TIDSPLAN 2020

VÅRA MÅL

GENOMFÖRT

PERSONAL

STYRDOKUMENT

De nya rollerna och tjänsterna i KST är
klarlagda och tjänsterna fastställda.
Processen gällande överlåtelse slutförd
och personalen formellt överförd.

De dokument som reglerar förvaltning,
befogenheter och servicenivåer är
förnyade och fastställda.

AVTAL

FYSISKA UTRYMMEN

De finns ett samlat grepp om vilka avtal
som finns samt vilka skyldigheterna för
KST är. Nya avtal har ingåtts med KST som
avtalspart.

Den 1 januari 2020 anvisas alla en egen
arbetsstation. Telefonnummer och
besöksadresser är klara och har
kommunicerats till klienter och allmänhet.

INFOMRATION

IT

Informationsmaterialet är förnyat och
anpassat till KSTs behov. Samordningen är
bekant för klienter och allmänhet.

Hård- och mjukvara är installerad. Vital
information är överförd från gamla till nya
system. Alla har en inloggning, åtkomst till
relevanta program samt fungerande epostadress.

Arbetsvärderingssystem
Upphandling företagshälsovård- avtal ingått
Kartläggning adminresurser
Mall för övergångsavtal
Personuppgiftspolicy
Arvodesstadga
Upphandlingsdirektiv
Avtal med Fixtjänst
Lojalitetsavtal med kommunerna
Avtal Pixnekliniken
Logotyp
Anslutning till e-tjänstplattform
Anslutning till e-Avrop
Projektfinansiering
Laptops och dockningsstationer beställt
Överenskommelse hyra av Nyfahlers
Överenskommelse lokala mottagningsutrymmen

AUGUSTI

SEPTEMBER

OKTOBER

FST 31.8.2020
Beslut: telefonväxel
Beslut: inrättande av tjänster, områdeschefer
Beslut: inrättande av tjänster övriga
Beslut inför FS: omprioritering investeringsbudget
Behandling: anslutning till datalager
Behandling: budgetramar
För kännedom: tidsplan

FST 21.9.2020
Beslut: kommunikationsplan
Beslut: anställning områdeschefer
Beslut: servicenivåer
Beslut: organisationsschema
Beslut: upphandling familjerådgivning
Beslut: avtal med skärgården
Beslut: Pelaren
Beslut: Taxikuutio (taxikort)

Stämma 9.10.2020
Beslut: förvaltningsstadga
Beslut: omdisponering investeringsbudget

Pågår
Upphandling IT-drift
Samarbetsförhandlingar individuell nivå
Inköp av formulär till e-tjänster
Stöd för ansökningar till Suosikki
Översyn bredbandsanslutningar

Beslut: datalager
Behandling: budget 2021

Beslut: utrymmen +13
Beslut: upphandling lokalvård egna lokaer
Beslut: avlastning närståendevård

Pågår
Förstudie hemsidan
Framtagande upphandling familjerådgivning
Integration e-tjänster mot Abilita socialvård

Beslut: ärendehanteringssystem
Beslut: anställning av jurist
Beslut: anställning kansliadministratör
Behandling: budget 2021

Beredning ärendehanteringssystem
Samtyckesblankett inför överföring av klientskap
Överta stadens postbox
Uppgiftsbeskrivningar

FST 12.10.2020
Beslut: handledningstjänster
Beslut: arkivplan och ISP
Beslut: avtal leasingbilar
Beslut: hyresavtal Tallbacken

FST 26.10.2020
Beslut: anställning övrig personal
Beslut: personalstadga
Beslut: personalpolicy
Beslut: utrymmen övervakade umgängen
Beslut: hemservice under 65 år, handikapp
Beslut: klienter i kommunerna, avtal
Beslut: inredning av utrymmen
Behandling: budget 2021
Installerat: Abilita socialvård
Pågår
Receptionen i Nyfahlers
Tagsystem, nycklar
Städning till klienter inom serviceboende
Workshops 7-8 oktober
Organisationscertifikat

NOVEMBER

DECEMBER

FST 2.11.2020
Beslut: avtal familjevårdarutbildning
Beslut: avtal adoptionsrådgivning
Beslut: FPA avtal ta del av uppgifter
Beslut: avtal UMA (MIGRI)
Beslut: avtal Alandia security
Beslut: arbete med integrationsfrågor
Beslut: lokala hyresavtal Jomala, Finström, Eckerö
Beslut: upphandling fastighetsskötsel

FST 14.12.2020
Beslut: plan för egenkontroll (47 § socialvL)
Beslut: kommunikationspolicy
Beslut: registerbeskrivningar

Beslut: sociala medier
Beslut: budget 2021

Verkställt: inbetalning av grundkapital

Stämma xx.11.2020
Beslut: budget 2021
Beslut: begäran om medel inför 2021
Beslut: förvaltningsstadga
FST 23.11.2020
Beslut: mallavtal familjevårdaruppdrag (10 § familjevårdarL)
Beslut: policy intern kontroll och rikshantering
Beslut: välfärdsplan för barn och unga (barnskyddsplan)
Beslut: rekryteringspolicy
Beslut: arbete med våld i nära relationer
Beslut: fullmaktsavtal kommunerna ersättning från MIGRI
Pågår
Uppdatera senast uppgifterna till telefonkatalogen
Avtal med företagsbyrån- assistenlöner
Upptryckning av informationsmaterial

Lansering: hemsida
Lansering: intranät
Lansering: e-tjänster
Installerat: arbetsstationer

Pågår
Genomgång av försäkringsavtal
Överta stadens inventarier

PRIORITERAS 2021
Verksamhetsprogram för arbetarskyddet
Alkohol- och drogpolicy
Personal- och utbildningsplan
Jämställdhets- och likabehandlingsplan
Beredskaps- och kontinuitetsplan
Krisplan
Plan för informationssäkerhet
ID-kort för personal som gör hembesök
Servicesedlar
Överlåtelse av rörelse Fixtjänst
Kanta
System för hantering av stämpelklocka
Schemaläggning
Synka nya uppgiftsbeskrivningar med befintliga
Samverkan gällande social rehabilitering
Samverkan integration
Samverkan sysselsättning
Värdegrundsarbete/strategidokument

