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styrelsemötesprotokoll 
 

Styrelsemöte 11/2022 för Ålands handikappförbund rf 

 

Tid: Måndag 29.8.2022 kl. 16 Plats: Ålands handikappförbund  
 
 

 Ordinarie medlem  Suppleant  Förening 
x Pia Grüssner (kl. 

16:25, halva  
§ 135 framåt) 

 Aija Horwood Ålands Hörselförening r.f. 
 

x Viveka Landgärds 
Vice ordförande 

 Kjell Sipinen Ålands Neurologiska förening r.f. 

x Anna Hedenberg  
 

 Josefin Jansson De utvecklingsstördas väl på Åland r.f. 
 

x Jan Salmén  Bo-Sture Sjölund Ålands Cancerförening r.f. 
 

 
 

 Kitty Andersson Föreningen Vårt Hjärta r.f. 
 

x Henrik Lagerberg 
Ordförande 

 Johan Wickström Intresseföreningen för psykisk hälsa – 
Reseda r.f. 

x Minna Mattsson  Robert Rosenholm 
 

Diabetesföreningen på Åland r.f. 
 

x Mona Eriksson  Ulla Andersson Ålands Reumaförening r.f. 
 

x Sanna Söderlund 
 

 Rolf Söderlund Ålands Synskadade r.f. 
 

x Irmeli Eriksson  Carita Johansson Andning & Allergi Åland r.f. 
 

x Mikael Staffas  Gudrun Gudmundsen Demensföreningen på Åland r.f. 
 

x Sonja Winé  
 

 Gun Lagerberg Ålands Autismspektrumförening r.f. 

 
 
Övriga närvarande: 
Karl Wahlman, verksamhetsledare och mötets sekreterare 
Gunilla Nordlund, kommunikatör, f.d. t.f. verksamhetsledare § 131-138 
Cita Nylund, verksamhetsledare Fixtjänst  
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§ 131  Mötets öppnande och beslutsförhet 
 
Styrelsens beslut: Mötet öppnades och förklarades beslutfört kl. 16:05 
 

§ 132  Godkännande av föredragningslistan 
 
Styrelsens beslut: Förbundsstyrelsen godkände föredragningslistan med följande tillägg:  
Assistanshund projekt.  
 

§ 133  Protokolljustering 
 
Verksamhetsledarens förslag: Protokoll 10/22 justeras. 
 
Styrelsens beslut: Förslaget omfattas av styrelsen. 
 
Bilaga: Protokoll 10/22. 
 

§ 134  Val av mötets protokolljusterare 
 
Verksamhetsledarens förslag: Till protokolljusterare för detta möte utses  
Jan Salmén och Minna Mattsson. 
 
Styrelsens beslut: Förslaget omfattas av styrelsen.  
 

§ 135 Konfidentiellt:  
 

§ 136  Konfidentiellt 
 

§ 137  Konfidentiellt:  

§ 138 Halvårsbokslut 
 
Se bilagorna: ÅHF_bokslut_30.06.2022 och ÅHF_HB_jan-juni 2022 
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Verksamhetsledarens förslag: Styrelsen antecknar sig halvårsbokslutet till kännedom. 
 
Styrelsens beslut: Styrelsen antecknar halvårsbokslutet till sin kännedom.  
 
 

§ 139  Fixtjänst ärenden  
 
§ 140 Mellanbokslut 30.6 2022 
 
Enligt mellanbokslutet per 30.6 2022 har kostnaderna för verksamheten hållit sig inom 
budget (244 726,65 €). Resultatet (506 903,29 €) ser anmärkningsvärt ut på grund av att 
samtliga delfakturor till KST gått ut, den fjärde redan i juli. Vid betalningen av den fjärde 
delfakturan upptäcktes att avräkningen för PAF-medel (135 000€) inte genomförts i år, vilket 
gjordes 2021 då besked om PAF-medel kom. I år har detta inte gjorts varför resultatet är 
missvisande. En återbetalning av PAF-medlen kunde göras redan under hösten 2022, och en 
slutreglering till KST görs då bokslutet för 2022 är fastställt. En reglering av kontot för 
skyddsarbetstagarnas lönekostnader har diskuterats med KST som menar att till den del KST 
betalat den sk flitpengs-ersättningen direkt till klienterna, borde summan för lönekostnader 
regleras. Verksamhetsledaren har begärt ett skriftligt förslag på justeringssumma och 
ärendet kommer till styrelsen under hösten. Bilaga: mellanbokslut 30.6 2022 och 
Konfidentiellt:  
 
Verksamhetsledarens förslag: Styrelsen antecknar sig mellanbokslutet till kännedom. 
 
Styrelsens beslut: styrelsen antecknar det till sin kännedom.  
 
 
§ 141 Återbetalning av medel till KST 
 
Enligt avtalet om köp av sysselsättningstjänster mellan Ålands handikappförbund (ÅHF) och 
Kommunernas socialtjänst (KST) punkt 4. Ersättning för producerade arbetstillfällen: 
Vid ingången av detta avtal betalar KST till ÅHF en årlig ersättning om max 665 120 euro. 
Eventuella stöd som till exempel PAF-medel som ÅHF erhåller för verksamheten som 
produceras inom ramen för Fixtjänst, samt de intäkter som Fixtjänst erhåller för försäljning 
av produkter och uthyrning av personal, ska dras av från den årliga ersättningen. 
Debiteringen görs kvartalsvis i förskott och för verksamhetsåret 2021 togs beslut av 
ekonomen att reglera debiteringssumman för delbetalning 2–4 med de beviljade PAF-medel 
som influtit för 2022, 135 000 €. En slutreglering gjordes efter att bokslut för 2021 fastställts. 
För 2022 har delbetalningarna inte reglerats enligt samma princip. Eftersom avtalet tydligt 
reglerar att denna summa ska dras av från den årliga ersättningen, men inget datum för när 
regleringen ska göras nämnts, är det genom överenskommelse mellan parternas ansvariga 
tjänstemän detta har beslutats. KST har inkommit med en begäran att ÅHF ska återbetala en 
summa som motsvarar de beviljade PAF-medlen för 2022, dvs 135 000€, redan i september 
2022. Motiveringen är att summan påverkar resultatet i båda organisationers mellanbokslut 
på ett missvisande sätt och att summan ändå ska betalas tillbaka i något skede. Styrelsen 
behöver, om man beslutar om utbetalning, ge i uppdrag åt den tillfälliga löneräknaren Pia 
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Schauman-Hansen att göra återbetalningen, alternativt vänta med återbetalningen tills en tf. 
ekonomiansvarig är på plats. Verksamhetsledaren har inte behörighet att utföra 
transaktioner av den storleken. Se bilaga: Avtal för år 2022 Fixtjänst (ÅHF-KST)  
 
Verksamhetsledarens förslag: Styrelsen diskuterar huruvida återbetalningen av medel till 
KST, motsvarande de beviljade PAF-medlen, ska göras i september 2022 och ger vid behov i 
uppdrag åt namngiven person att göra återbetalningen. 
 
Styrelsens beslut: Förslaget omfattas. Betalningen utförs när t.f. ekonomiansvariga är på 
plats.  
 
 
§ 142 Personalsituationen på Fixtjänst 
 
Jobbcoachen Therese Kronqvist har sagt upp dig och arbetar sin sista arbetsdag den 29.9 
2022. Enligt tidigare styrelsebeslut har verksamhetsledaren tillsammans med kontaktperson 
på KST tittat på hur rekryteringsprocessen ska se ut, då verksamheten ska övergå till KST från 
och med 1.1 2023. Förhandlingarna med personalen har inte inletts ännu men planeras 
övertas av KST vid årsskiftet. En förändring i verksamhetsstrukturen diskuteras för att 
motsvara organisationsstrukturen på KST, vilket kan påverka anställningsprocent och 
arbetsuppgifter på tjänsten efter den 31.12 2022. 
 
Jobbcoachens arbete är både mångsidigt och grundat på relationsbyggande, vilket gör det 
olämpligt med många personbyten på tjänsten. En rekrytering av lämplig person på ett kort 
vikariat har inte goda förutsättningar att lyckas, då fortsättning på samma villkor inte är 
möjlig. En omfördelning av arbetsuppgifter mellan de existerande tjänsterna kan göras 
tillfälligt, dock medför ett sådant arrangemang att en handledare får en ökad 
arbetsbelastning och kan komma att söka set-arvode.  
För att vardagen för arbetstagarna ska fortsätta så lugnt som möjligt anser 
verksamhetsledaren att det senare arrangemanget är att föredra. 
 
Verksamhetsledarens förslag: 
Styrelsen antecknar sig informationen till kännedom. Styrelsen konstaterar att en rekrytering 
av vikarierande jobbcoach i nuläget inte är lämplig för verksamheten. Jobbcoachens 
arbetsuppgifter fördelas så att ansvaret för handledningen på Plastomonteringen överförs 
fram till 31.12.2022 på Regina Borg, och arbetsplatskontakter, hantering av praktikplatser, 
praktikavtal och handledning av skyddsarbetstagare utanför Fixtjänsts lokaler överförs på 
verksamhetsledaren under samma tid.  
 
Styrelsens beslut: Styrelsen omfattar förslaget och antecknar informationen till sin 
kännedom. 
 
 
§ 143 Fixtjänst Ärenden till kännedom 
 

- Avtackningskaffe för jobbcoachen Therese Kronqvist hålls onsdag 28.9 kl. 14.00 på 
Fixtjänst. Styrelsen är välkomna att delta. 
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- Fixtjänsts julstängning planeras hålla 23.12 2022 -1.1 2023 
- Tjänstemannabeslut om arbetsersättning (s.k. flitpeng) under ledighet vid 

arbetsverksamhet för personer med funktionsnedsättning enligt Socialvårdslagen 
71§ har tagits av sysselsättningskoordinator Camilla Dalmyr. Beslutet innebär att 
personer i sysselsättning med s.k. flitpeng beviljas sammanlagt fyra veckors ledighet 
med bibehåller ersättning per år. Se bilaga: tjänstemannabeslut flitpeng 
 
 

 
 
§ 144 Förbundets ärenden till kännedom: 
 

- Tillgänglighetsprövning av ÅSUB-undersökningar 
 
Förbundet/Rättighetsutbildarprojektet har inlett en kontakt med ÅSUB där vi diskuterat 
tillgänglighetsperspektivet i hur marknadsundersökningarna utformas och analyseras. 
Inledningsvis har vi diskuterat den kommande undersökningen och formuleringen av 
frågorna i svarsformuläret för kollektivtrafiken (bussåkandet) på Åland.  
 
Förbundet fortsätter dialogen och utbytet av erfarenheter med ÅSUB i kommande 
marknadsundersökningar, även i förbundets egen alternativrapport till FN-kommittén.  
 

- Skrivelse till ÅHS gällande smärtpatienternas situation 
 
Förbundet har skrivit en skrivelse till ÅHS där vi lyfter fram smärtpatienternas problematiska 
situation på Åland.  Se bilaga: Smärtskrivelse till ahs_19.8.2022  
 
       -     Konfidentiellt: Personalärende 
 

- Bemötandepriset 
 
Förbundet och föreningarna har diskuterat Bemötandepriset och bestämt att aktivera priset 
i år efter en paus på två år. Föreningarna informerar sina medlemmar om Bemötandepriset 
och möjligheten att nominera kandidater (personer, företag, organisationer och 
myndigheter) som är goda exempel på gott bemötande, likabehandling och tillgänglighet för 
personer med funktionsnedsättning. Även allmänheten får nominera kandidater. 
Bemötandepriset delas ut i samband med Tillgänglighetsseminariet som förbundet planerar i 
slutet av november. 
 

§ 145 Övriga ärenden 
 
§ 146 Assistanshund projekt  
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Neurologiska förbundet har drivit ett assistanshund projekt på ideellbasis, som alla 
föreningar kunnat ta del av. Neurologiska föreningen anser nu att det är lite övermäktigt för 
dem att driva projektet och därför önskar de att förbundet skulle ta över projektet.  
 
Styrelsens beslut: Styrelsen tar till sig informationen och bordlägger beslutet till ett senare 
styrelsemöte. 
 

§ 147  Nästa möte 
 
Verksamhetsledarens förslag: Nästa möte hålls 26.9.2022. kl. 16:00 
 
Styrelsens beslut: beslutet omfattas.  
 

§ 148  Mötets avslutande 
 
Mötet avslutades kl. 18:59 
 
 
 
 
Mariehamn 29.8.2022 
 
 
 
Henrik Lagerberg, ordförande  Karl Wahlman, verksamhetsledare 
 
 
 
Justerat 
 
 
 
Minna Mattsson    Jan Salmén 
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