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NYHETSBREVET
kommer att utkomma
regelbundet under år 2020.
Informationen riktar sig till
dig som efter 31.12.2020 får
KST som arbetsgivare, men
också till dig som redan
arbetar inom förbundet. Vi
vill att du med jämna
mellanrum får en
översiktsbild av nuläge.
Nyhetsbrevet kan med fördel
även läsas av medlemskommunerna och andra som
är intresserade att vad som är
aktuellt i arbetet med att
samordna den åländska
socialvården.
Vi ser fram emot ett gott och
konstruktivt samarbete!

NU BÖRJAR VI!
Eller ja, arbetet med att bilda KST har redan pågått ett tag. Ända
sedan Omsorgsförbundet tog initiativ till att sondera terrängen om
möjligheten att samordna socialvården inom förbundet år 2018. Men
nu börjar nedräkningen. I slutet av 2019 godkände alla kommuner
grundavtalet och arbetet för att verkställa kunde inledas på riktigt.
Januari har använts till att kartlägga allt som måste vara på plats, och
de kommande månaderna är det ”just do it” som gäller, för att låna ett
känt sportmärkes credo. Och du vet väl att namnet redan gäller?
Kommunernas socialtjänst k.f. är officiellt registrerat, men det kortare
KST används dagligdags.

”…de kommande månaderna är det ’just do it’
som gäller…”

Hur går arbetet till?
Som bilaga till det här första nyhetsbrevet finns den nedskrivna
projektorganisationen. Den beskriver hur beslutsfattandet inom
projektet går till, att styrelsen är styrgrupp, vem som ingår i
projektgruppen och hur arbetet är upplagt.
F: Vad är KST-projektet för något?
S: Även om vi allmänt använder begreppet ”projekt” så handlar det om
ett sammelsurium av varandra oberoende processer, beslut och
åtgärder som ska tas. För att få ett hanterbart flöde delar vi in arbetet i
sex huvudområden: personal; fysiska utrymmen; styrdokument; avtal;
information och IT. Målsättningen inom alla delar är att skapa en
stabil och tydlig organisation för den åländska socialvården.
F: Hur kan jag komma med synpunkter?
S: Vi tar löpande emot synpunkter, önskemål och frågor om hur det
ska se ut 1.1.2021. Ännu finns det inte svar på alla frågor, men allt som
kommer in noteras, sammanställs och besvaras allt eftersom. Alla
kommentarer ger oss också värdefull vägkost. Kom ihåg att vi nu
lägger grunden.

”Målsättningen är att skapa en stabil och
tydlig organisation för den åländska
socialvården.”
PÅ GÅNG…
Nyhetsbrevet kommer att ta upp det som är på gång för tillfället. Det
kommer inte att vara en heltäckande bild, utan vi plockar de viktigaste
punkterna.

Kontakta oss

• Stämman sammanträder 14.2.2020. Stämman utser den nya
styrelsen som ska lotsa in KST i den nya verksamheten.
Kommunernas socialtjänst
• En logotyp tas fram för KST. När den är klar kommer namnbytet
Skarpansvägen 20
att synas mer tydligt.
22100 MARIEHAMN
• Värderingssystem för löner har tagits fram, godkänts av facken
018-52 6600
och ska fastställas av styrelsen vid nästa sammanträde.
info@kst.ax
• Uppgiftsbeskrivningar för de olika tjänsterna och
www.kst.ax
arbetsuppgifterna tas fram. Uppgiftsbeskrivningarna fastställer så
kallade uppgiftshelheter, det vill säga de anger i grova drag vad
tjänsten/arbetet omfattar. Först kommer uppgiftsbeskrivningarna för
områdescheferna att fastställs.
• ÅDA har tagit fram projektbeskrivningar och budget för de olika
IT-projekt som ska genomföras, vilket bland annat inkluderar Abilita,
Office 365, arbetsstationer och skrivare samt hemsida. Nu inväntar vi landskapsregeringens beslut om
beviljande av samarbetsstöd för projekten.

KLART!
Under rubriken Klart! kommer vi att notera sådant som vi kan stryka ur att-göra-listan.
Vi vill börja med att hälsa Jeanette Salminen välkommen till KST! Hon börjar sin tjänst som ekonomichef vid
förbundet den 17 februari.

FRÅGOR OCH SVAR
I slutet av nyhetsbrevet kommer vi att ta upp de mest aktuella frågorna som flutit in.
F: När kommer områdescheferna att utses?
S: Områdescheferna rekryteras under våren 2020 från KSTs hela personalgrupp som inkluderar den personal
som överlåts från kommunerna. Med andra ord kommer tjänsterna att utannonseras internt och de som är
behöriga har möjlighet att söka. Beslut om anställning fattas av förbundsstyrelsen.
F: Var kommer jag att sitta 1.1.2021?
S: Behovet av utrymmen har kartlagts. Säkerhet och tillgänglighet är två viktiga aspekter. Förbundsstyrelsen
har skickat en formell förfrågan till Mariehamns stad om möjligheten att hyra utrymmen i Nyfahlers (där
staden idag har sin socialvård).

