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§ 6 Sammanträdet öppnas – laglighet och beslutsförhet 

 

Enligt 90 § i Vasa sjukvårdsdistrikts förvaltningsstadga ska kallelsen till sammanträdet utfärdas 

av ordföranden eller, om han eller hon är förhindrad, av vice ordföranden. I kallelsen ska man 

ange tid och plats för sammanträdet samt de ärenden som ska behandlas. 

 

I kallelsen ska man också ange om det är fråga om ett elektroniskt sammanträde samt den 

webbadress och den plats där allmänheten kan följa sammanträdet. Av kallelsen ska framgå om 

en del av ärendena kommer att behandlas vid ett slutet sammanträde. 

 

Kallelsen ska skickas minst fem (5) dagar före fullmäktiges sammanträde till varje ledamot och 

till dem som har rätt att närvara eller plikt att närvara vid sammanträdet samt till alla 

medlemskommuner. Inom samma tid ska det informeras om sammanträdet på samkommunens 

webbplats. 

 

Enligt 97 § i förvaltningsstadgan ska de närvarande ledamöterna och ersättarna konstateras 

elektroniskt eller genom namnupprop som verkställs i alfabetisk ordning. När ordföranden har 

konstaterat vilka fullmäktigeledamöter som är närvarande konstaterar ordföranden vilka 

ledamöter som eventuellt anmält förhinder och vilka ersättare som träder i deras ställe samt om 

sammanträdet är lagligen sammankallat och beslutfört. 

 

Enligt 103.1 § i kommunallagen (410/2015) är fullmäktige beslutfört då minst två tredjedelar av 

ledamöterna är närvarande. 

 

Ordförande Gösta Willman öppnar sammanträdet. 

 

Namnupprop förrättas och närvarande ledamöter konstateras. Dessutom konstateras också att 

röstlängden är uppgjord enligt § 6 i grundavtalet. 

 

         BILAGA § 6 
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§ 7 Val av protokolljusterare 

 

Enligt 111 § i Vasa sjukvårdsdistrikts förvaltningsstadga förvaltningsstadga ska fullmäktige vid 

varje sammanträde välja två (2) ledamöter att justera sammanträdesprotokollet till de delar som 

protokollet inte justeras vid sammanträdet. 

 

Enligt 112 § i förvaltningsstadgan ska protokoll från fullmäktige med tillhörande besvärsanvisning 

efter justeringen hållas tillgängliga på samkommunens webbplats så som det bestäms i 140 § i 

kommunallagen. 

 

Enligt 150 § i förvaltningsstadgan kan protokollet undertecknas och justeras elektroniskt. 

 

Till protokolljusterare föreslås medlem Daniel Svenlin och medlem Helena Berger. 
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§ 8 Samkommundirektörens lägesöversikt 

 

Fullmäktige för samkommunen får ta ställning till samkommundirektörens lägesöversikt på 

fullmäktigesammanträdet. 

 

I samband med lägesöversikten genomgås aktuella frågor som bland annat hänför sig till 

verksamhet, ekonomi, kunder, personal och utveckling. 
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§ 29 Förändringar till investeringsbudgeten år 2021 

Dir 9  

I samband med budgetbehandlingen för 2021 stod det klart att en tilläggsbudget skulle behövas 

gällande IT-investeringar till välfärdsområdet men uppskattningarna om omfattningen saknades 

i det inledande skedet av planeringen.  

 

Vartefter planeringen och beredningen av välfärdsområdet framskridit står det klart att 

organisationen under de kommande åren av uppbyggnad kommer att behöva göra omfattande 

satsningar för en gemensam It och en fungerande It- infra. Det hela kommer att göras stegvis och 

fram till att Aster Botnia tas i bruk måste vissa åtgärder göras för att få en fungerande helhet av 

nuvarande system från olika organisationer. Vissa absolut nödvändiga åtgärder behöver startas 

omgående. 

 

Nya www-sidor skall planeras och skapas och ett gemensamt intranet planeras och byggas. Den 

nya organisationen behöver gemensamma e-postadresser, ett nytt dokument- och 

ärendehanteringssystem, ett system för uppföljning av feedback från kunder, patienter och 

klienter samt ett verksamhetsplaneringssystem. Därtill behövs olika ändringar i befintliga system 

för att bygga den helt nya organisationen parallellt med den nuvarande, omfattande ny 

organisationsmodell, nya enheter och ny kontoplan i ekonomi och HR-systemen, robotik för 

överföring av personalen, kopplingar och kopplingsarbete till andra system. Sammankopplingar 

av de befintliga patientdatasystemen för patient- och kommunfaktureringsmaterial etc. 

 

En It-investeringshelhet för 2021 om 4,5 miljoner euro föreslås innefattande planeringen av 

helheten för en miljon euro, dokument- och ärendehanteringssystemet samt www och 

intranätbygget för 0,5 miljoner vardera medan resten uppskattas för diverse ändringar och 

kopplingar mellan systemen samt mindre anskaffningar. Dessa investeringar är nödvändiga för 

att kunna starta 1.1.2020 medan andra investeringar tillkommer under de följande åren. 

Styrgruppen för beredningen av Österbottens välfärdsområde, 23.2.2021, har behandlat 

budgetförändringen och godkänt ärendet förs vidare till styrelsen och fullmäktige. 

 

DIR:   föreslår att, styrelsen föreslår att fullmäktige godkänner ändringarna i 

investeringsbudgeten för 2021 med 4,5 miljoner. 

 

STYR: ekonomidirektören Lena Nystrand deltog i sammanträdet för att 

redogöra för ärendet. Nystrand avlägsnade sig från sammanträdet kl. 

10.17. 

 

 godkände förslaget efter diskussion. 

  ________ 

 

fortsätter... 
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§ 9 Förändringar till investeringsbudgeten år 2021 

 

 

STYR: föreslår att fullmäktige godkänner ändringarna i investeringsbudgeten 

för 2021 med 4,5 miljoner. 

 

FMGE:  
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§ 27 Behörighetsstadga, del 1 

 

Dir. 16 

Inför rekryteringsomgång 2, i vilken mellanledning och vissa sakkunniga ska rekryteras, finns så 

många olika yrkesbenämningar och uppgifter, att det nu blivit aktuellt att utarbeta en 

behörighetsstadga, där de formella behörighetsvillkoren för tjänster och befattningar i 

Österbottens välfärdsområde fastställs. Enligt förvaltningsstadgan är det fullmäktige som 

besluter om behörighetsvillkor och språkkrav för samkommunens tjänster och befattningar.  

 

På grund av det stora antalet yrkesbenämningar, bereds behörighetsstadgan  i två skeden, så att i 

del ett föreslås ingå: 

• De tjänsteinnehavare som redan anställs till välfärdsområdet 

• Ledande tjänsteinnehavare och vissa sakkunniga som kommer att överföras utan rekrytering 

(uppgifter som bara en anställd har) 

• Tjänster och befattningar som sätts till intern rekrytering i april 2021. 

 

I rekryteringsannonserna kan man förutom de formella behörighetsvillkoren närmare beskriva 

vilket kunnande och vilka egenskaper som man förväntar sig att de sökande har. 

 

Behörighetsvillkor för samkommunens övriga tjänster och befattningar kommer att  fastställas i 

del två och berör i huvudsak den personal som kommer att överföras på basen av 

överföringsavtalet.  

 

Förslag till behörighetsstadga      BILAGA § 27 

 

DIR.:  föreslår att styrelsen 

- för sin del godkänner förslaget till behörighetsstadga enligt bilaga 1 

och   

- föreslår att fullmäktige besluter om behörighets- och språkkrav 

enligt förslaget till behörighetsstadga. 

 

STYR: godkände förslaget efter diskussion under förutsättning att den 

politiska styrgruppen för sin del godkänner förslaget. 

 

 Styrelsen beslutade komplettera behörighetsstadgan med en tjänst som 

överläkare i geriatri och ge HR-direktören befogenhet att inför 

fullmäktigesammanträdet precisera de behörighetskrav som ska ställas 

på tjänsten och göra andra tekniska förändringar. 

 ________ 

 

 

fortsätter... 
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§ 10 Behörighetsstadga, del 1 

 

Efter styrelsemötet behandlades ärendet på den politiska styrgruppens möte 23.3.2021. 

 

Protokollsutdrag från den politiska styrgruppens protokoll 23.3.2021 § 8 BILAGA § 10/1 

Förslag till behörighetsstadga      BILAGA § 10/2 

 

 

STYR: föreslår att fullmäktige godkänner behörighetsstadgan. 

 

FMGE:  
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§ 28 Inrättande av tjänster och befattningar 

 

Dir. 17 

Ledningsgruppen för Österbottens välfärdsområde har berett rekryteringsomgång 2, i vilken 

mellanledning och vissa sakkunniga ska rekryteras. Rekryteringen genomförs som en intern 

rekrytering, som riktas till anställda inom de kommuner som hör till välfärdsområdet, K5 och 

sjukvårdsdistriktet.  I planeringen har utgångsläget varit, att platserna inte ska överstiga det antal 

tjänster och befattningar som nu finns inom organisationerna. 

 

Både ur personalens synvinkel och verksamhetens synvinkel behöver man i god tid bygga upp 

organisationen, så att också berörda personer vet vilken roll de kommer att få i den nya 

organisationen. De personer som väljs till uppgifterna kommer att kopplas in på 

beredningsarbetet redan under det här året. Anställningsförhållandet kommer dock att inledas 

1.1.2022. Det här är den sista större rekryteringsomgången under 2021. Övrig personal kommer 

att  överföras via överföringsavtalet. 

 

Enligt förvaltningsstadgan inrättas tjänster och befattningar av fullmäktige. De nya tjänsterna och 

befattningarna behöver inrättas, för att rekryteringarna ska kunna slutföras.  

 

Plan över nya tjänster och befattningar      BILAGA § 28 

 

Efter styrelsebehandlingen kommer även ärendet att behandlas i styrgruppen. 

 

DIR.:  föreslår att styrelsen 

- för sin del godkänner planen med nya tjänster och befattningar och  

- föreslår till fullmäktige att tjänster och befattningar inrättas enligt 

planen i bilagan 

 

STYR: godkände förslaget efter diskussion. 

 

 Styrelsen beslutade komplettera listan över tjänster som ska inrättas 

inom verksamhetsområdet för sjukhusservice med en tjänst som 

överläkare i geriatri. 

 ________ 

 

 
 
 
 
 

fortsätter… 
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§ 11 Inrättande av tjänster och befattningar 

 
Plan över nya tjänster och befattningar      BILAGA § 11 

 

 

STYR: föreslår att fullmäktige godkänner att tjänster och befattningar inrättas 

enligt planen i bilagan. 

 

FMGE:  
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§ 33 Kvalitetsrapporten 2020 

CÖSK 1  

Kvalitetsrapporten är en sammanställning av det föregående årets utvecklings- och säker-

hetsarbete. Den föreliggande rapporten som utarbetats i multiprofessionellt samarbete är den 

nionde i ordningen.  Syftet med kvalitetsrapporten är att stödja och systematisera utvecklandet 

av verksamheten. Rapporten är ett dokument som olika sakkunniga utarbetat över det gångna 

året och en framtidsöversikt ur synvinkeln för kvalitetsarbete, patientsäkerhet, övergripande 

säkerhet, patientombudsmännens verksamhet, patientförsäkringsbeslut, klientrespons, 

dataskydd, sjukhushygien, radiologi, strålbehandling och vårdtyngdsklassificering. Syftet med 

rapporten är att öka genomskinligheten samt att ge såväl personalen som patienter och anhöriga 

en bild av servicenivåerna och utvecklingsarbetet vid Vasa centralsjukhus. 

 

          BILAGA § 33 

 

  

CÖSK:  föreslår, att styrelsen tar del av rapporten och ger den fullmäktige till 

kännedom. 

 

STYR: kvalitetsdirektör Mari Plukka deltog i sammanträdet kl. 10.27-10.51 för 

att redogöra för ärendet. Plukka avlägsnade sig från sammanträdet före 

beslutsfattandet. 

 

 godkände förslaget efter diskussion. 

 ________ 

 

  

 
 

§ 12 Kvalitetsrapporten 2021 

 

Kvalitetsrapporten         BILAGA § 12 

 

 

STYR: föreslår att fullmäktige tar del av rapporten. 

 

FMGE:  
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§ 34 Motion gällande ersättning för handledning av studerande 

CÖSK 1  

Fullmäktigeledamot Päivi Karppi tillställde en fullmäktigemotion på det sammanträde som 

fullmäktige höll 25.1.2021/§ 5. I motionen framförs att Vasa sjukvårdsdistrikt i fortsättningen ska 

betala en ersättning på fem euro för varje dag en arbetstagare handleder studerande. Styrelsen 

remitterade fullmäktigemotionen till chefsöverskötaren för beredning vid sitt sammanträde 

22.2.20217/§ 21. 

 

Vasa centralsjukhus är ett undervisningssjukhus. Enligt hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010) 

är yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården som är anställda hos en samkommun för 

ett sjukvårdsdistrikt skyldiga att delta i utbildningsverksamhet inom hälso- och sjukvården på det 

sätt som avtalas mellan samkommunen och en utbildningsanordnare. 

 

Yrkesexamina för legitimerade yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården (t.ex. 

sjukskötare, hälsovårdare, barnmorskor) tar cirka 3,5 – 4,5 år i anspråk att avklara och är till 

omfattningen 210 – 270 studiepoäng. Cirka 35 – 45 % av studierna utgörs av praktik. 

Utbildningen av närvårdare inrymmer åtminstone 20 studieveckor av  inlärning i arbetet eller så 

kan utbildningen genomföras som läroavtalsutbildning. Syftet med denna praktik/inlärning i 

arbetet är att erbjuda den studerande erfarenheter som främjar den studerandes yrkesskicklighet. 

Under praktiken/inlärningen i arbetet får den studerande utveckla sin professionalism, sin 

kompetens och sina arbetslivsofärdigheter men också omfatta de tillvägagångssätt som används 

i organisationen. Den person som handleder den studerande har en viktig roll att spela i den 

praktik som strävar efter att främja den studerandes yrkesskicklighet i och med att handledaren 

ska stöda den studerandes inlärning men också utveckla den studerandes professionalism. 

Samtidigt erbjuder praktikperioden/inlärningen i arbetet arbetsgivaren en utmärkt möjlighet att 

rekrytera blivande vårdanställda. 

 

Styrelsen för sjukvårdsdistriktet har vid sitt sammanträde 16.1.2013/§ 23 tagit ställning till det 

handledningsarvode som yrkeshögskolorna och yrkesinstituten i Vasanejden betalar för 

studerande som avklarar praktikperioder på Vasa centralsjukhus. Vid det tillfället halverades 

praktikersättningarna och läroinrättningarna förband sig till att i fortsättningen sköta om de s.k. 

LOVe-tenterna (webbaserad utbildning i läkemedelsbehandling) men också till att klinikläraren 

finns till sjukhusets förfogande på överenskommet sätt. 

I och med reformen av yrkesutbildningen och i enlighet med 73 § i lagen om yrkesutbildning 

(531/2017) betalas ingen ersättning för utbildning som grundar sig på ett utbildningsavtal till den 

som tillhandahåller en utbildningsavtalsarbetsplats. Således har yrkesläroanstalten i Vasa 

(Vamia) och Yrkesakademin i Österbotten inte betalat någon handledningsersättning efter år 

2017. Med de övriga yrkeshögskolorna utanför Vasanejden har man ingått separatavtal som 

inrymmer en handledningsersättning på 8,41 euro/studerande och en ersättning för skyddskläder 

på 8,60 euro/studerande/vecka (=5 dagar.). 

 

 

fortsätter.. 
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Med stöd av de ömsesidiga avtal som Vasa centralsjukhus har ingått med läroinrättningarna ska 

centralsjukhuset: 

a) anordna goda verksamhets- och studiemöjligheter för de studerande och för den handledande 

personalen vid den skola som ombesörjer undervisningen genom att upplåta 

sjukvårdsinrättningens utrymmen och utrustning för sådan användning, som inte väsentligt 

begränsar eller försvårar genomförandet av sjukvårdsinrättningens lagstadgade åligganden 

b) ålägga centralsjukhusets anställda att utföra handlednings-, undervisnings- och 

utvärderingsuppgifter samt utse en handledare för varje studerande; 

c) erbjuda studerande en möjlighet att använda sig av personalmatsalens tjänster, samt 

d) anordna skyddsdräkter för skolornas studerande och ombesörja underhållet av desamma samt 

anvisa omklädningsutrymmen. 

 

Årligen utför cirka 1 100 – 1 300 studerande inom social- och hälsovården sin praktik på 

centralsjukhuset. Dessa praktikperioder omfattar cirka 18 000 – 20 000 dagar. År 2020 var ett 

undantag när praktikperioderna avbröts för i sammanlagt 13 veckor på grund av pandemin. 

 

Efter varje praktikperiod erbjuds studerandena en möjlighet att kommentera kvaliteten på 

handledningen. Denna respons insamlas med hjälp av den internationella Cles-enkäten med en 

skala från 1 till 10 (1=Helt av annan åsikt, 10=Helt av samma åsikt). År 2020 besvarades enkäten 

av cirka hälften av de studerandena som utförde sin praktik på sjukhuset. Studerandena var nöjda 

med sin handledning (mv 8,7) och sin inlärning under praktikperioden (mv 8,7). 

 

Den handledningsersättning som yrkeshögskolan i Vasa (VAMK) och Yrkeshögskolan Novia 

(NOVIA) betalat och som inrymmer även en ersättning för skyddskläder har årligen uppgått till 

57 000 euro, med undantag av år 2020. De ersättningar som övriga läroinrättningar betalar 

varierar från år till år utgående från hur många studerande som utfört sin praktik på sjukhuset. 

 

Nationellt finns det ingen enhetlig linje för hur ersättningar för studerande ska värderas. På 

många centralsjukhus har ersättningen allokerats till enheternas fortbildning och verksamhet 

som främjar välbefinnande i arbetet. I sjukvårdsdistriktets område har ersättningarna för 

handledningen av studerande allokerats enligt följande: 

- Vasa stads social- och hälsosektor: handledaren får 5 euro/handledningsdag; 

- Närpes stad: 100 €/studerande betalas till den enhet som sörjer för handledningen för att 

stärka gemenskapen; 

- Social- och hälsovården i Oravais-Korsholm-Vörå: ersättning betalas till enheten för att stärka 

gemenskapen; samt 

- Vasa centralsjukhus och de övriga kommunerna/samkommunerna i regionen har inte 

allokerat de ersättningar som betalas för handledning av studerande. 

 

I och med att verksamheten överförs till samkommunen för Österbottens välfärdsområde måste 

de avtal som ingås med läroinrättningar gällande ersättning för handledning av studerande och 

ersättning för skyddskläder revideras och förenhetligas. På samma gång måste också allokeringen 

av de ersättningar som betalas för studerande förenhetligas.  

fortsätter... 



Föredragningslista sida 

15 (16) 

nr 2/2021 

 

VSVDStyrelsen    § 34    22.3.2021 
Fullmäktige    § 13     29.3.2021 

 

 

 

Med tanke på ovanstående skulle det vara ändamålsenligast att man i samband med beredningen 

av Österbottens välfärdssamkommun upprättar en plan om hur de ersättningar som betalas för 

handledningen av studerande ska användas. 

 

Fullmäktigemotionen       BILAGA § 34 

 

CÖSK:  föreslår att styrelsen ska: 

1. anteckna redogörelsen för kännedom och föra den till fullmäktige 

som ett genmäle på fullmäktigemotionen. 

2. föreslå att fullmäktige ska anse fullmäktigemotionen som 

färdigbehandlad.  

 

STYR: godkände förslaget efter diskussion. 

 ____________ 
 
 
 

§ 13 Motion gällande ersättning för handledning av studerande 

 

Fullmäktigemotionen       BILAGA § 13 

 

 

STYR: föreslår att fullmäktige  

1. antecknar redogörelsen för kännedom 

2. anser fullmäktigemotionen färdigbehandlad 

 

FMGE:  
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§ 14 Övriga eventuella ärenden 

 
 


