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Organ: Personalsektion, samkommunen för Österbottens välfärdsområde
Tid: 16.11.2021 kl. 14.00 – 15.41
Plats: Vasa centralsjukhus, mötesrum Svala

Närvarande: Hans-Erik Lindqvist ordförande
Nils-Johan Englund medlem
Anita Sundman medlem
Barbro Kloo medlem
Kenneth Pärus medlem
Annica Haldin medlem
Erkki Aro medlem

Frånvarande:

Sakkunniga:

Övriga Marina Kinnunen svd:s direktör
närvarande: Marjo Orava chefsöverskötare (Teams)

Carina Nåls socialdirektör (Teams)
Hans Frantz styrelsens ordförande

Föredragande: Ann-Charlott Gröndahl

Sekreterare: Ann-Charlott Gröndahl

Paragrafer: 16 - 29

Protokollet Ordförande Sekreterare
undertecknat: Protokollet undertecknat elektroniskt Protokollet undertecknat elektroniskt

24.11.2021 24.11.2021

HANS-ERIK LINDQVIST ANN-CHARLOTT GRÖNDAHL

Justerat: Protokollet justerat elektroniskt Protokollet justerat elektroniskt
25.11.2021 25.11.2021

NILS-JOHAN ENGLUND ANITA SUNDMAN

Framlagt till Utdragets riktighet bestyrkes:
påseende: 26.11 – 17.12.2021

_________________________
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Ärendeförteckning

Paragraf Ärende                       Sida

§ 16 Sammanträdet öppnas – laglighet och beslutsförhet 3

§ 17 Val av protokolljusterare 3

§ 18 Nulägesanalys inom HR 4

§ 19 Lokalavtal för tandläkarnas jourersättningar 5

§ 20 Förtroendemannaorganisation 2022 6

§ 21 Lokalavtal för vårdare inom prehospitala vården 7

§ 22 Plan för jämställdhet och likabehandling i personalfrågor 8

§ 23 Ersättning till läkare och vårdpersonal som håller sk närservicemottagning ute 9

i regionen 9

§ 24 Företagshälsovårdsservice 10

§ 25 Personalbespisning 11

§ 26 Brev från personalrepresentanterna 12

§ 27 Information, meddelanden, initiativ, frågor 13

§ 28 Nästa möte 14

§ 29 Mötets avslutande 14
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Personalsektionen § 16 – 17 16.11.2021

§ 16 Sammanträdet öppnas – laglighet och beslutsförhet

Enligt förvaltningsstadgan ska ordförande efter att mötet öppnats konstatera närvarande samt
om sammanträdet är lagligen sammankallat. Enligt 103.2 § i kommunallagen (410/2015) är andra
organ än fullmäktige beslutföra när över hälften av ledamöterna är närvarande.

PS: Ordföranden konstaterade sammanträdet vara lagenligt sammankallat och
beslutsfört.
________

§ 17 Val av protokolljusterare

Föreslås att två protokolljusterare väljs.

PS: Till protokolljusterare valdes Nils-Johan Englund och Anita Sundman.
__________
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§ 18 Nulägesanalys inom HR

HR-direktören ger en redovisning över beredningen av välfärdsområdet ur HR-synvinkel.

HRD: föreslår att personalsektionen antecknar redogörelsen till kännedom.

PS: godkände enhälligt HRD:s förslag.
__________
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§ 19 Lokalavtal för tandläkarnas jourersättningar

Under ett och ett halvt år har en tandläkarjour funnits kvällstid och under veckosluten vid Vasa
centralsjukhus. Enligt lagen måste det finnas tandläkarjour vid sjukhus med omfattande jour. I
huvudsak har jouren skötts av tandläkarna vid regionens hälsocentraler. Ersättningen har
utgjorts av en fast timlön, som fastställdes då jourverksamheten startade. Från år 2022 ändras
situationen, då merparten av tandläkarna är anställda av välfärdsområdet. Ibruktagningen av
läkaravtalets jourersättningssystem i tandläkargruppen har väckt diskussion, i och med att
tandläkarnas lön är uppbyggd på ett annat sätt än läkarnas. Den uppgiftsrelaterade lönen är lägre,
men i stället  betalas åtgärdsarvoden för varje patient. Under jourtid är dock patientantalet så
lågt, att det inte fyller ut skillnaden.

På tjänstemannanivå har diskuterats behovet av att se över jourverksamheten och
ersättningssystemet. Det här hinner dock inte utarbetas till årets början, varför nu föreslås en
tidsbunden fortsättning av nuvarande ersättningssystem, samtidigt som man börjar bereda en ny
modell. Från årets början skulle även vissa tidsbokade patienter planeras in under jourtiden,
vilket minskar behovet av dyra köptjänster för köavkortningar. Nuvarande läkaravtal går ut
28.2.2022. Om det kommer nya avtalsbestämmelser kan de beaktas i den kommande modellen.

Den föreslagna ersättningen utgår från ett timarvode på 83 € för vardagsjouren som är fyra
timmar lång och 90 € för veckoslutsjouren som är 12 timmar. Vid söckenhelg skulle timarvodet
vara 130 €. Eftersom det här är en avvikelse från läkaravtalet, behöver ett lokalt avtal ingås.

Förslag till lokalt avtal gällande tandläkarnas jourersättningar i bilaga 1/§19 16.11.2021

HRD: föreslår att personalsektionen godkänner lokalavtalet enligt bilaga 1. I god tid
innan avtalet går ut, görs en ny beredning av kommande ersättningsmodell.

PS: godkände enhälligt HRD:s förslag.
__________



                                                           Protokoll nr 2/2021

sida 6 (14)
Personalsektionen § 20 16.11.2021

§ 20 Förtroendemannaorganisation 2022

Inom personalgruppen, som på arbetstagarsidan består av tre huvudförtroendemän per
fackorganisation, har diskuterats alternativ  för förtroendemannaorganisationen inkommande år.
Det skulle vara logiskt att ordna en helt ny förtroendemannaorganisation, men då flera
fackorganisationer har sina val först under hösten 2022, har ett alternativ om att bibehålla
nuvarande organisationer under en övergångstid, lyfts fram. Förtroendemännen skulle fortsätta
under år 2022 med den uppgift och den tidsanvändning de nu har, såvida den i huvudsak baserar
sig på personal anställd inom social och hälsovård. Inom Tehy och Super överförs i princip hela
personalen inklusive förtroendemän. Inom de andra fackorganisationerna lämnar en del av
personalen i den överlåtande organisationen. Eftersom de överlåtande organisationernas storlek
är så varierande, finns det huvudförtroendemän som har två timmar tidsanvändning, medan
uppdraget i nån annan organisation kan vara heltidssyssla. Om någon förtroendeman inte
överförs eller slutar, kan tidsanvändningen omfördelas om personalmängden ger underlag för
det. Respektive organisation har inom sig utsett tre huvudförtroendemän, som förhandlar och
undertecknar lokala avtal.

HRD: föreslår att personalsektionen godkänner specialarrangemangen
kring förtroendemannaverksamheten 2022.

PS: godkände enhälligt HRD:s förslag.
__________
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§ 21 Lokalavtal för vårdare inom prehospitala vården

Inom den prehospitala vården kommer de flesta vårdare att arbeta i arbetsskift som är 24 timmar,
enligt  det  undantagslov  som  regionförvaltningsverket  beviljat.   För  resterande  grupp  på  c  10
personer, finns ett lokalt avtal, enligt vilket man kunnat planera arbetsskift som är 12 timmar
långa. Det här gäller t.ex. de som sköter dagsambulanserna. Enligt arbetskollektivavtalet kan den
maximala längden för ett arbetsskift i allmän arbetstid vara högst nio timmar. Då verksamheten
nu överförs till välfärdsområdet, ser arbetsledningen att man vill inleda verksamheten med
nuvarande arbetstidsarrangemang. På sikt kan det ske förändringar i arrangemangen.

Förslag till lokalt avtal i bilaga 1/§21 16.11.2021

HRD: föreslår att personalsektionen godkänner förslaget till lokalt avtal enligt
bilaga 1.

PS: godkände enhälligt HRD:s förslag.
__________
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§ 22 Plan för jämställdhet och likabehandling i personalfrågor

Likabehandling och jämställdhet i arbetslivet regleras idag i huvudsak av tre olika lagar:
jämställdhetslagen, diskrimineringslagen (tidigare Lagen om likabehandling), och
arbetsavtalslagen. Det finns även bestämmelser gällande trakasserier i arbetarskyddslagen. Enligt
diskrimineringslagen ska arbetsgivare som regelbundet har minst 30 anställda ha en plan för de
åtgärder som behövs för att främja likabehandling i arbetslivet.

I välfärdsområdets personalgrupp har en plan för jämställdhet och likabehandling utarbetats. I
planen  beskrivs  den  teoretiska  delen  med  definitioner  och  fakta  på  ett  lättfattligt  sätt.  Den
beskriver också hur vi via arbetsledningen vill förebygga och sköta de här frågorna praktiskt i
välfärdsområdet. Planen innehåller mål och åtgärder för hur jämlikhet och likabehandling ska
garanteras. Den innehåller också anvisningar för vad man ska göra, om man anser sig blivit utsatt
för diskriminering.

Planen kommer senare att presenteras och gås igenom i förmannagrupperna.

Plan för jämställdhet och likabehandling i personalfrågor i bilaga 1/§22 16.11.2021

HRD: föreslår att personalsektionen godkänner planen enligt bilaga 1.

PS: godkände enhälligt förslaget och betonade vikten av att man utarbetar
en process för anmälan om osakligt bemötande.
__________
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§ 23 Ersättning till läkare och vårdpersonal som håller sk närservicemottagning ute

i regionen

Under år 2020 inleddes ett samarbete mellan sjukvårdsdistriktet och staden Jakobstad, där
läkare från Vasa centralsjukhus regelbundet höll specialläkarmottagningar i Jakobstad.
Mottagningar har hållits inom de flesta specialiteterna och tack vare det här arrangemanget, har
vi kunnat erbjuda befolkningen närservice och samtidigt påverka och bibehålla
patientströmmarna inom det egna distriktet. Förutom läkarmottagningar har även vissa
specialsjukskötarmottagningar hållits. Det har då gällt sjukskötarmottagningar som görs i par
med läkare, t.ex inom kärlkirurgin, eller skilda specialmottagningar.

Från 1.1.2022 är regionens hela social- och hälsovårdsverksamhet integrerad till en organisation
och alla arbetar hos samma arbetsgivare. Behovet av närservicemottagning lyfts starkt fram i
strategin för Österbottens välfärdsområde. Även om de digitala tjänsterna väntas öka, finns även
behov av traditionella mottagningar. Någon form av motivationssystem som stöder personalens
rörlighet bedöms behövas även i fortsättningen. En ny ersättningsmodell har beretts i samarbete
med chefsöverläkaren och ansvarsområdesdirektörerna.

Förslag till ersättningsmodell:

- Till läkare/vårdpersonal som håller närservicemottagning på ett avstånd längre än 40 km från
den egna arbetsplatsen, betalas en ersättning motsvarande en dagslön. Dagslönen skulle
beräknas enligt månadslön/21 arbetsdagar.

- Den effektiva mottagningstiden planeras mellan kl. 9.00-15.00
- Resan betraktas som tjänsteresa. Reseersättning och deldagtraktamente betalas enligt Akta.

Närmare genomgång vid mötet.

HRD: föreslår att personalsektionen

- godkänner ersättningsmodellen ovan, för personal som håller
närservicemottagningar.

- Modellen börjar tillämpas från 1.1.2022 och gäller till
31.12.2022.

Ledamot Erkki Aro föreslog att ersättningsmodellen skulle tillämpas för mottagning som hålls längre än 20
km från den egna arbetspunkten. Förslaget fick inget understöd. Personalsektionen beslöt enligt
föredragandes förslag.

PS: godkände enhälligt HRD:s förslag.
__________
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§ 24 Företagshälsovårdsservice

Under hösten 2020 utarbetades i en HR-arbetsgrupp vissa större linjedragningar för
personalfrågor. Dessa godkändes sedan i styrgruppen och har legat som underlag för den fortsatta
beredningen. Bland linjedragningarna fanns även företagshälsovårdstjänsterna. Enligt
styrgruppens beslut,  skulle man inleda verksamheten med nuvarande serviceproducenter. Ingen
ställning togs gällande servicens omfattning.

Företagshälsovården köps idag från sju producenter, varav TT Botnia, som verkar i
mittenregionen och Työplus, som verkar i norra delen, är de två största. Andra producenter är
Sydmedi, Kristinamedi, Pihlajalinna, Mehiläinen och Wellmedic. Av nio organisationer har fyra
även köpt sjukvård på allmänläkarnivå, medan fem organisationer erbjuder sjukvård som hör till
den lagstadgade verksamheten. I planeringen utgår vi nu ifrån att företagshälsovårdstjänsterna
inkommande år erbjuds i nuvarande servicenivå. Justeringar i serviceutbudet åt någotdera hållet,
skulle få följdverkningar för välfärdsområdets egen serviceproduktion, om behovet av
primärvårdstjänster skulle ändras.

Företagshälsovårdstjänsterna är tänkta att ordnas med underleverantörsavtal via TT Botnia, som
är den största tjänsteleverantören. Under nästa år måste man återkomma till arrangemanget, dels
ur en likabehandlingssynvinkel och dels ur en organisatorisk synvinkel, på grund av övergången
till det självstyrande välfärdsområdet.

HRD: föreslår att personalsektionen godkänner planerna för
företagshälsovårdsservicen 2022.

PS: godkände enhälligt HRD:s förslag.
__________
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§ 25 Personalbespisning

Linjedragningen för personalbespisningen har tidigare behandlats i samordningsdelegationen.
Köksfunktionerna överförs inte till välfärdsområdet, men välfärdsområdets personal erbjuds
fortsättningsvis bespisningsmöjlighet på de ställen där sote-personal nu har möjlighet att äta.
Betalningen av måltiderna sköts inte längre som löneavdrag, utan via en fristående
betalningsprocess, så att arbetstagna betalar direkt till leverantören.

Inom K5 har funnits ett system med lunchförmåner, så att Närpes, Malax och K5 subventionerat
måltider med 1 euro om man ätit i regionens lunchställen. Den här praxisen finns inte i någon
annan kommun och inte heller i sjukvårdsdistriktet, trots att det finns personalgrupper som
arbetar på olika ställen ute i regionen och intar sin måltid på varierande lunchställen. Många
väljer även att äta på annat ställe än det som arbetsgivaren erbjuder (t.ex. centralsjukhusets
matsal). Här har också betydelse inom vilken typ av uppgifter personen arbetar.

Det finns även vissa enheter, där det är inbyggt i verksamheten att någon ur personalen äter med
klienterna eller att man tillreder mat och äter den med klienterna. För de här måltiderna uppstår
matförmåner, som kommer att hanteras enligt skatteverkets anvisningar.

Välfärdsområdets personalförmåner bildar en enhet som vartefter kommer att byggas upp,
gällande innehåll och omfattning. På tjänstemannanivå görs nu den bedömningen, att
välfärdsområdet inte i det här skedet förhandlar om lunchförmåner med några lunchrestauranger
från 1.1.2022.

HRD: föreslår att personalsektionen
- antecknar redogörelsen till kännedom
- besluter att inte i det här skedet ta i bruk lunchförmåner på utomstående

lunchrestauranger.

PS: godkände enhälligt HRD:s förslag.
__________
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§ 26 Brev från personalrepresentanterna

Huvudförtroendeman Kim Yli-Pelkola har sänt en skrivelse till personalsektionen, där han för
fram förtroendemännens bekymmer gällande personalsektionens beslut på senaste möte, där
sektionen  beslöt  att  man  2  gånger/år  ger  huvudförtroendemännen  en  möjlighet  att  ha  ett
teamsmöte  med  sektionen  inför  ett  sektionsmöte.  De  för  också  fram  en  åsikt  om  att  man  i
välfärdsområdet bör betala för språklig kompetens, till de personer som dagligen behöver
använda båda språken.

Skrivelsen i bilaga 1/§26 16.11.2021

Gällande välfärdsområdets språkkrav finns ännu inte en fastställd behörighetsstadga, utan den
beräknas komma till behandling i fullmäktige 29.11.21. Tvåspråkigheten är viktig för hela
samkommunen, samtidigt som det finns stora regionala skillnader i behovet av tjänster på båda
språken. Då behörighetsstadgan är klar, fortsätter beredningen av hur språkkompetens och
språkanvändning kan  beaktas i lönestrukturen.

HRD: föreslår att personalsektionen diskuterar skrivelsen och antecknar den
till kännedom.

PS: Personalsektionen beslöt att personalsektionen håller ett första Teams-
möte med förtroendemännen i början av år 2022. Antecknade
skrivelsen till kännedom.
__________
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§ 27 Information, meddelanden, initiativ, frågor

Ingen diskussion fördes.
__________
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Personalsektionen § 28 - 29 16.11.2021

§ 28 Nästa möte

Nästa möte hålles torsdagen 2.12.2021 kl. 14.00.

__________

§ 29 Mötets avslutande

PS: Ordförande avslutade mötet kl. 15.41.
__________
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Anvisning för begäran om omprövning

Datum för sammanträdet

Personalsektionens sammanträde 16.11.2021

Besvärsförbud

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan enligt 136 §
kommunallagen begäran om omprövning inte framställas eller kommunalbesvär anföras
över beslutet

Paragrafer: 16 – 18, 27 - 29

Anvisning för begäran om omprövning
Den som är missnöjd med nedan nämnda beslut kan skriftligt begära om omprövning.

Paragrafer: 19 - 26

Också elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.
Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär hos domstol.

Omprövning får begäras av:

• den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet
(part), och

• samkommunens medlemskommuner
• kommunmedlemmar i samkommunens medlemskommun

I omprövningsbegäran ska uppges:

• det beslut i vilket omprövning begärs

• hurdan omprövning som begärs

• på vilka grunder omprövning begärs.

I omprövningsbegäran ska dessutom uppges namnet på den som har begärt omprövning
samt personens hemkommun, postadress och telefonnummer.

Om omprövningsbeslutet får delges som ett elektroniskt meddelande ska också e-postadress
uppges.

Omprövning ska begäras inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.
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Begäran om omprövning ska lämnas in till registratur senast under tidsfristens sista dag
innan registraturen stänger.

En part anses ha fått del av beslutet sju (7) dagar efter att brevet sändes, om inte något annat
visas. Vid vanlig elektronisk delgivning anses parten ha fått del av beslutet den tredje (3)
dagen efter att meddelandet sändes, om inte något annat visas.

En medlemskommun och kommunmedlem i samkommunens medlemskommun anses ha
fått del av ett beslut sju (7) dagar efter det att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna
datanätet.

Dagen för delfåendet räknas inte med i tidsfristen för begäran om omprövning. Om den sista
dagen för omprövningsbegäran infaller på en helgdag, självständighetsdagen, första maj,
julafton, midsommarafton eller en helgfri lördag, får omprövning begäras den första
vardagen därefter.

Behandlingen av omprövningen är kostnadsfritt.

Protokoll

Protokollsutdrag och bilagor som gäller beslutet kan begäras hos registratur
(kontaktuppgifter nedan).

Protokollet har gjorts tillgängligt i det allmänna datanätet 26.11.2021.

Beslutet har delgetts parten genom ett brev som avsändes

Beslutet har delgetts parten genom ett e-postmeddelande som avsändes

Myndighet hos vilken omprövning begärs:

Samkommunen för Österbottens välfärdsområde/styrelsen
Sandviksgatan 2-4
65130 Vasa
registrator@vshp.fi

besöksadress: XA-huset (Sandviksgatan 6), 7:e vån. Öppethållningstid måndag-
fredag kl. 9-14.

mailto:registrator@vshp.fi
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