är många som inte fått en plats.
Ålands kommunförbund har ännu inte inkommit med några uppgifter.
De senaste uppgifterna som finns gällande arbets- och dagverksamhet samt sysselsättning är från
år 2018 (och baserar sig på de uppgifter som kommunerna lämnat in till ÅSUB).

Protokolljusterarnas signatur
bestyrks

Protokoll framlagt till påseende

Sida
Utdragets riktighet

9

KOMMUNERNAS SOCIALTJÄNST k.f.
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Organ
Förbundsstyrelsen

Datum
29.6.2020

Nr
8/2020

2018

2017

2016

8
92
42
142

8
33
44
85

15
31
42
88

Arbets- och dagverksamhet, sysselsättning
Antal klienter i arbetsverksamhet 31.12, handikappade
Antal klienter i dagverksamhet, 31.12, handikappade
Antal klienter i verksamhet i sysselsättningssyfte 31.12, handikappade
Totalt

Det är viktigt att i utvecklandet av verksamhet i sysselsättningssyfte komma ihåg att det är en
stödåtgärd för att personen som beviljats stödet ska komma ut på den öppna arbetsmarknaden.
Utifrån stadens synpunkter och utifrån beredningens bedömning av behovet av en tydligare
samordning av arbets-, dagverksamhet samt sysselsättning inom landskapet har ett förslag till
avtal för Fixtjänst tagits fram. Avtalet syftar bland annat till att tydligare reglera avtalsparternas
åtaganden och även förtydliga att det är KST som beviljar plats vid Fixtjänst och att det är detta
beslut som avgör huruvida lön eller arbetsersättning (flitpeng) utbetalas. Fixtjänst behöver i
utvecklandet av verksamheten beakta att de arbetstidstillfällen som produceras erbjuds till två
helt skilda målgrupper.
FÖRBUNDSDIREKTÖRENS FÖRSLAG:
Förbundsstyrelsen beslutar ingå avtal, i enlighet med bilaga 8, med Handikappförbundet
gällande Fixtjänst.
BESLUT:
Förbundsstyrelsen beslöt godkänna förslaget.
_____
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Handikappförbundet önskar följande ändringar i avtalet;
- ÅHF producerar arbetstillfällen i sysselsättningssyfte för personer med funktionsnedsättning
enligt 70 § samt 71 § socialvårdslagen men fokus ska vara på 71 §
- ÅHF åtar sig att producera 24 800 timmar till samma ersättning. En eventuell överskridning
av antalet arbetstimmar ska ske i samråd med KST
- Överskott ska återbetalas till KST. Återbetalningen ska göras senast inom mars månad efter
verksamhetsåret.
- Större investeringar under avtalstiden ska ske i samråd med KST
- Antagning av arbetstagare till Fixtjänst ska ske i samråd med Fixtjänst
- Det bör förtydligas i punkt 9 att det handlar om ekonomisk revidering
- Avtalsperioden är 1.1.2021-31.12.2023. Avtalet kan innan avtalstidens utgång sägas upp för
att upphöra per den 31 december, varvid motparten bör tillställas uppsägningen senast den
30 juni samma år samt
- att det inom 2020 tillsätts en gemensam arbetsgrupp med uppdrag att så snart som möjligt
utarbeta förslag på lösningar för verksamheten, fastigheten och personalen efter avtalstiden.
FÖRBUNDSDIREKTÖRENS FÖRSLAG:
Förbundsstyrelsen beslutar godkänna de föreslagna ändringarna, i enlighet med bilaga 1.
Förbundsstyrelsen utser representanter till arbetsgruppen.
BESLUT:
Förbundsstyrelsen beslutade att godkänna avtalet med förändringen att ÅHF åtar sig att
producera ca 23 000 timmar till en ersättning om 638 992 euro. Dessutom ändras till att alla
investeringar och eventuella överskridningar under avtalstiden ska godkännas av KST.
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LEDAMOT I DIREKTIONEN FÖR PIXNEKLINIKEN

§ 110
§ 99/8.6.2020
Pixnekliniken är en vård- och rehabiliteringsenhet för män och kvinnor med riskbruk, missbruk
och/eller beroende vad gäller alkohol, läkemedel, droger och spel. Idag är Mariehamns stad,
Brändö kommun, Jomala kommun, Eckerö kommun och Hammarlands kommun avtalsparter i
Avtal om gemensamt organ för skötandet av svenskspråkig missbrukarvård vid Pixnekliniken i
Malax.
På sikt bör det föras en diskussion med Ålands hälso- och sjukvård om vård för missbruk av
alkohol, läkemedel, droger och spel hör till ansvarsområdet hälso- och sjukvård.
Malax kommun är ansvarig kommun för verksamheten (värdkommun). Det finns en direktion
för Pixnekliniken, till vilken avtalsparterna har rätt att föreslå ledamöter.
Budgeten för verksamheten bygger på en årsavgift för svenskspråkiga invånare och ett
vårddygnspris för avtalsparterna samt klientavgifter. Missbrukarvården erbjuds även andra än
avtalsparterna, då till ett skilt vårddygnspris.
Direktionen gör upp budgetförslag som avtalsparterna får ge utlåtande om. Budgeten godkänns
av Malax fullmäktige och med stöd av den fastställer direktionen årsavgifter och
vårddygnspriser. Nuvarande årsavgift är 1 euro per svenskspråkig invånare och vårddygnspriset
190 euro. För andra än avtalsparterna är vårddygnspriset 260 euro.
Åland har i medeltal under åren 2018-2019 haft 152 vårddygn vid Pixnekliniken. 31.12.2019
hade Åland 25 860 invånare med svenska som modersmål. KST skulle därmed betala en
årsavgift på 25 860 euro, och eftersom årsavgiften dras från den totala vårddygnskostnaden, en
summa om 3 020 euro för de 16 vårddygn som inte ryms inom årsavgiften. Den totala
årskostnaden för 152 vårddygn skulle därmed vara 28 880 euro. Samma antal vårddygn utanför
avtalet skulle kosta 39 520 euro, det vill säga cirka 10 000 euro mer.
Avgifterna erläggs i förskott i fyra rater under året. Överskott eller underskott fördelas mellan
avtalskommunerna per svenskspråkig invånare. År 2017 utbetalades överskott till kommunerna
och år 2018 fick kommunerna dela på underskottet.
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KST kan redan i detta skede ge förslag på ledamot till direktionen. KST skulle bli den avtalspart
som representerar störst antal svenskspråkiga invånare och skulle ha totalt 19 procent av det
totala antalet svenskspråkiga inom avtalskommunerna.
FÖRBUNDSDIREKTÖRENS FÖRSLAG:
Förbundsstyrelsen beslutar anhålla hos Malax kommun om att få ingå Avtal om gemensamt
organ för skötandet av svenskspråkig missbrukarvård vid Pixnekliniken i Malax från och med
1.1.2021.
Vidare beslutar förbundsstyrelsen att befullmäktiga förbundsdirektören att underteckna avtalet
för förbundets räkning.
BESLUT:
Förbundsstyrelsen beslöt godkänna förslaget.
_____

Kommundirektör i Malax kommun J Malmsten erbjuder en plats i direktionen för Pixnekliniken.
FÖRBUNDSDIREKTÖRENS FÖRSLAG:
Förbundsstyrelsen föreslår verksamhetsledare Hannah Lundberg som ledamot till direktionen.
BESLUT:
Förbundsstyrelsen beslutade enligt förbundsdirektörens förslag.
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UPPGÖRANDE AV KSTs BUDGET 2021

§ 111
Jim Bergbo som gjorde KSTs bokslut 2018, budgetuppföljningar 2019 och budget 2020 har
tillfrågats om att även göra upp budget 2021.
Jim har tidigare haft 5000 euro i helhetslön per månad. Han har gått på krysslista och har därför
inte erhållit några förmåner (friskvård, läkare mm) eller ersättning vid kort eller längre
sjukfrånvaro. Han använder egna program, telefon, data mm. Han tar ingen ersättning för
telefonsamtal eller vanliga mailsvar.

FÖRBUNDSDIREKTÖRENS FÖRSLAG:
Förbundsstyrelsen beslutar anlita Jim Bergbo för att göra upp KSTs budget 2021 och diskuterar
lön och övriga villkor.
BESLUT:
Förbundsstyrelsen beslutade anlita Jim Bergbo för att göra upp KSTs budget 2021, vilket
beräknas ta ca 300 timmar, med en helhetslön om 5 500 euro per månad.
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KALLANDE TILL SAMARBETSFÖRHANDLINGAR

§ 112
§ 109/8.6.2020
Grundavtalet för kommunernas socialtjänst k.f. (KST) träder i kraft i sin helhet 1.1.2021 varvid
KST:s skyldighet att tillhandahålla tjänster för sina medlemskommuner enligt grundavtalet
inträder. Enligt tidigare gjord bedömning övergår personal som har uppgifter inom den
samordnade socialtjänsten inom ramen för en överlåtelse av rörelse från kommunerna till KST.
Kommunerna har enligt uppgift givit företrädarna för den personal som berörs av överlåtelsen
information i enlighet med 11 § lag om samarbete mellan kommunala arbetsgivare och
arbetstagare.
För att säkra att verksamheten ska kunna starta i KST:S regi 1.1.2021 utan avbrott och för att i
god tid före 1.1.2021 analysera personalkonsekvenserna av KST-reformen önskar KST redan
före 1.1.2021 genom samarbetsförhandlingar inleda diskussioner om planerade förändringar i
organiseringen av arbetet och vilka konsekvenser KST-reformen kan komma att ha för
personalen som övergår från kommunerna samt för den egna personalen.

FÖRBUNDSDIREKTÖRENS FÖRSLAG:
Förbundsstyrelsen befullmäktigar förbundsdirektören att kalla och hålla
samarbetsförhandlingar, bilaga 7, som berör den egna personalen samt samtliga de arbetstagare
och tjänstemän som enligt kartläggning i kommunerna skall övergå till KST 1.1.2021.
Förbundsstyrelsen hålls kontinuerligt informerad om förhandlingarna.
BESLUT:
Förbundsstyrelsen beslöt godkänna förslaget.
_____

Förhandlingarna börjar torsdagen 25.6.2020 klockan 9.00.
Under det första mötet dit alla förtroendemän och kommuner kallats diskuterarar man hur de
fortsatta samarbetsförhandlingarna ska föras både ur ett juridiskt men också praktiskt perspektiv.
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Förfarandet går delvis under olika regelverk beroende på om det gäller arbetstagare i
arbetsavtalsförhållande eller tjänstemän. Alla tjänstemän ska också framledes kallas till
samarbetsförhandlingar där de personligen har rätt att delta.
För arbetstagarnas del kan samarbetsförhandlingarna föras antingen med arbetstagarna eller med
förtroendemännen eller både och. Det blir då också en fråga om vad som är praktiskt möjligt och
ändamålsenligt.
Om majoriteteten av arbetstagare i en personalgrupp inte har haft rätt att delta i val av
förtroendeman har dessa rätt att välja ett samarbetsombud om de så önskar.
FÖRBUNDSDIREKTÖRENS FÖRSLAG:
Förbundsstyrelsen antecknar informationen till kännedom.
BESLUT:
Förbundsstyrelsen beslutade enligt förbundsdirektörens förslag.
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KÖP AV MÖBLER

§ 113
Med anledning av att Kommunernas socialtjänst k.f har ingått hyresavtal med Mariehamns stad
gällande fastigheten Nyfahlers har diskussioner förts gällande köp av befintliga inventarier i
fastigheten i enlighet med bifogad inventarielista. Datorer, telefoner och kopieringsmaskiner
ingår inte i inventarieköpet.
I fastigheten finns 30 kontorsrum med totalt 35 arbetsstationer, bestående av skrivbord,
skrivbordsstol, hyllor och hurtsar. Skrivbord har sedan år 2017 successivt bytts ut till höj- och
sänkbara modeller med hänvisning till arbetshälsa och ergonomi. I dagsläget finns 25 höj- och
sänkbara skrivbord. Ungefär en tredjedel av kontorsrummen har även i övrigt nya möbler från
2017-2019. Som exempel förnyades receptionen helt år 2019 till ett pris om ca 5000 euro.
I fastigheten finns två konferensrum, Torshavn med 12 bord och 25 stolar och Gotland med 1
bord och 12 stolar. Bägge konferensrum har så gott som ny skype-utrustning (TV, kamera,
högtalare, projektorduk etc) från år 2019. Till konferensutrymmena hör diverse Arabia och Ittala
porslin, termosar osv. Dessutom finns på våning 1 ett samtalsrum med 5 fåtöljer och 1 bord.
Vissa kontorsrum är även utrustade med större och mindre mötesbord för 4-8 personer.
I fastigheten finns 4 kaffe/lunchrum med bord och 39 stolar, kaffekokare, mikrovågsugnar och
diverse porslin. Ytterligare finns möbler i aulor och väntrum bestående av soffor, bord och stolar
samt diverse förråd och arkiv med arkivhyllor.
Begärt pris för samtliga ovan nämnda inventarier är 65 000 euro.
Uppskattat nypris hos en förmånlig leverantör ligger på ca 105 000 euro omonterat.
FÖRBUNDSDIREKTÖRENS FÖRSLAG:
Förbundsstyrelsen beslutar köpa ovanstående inventarier, i enlighet med bilaga 2, till begärt pris
om 65 000 euro.
BESLUT:
Förbundsstyrelsen beslutade enligt förbundsdirektörens förslag, under förutsättning att
förbundsstämman i budget för 2021 beviljar medel för det.
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KANSLIFUNKTIONER SEDAN ÅR 2018, TILL KÄNNEDOM
§ 114
Förbundsstyrelsen önskade på senaste på sitt senaste sammanträde (8.6.2020) en redogörelse för
hur personalsituationen på Kommunernas socialtjänsts (KST), tidigare Ålands omsorgsförbund,
sett ut de senaste åren. Det för att skapa en tydligare insyn i organisationens förutsättningar, utan
att värdera enskilda tjänstemäns eller arbetstagares prestationer.
Nedan följer en genomgång per funktion på kansliet för perioden januari 2018 – juni 2020.
Direktör:
 Veronika Snellman (-31.5.2018)
 Marie-Louise Påvals, t.f., (30.4.2018-16.1.2019, dock inte i tjänst från mitten av september
2018)
 Jimmy Hellgren, vik. t.f. och sedan t.f., (24.9.2018-31.3.2019); (1-31.8.2019)
 Katarina Dahlman (1.4.2019 -); (tjänstledig 1-31.8.2019)
Ekonomichef:
 Kristina Karlå (-26.6.2018, dock på semester från 16.3.2018)
 Josefine Häggblom, först vik. sedan ordinarie (18.4.2018-31.10.2019, dock inte i tjänst från
13.6.2019)
 Jeanette Salminen (10.2.2020-, dock inte i tjänst från 14.5.2020)
 Jim Bergbo har anlitats för specifika uppdrag, såsom bokslut 2018, budget 2020 och
budgetuppföljningar för 2019
Ekonom:
 Carina Andersson, tidsbundet, (sep 2019-31.12.2020)
Byråsekreterare A:
 Helena Söderlund (-16.9.2018)
 Carina Andersson (24.10.2018-31.8.2019)
 Maria Karlsson (2.9.2019-, dock vårdledig 1.1-31.3.2020)
 Emma Strömberg (2.1-31.3.2020)
Byråsekreterare B:
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 Madeleine Andersson (-12.5.2019, dock arbetsledig fr 21.5.2018-12.5.2019)
 Hilde Heitnes, vik., (24.5.2018-7.11.2018, dock inte i tjänst större delen av augusti och
september, samt på 50% fr 24.9.2018)
 Zackarias Ekholm, vik. (3.12.2018-11.2.2020)
 Carina Andersson (1.9.2019-, dock handhavande av annan tjänst sedan 1.9.2019)
 Josefine De Mander, vik. (6.2.2020-31.12.2020)
Personalchef:
 Alexandra Favorin (-16.2.2018)
 Anu Silander (13.3.2018-, dock inte i tjänst sedan 7.4.2020)
 Anna Moore, vik., (20.4.2020-)
Servicechef:
 Marie-Louise Påvals (dock handhavande av annan tjänst maj 2018-jan 2019, men ej i tjänst
sedan mitten av september 2018) handhade servicechefens uppgifter under perioden som t.f.
direktör då det inte fanns vikarie (se punkten nedan)
 Malin Johansson, vik., (11.6-19.8.2018)
 Vivi Ahlberg, vik., (Oktober 2018-januari 2019)
 Angelica Björklund-Finnerman, vik. 50%, (januari och februari 2019)
 Jeanette Alén, vik. 50%, (januari och februari 2019)
 Cecilia Berndtsson, vik. 20%, köptjänst ca 50%, (1.4.2019-)
Koordinerande chef:
 Sam Grandell (-31.1.2018, handhade dock annan tjänst under den perioden)
 Hanna Segerström, vik. och t.f., (8.1.2018-31.12.2020)
Metod- och kvalitetschef:
 Jimmy Hellgren (dock vårdledig -27.8.2018, innehavande av annan tjänst 1.12.201831.3.2019 och 1-31.8.2019) kombinerades med vik. t.f. direktör 24.9-30.11.2018)
 Sam Grandell, vik., (1-31.1.2018)
 Vivi Ahlberg, vik., (19.2-26.8.2018)
 Anne-Marie Alavainio, vik., (1.12.2018-31.3.2019; 1-31.8.2019)
På mötet, 29.6.2020, presenteras en tydliggörande grafik.
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FÖRBUNDSDIREKTÖRENS FÖRSLAG:
Förbundsstyrelsen antecknar informationen till kännedom.

Nr
8/2020

BESLUT:
Förbundsstyrelsen beslutade enligt förslag.

Protokolljusterarnas signatur
bestyrks

Protokoll framlagt till påseende

Sida
Utdragets riktighet

20

KOMMUNERNAS SOCIALTJÄNST k.f.
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Organ
Förbundsstyrelsen

Datum
29.6.2020

Nr
8/2020

UPPHANDLING IT-DRIFT

§ 115

I ansökan till Landskapsregeringen (LR) om samarbetsstöd för implementation av Abilita
socialvård i Kommunernas socialtjänst k.f. (KST), inlämnad 15.1.2020, finns fem (5) faser
angivna. Den första fasen är upphandling av driftsleverantör, där ÅDA handhar upphandlingen
för KSTs del (Bilaga 3).
I LRs beslut att bevilja samarbetsstödet den 11.2.2020 (Bilaga 4), förutsätts att driften ska
samordnas genom ÅDA.
ÅDA har 4.6.2020 inkommit med underlag för upphandlingen till KST (Bilaga 5).
Avtalsperioden är på 3 år med option på 1 + 1 år och det beräknade värdet på upphandlingen
beräknas ligga mellan 400 000 och 600 000 euro exklusive moms för hela avtalsperioden
inklusive optionsår.
Anledningen till att kapaciteten behöver utökas är dels att det blir fler användare, dels att alla
användare, vilket inte är fallet inom dagens organisation, enligt GDPR måste ha egna
användarkonton. Alla har det idag i Abilita, men inte i IT-miljön.

FÖRBUNDSDIREKTÖRENS FÖRSLAG:
Förbundsstyrelsen beslutar godkänna upphandlingsunderlaget.
BESLUT:
Förbundsstyrelsen beslutade godkänna upphandlingsunderlaget. Förbundsdirektören
befullmäktigas att göra nödvändiga justeringar i upphandlingsunderlaget.
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UPPSÄGNING AV AVTAL IT-DRIFT

§ 116

Nr
8/2020

Kommunernas Socialtjänst k.f. (KST) har för närvarande ett avtal gällande drift och underhåll av
IT-miljö med Just-IT Åland AB. Vardera avtalspart har en uppsägningstid om sex (6) månader. I
samband med att KST behöver utöka kapaciteten av sin IT-miljö och därmed upphandla
densamma i enlighet med § 115/FST 29.6.2020, behöver också avtalet med Just-IT Åland AB
sägas upp, senast per 30.6.2020.
Rekommenderas således att paragrafen omedelbart justeras.

FÖRBUNDSDIREKTÖRENS FÖRSLAG:
Förbundsstyrelsen beslutar säga upp ovan nämnda avtal med Just-IT Åland AB per 30.6.2020.
BESLUT:
Förbundsstyrelsen beslutade enligt förbundsdirektörens förslag.
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NÄSTA MÖTE
§ 117

BESLUT:
Förbundsstyrelsen beslutade att nästa hålls måndag 10.8.2020, klockan 11.00, på KSTs kansli.
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