Kommunernas socialtjänst k.f.
Mötesprotokoll
Samarbets- och utredningsförfarande
Tid:
Plats:
Närvarande:

2.7.2020, kl. 9.00 – 9.50
Kommunernas socialtjänsts kansli, Skarpansvägen 30, Mariehamn
Katarina Dahlman och Anna Moore (arbetsgivarens representanter),
Petra Sjöstrand (arbetsgivarens rådgivare)
Charlotte Danielsson, Jana Sundberg, Marie-Susanne Stenwall (TCÅ
r.f.), Camilla Eriksson, Camilla Andersson, Linda Eriksson, Simone
Sundström, Sonja Lumme, Linda Nordmyr, Hanna Lundberg, Hanna
Segerström, Melanie Gäddnäs.

1.

MÖTETS ÖPPNANDE
Katarina Dahlman öppnade mötet och konstaterade att mötet utgör del
av KST:s samarbetsförhandling och utredningsförfarande med anledning av personalkonsekvenser på grund av KST-reformen.
Konstaterades att samtliga föreståndare och verksamhetsledare kallats
till detta sammanträde.

2.

VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE
Beslöts att Katarina Dahlman för protokoll över mötet. Beslöts att
Linda Nordmyr och Simone Sundström justerar och undertecknar protokollet.

3.

INFORMATION OCH DISKUSSION OM PLANERADE ÅTGÄRDER
OCH GRUNDERNA FÖR DEM
Katarina Dahlman redogjorde för bakgrunden till den organisationsförändring som är orsak till dessa samarbetsförhandlingar. Organisationsförändringen kommer att innebära att alla inte kan behålla sina
nuvarande tjänster. För dem som inte har sin befattning kvar i den
nya organisationen kommer omplacering till annan befattning att erbjudas. I den ifrågavarande gruppen är situationen dock den att tjänsterna kommer att bibehållas även i den nya organisationen och tjänstemännen från kommunerna övergår genom överlåtelse av rörelse till
KST.
Anna Moore redogjorde för det arbetsvärderingssystem som med
AKTA som utgångspunkt har uppgjorts av Sara Karlman om som nu

är det förslag som arbetsgivaren presenterar i samarbetsförhandlingarna.
Föreslagna uppgifts- och tjänstebeskrivningar cirkulerade på mötet
och kommer att läggas ut på hemsidan.
Överlåtelseavtal kommer att uppgöras med var och en.
Katarina Dahlman presenterade också förslag till uppgiftsrelaterade
löner. Även detta förslag läggs ut på hemsidan. För denna grupps del
är lönerna oförändrade.
Det föreslagna organisationsschemat gicks igenom och diskuterades.
Det framställdes att det finns ett behov av handledning och därmed
befattningar som metodhandledare.
Det framställdes även synpunkt på att föreståndarnas antal skulle
framgå av organisationsschemat. Man kom överens om att skriva ut
föreståndarna i organisationsschemat.
Det framställdes synpunkt på marknadsföring av arbetsplats och synlighet i olika medier.
Diskussion uppstod om behovet av samordnad vikarierekrytering.
Det framfördes synpunkter på att resurserna inom organisationen inte
nyttjas till fullo då varje föreståndare separat rekryterar vikarier.
Samtliga synpunkter noterades för den fortsatta planeringen av organisationsförändringen.
Katarina Dahlman redogjorde för de personalgrupper vars arbete inte
kommer att ändras i den nya organisationen. Dessa är Tallbacken, fältarna, familjearbetarna, beroendemottagningen, boenden och dagverksamhet inom KST.
Det påpekades att på Tallbacken kommer en barnskötare att sluta och
förslaget är att det istället för en barnskötarbefattning blir 2,6 socialhandledare.
Det framfördes önskemål om att även antalet vårdare och handledare
separat för boende och daglig verksamhet ska listas så att alla är delaktiga och ser sin plats i den nya organisationen även om förändringar
inte kommer att ske.
4.

ÖVRIG INFORMATION
Plats i Nyfahlers eftersträvas.
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Möbler övergår från Mariehamns stad.
Nya datorer och kopiatorer införskaffas, eftersom detta enligt uppgift
blir förmånligast då ny programvara införs.
Det kommer att finnas satelliter i Jomala, Eckerö och Finström.
Susanne Lehtinen jobbar med framtagandet av servicenivåer.
Telefonväxel är under utredning och blir kopplat till antingen Ålands
landskapsregering, Mariehamns stad eller ÅHS.
TCÅ:s representant efterlyste personalstrategi för den nya organisationen.
5.

NÄSTA MÖTE
Det konstaterades att det redan i kallelsen till detta möte uppgavs att
nästa möte blir 12.8.2020. Klockslag kommer att meddelas senare.
Mötet förklarades avslutat.

Katarina Dahlman

Justerat och godkänt:

__
Linda Nordmyr

Simone Sundström
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