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                                                           Protokoll nr 1/2021

sida 1 (14)
Organ: Personalsektion, samkommunen för Österbottens välfärdsområde
Tid: 21.10.2021 kl. 14.00 – 16.35
Plats: Mötesrum T1, Vasa centralsjukhus, huvudaula

Närvarande: Hans-Erik Lindqvist Ordförande
Nils-Johan Englund Medlem
Per-Henrik Lithén Ersättare
Barbro Kloo Medlem
Kenneth Pärus Medlem
Annica Haldin Medlem
Erkki Aro Medlem

Frånvarande: Anita Sundman Medlem
Hans Frantz Styrelsens ordförande
Peter Nieminen chefsöverläkare

Sakkunniga:

Övriga Marina Kinnunen SVD:s direktör
närvarande: Marjo Orava chefsöverskötare

Carina Nåls socialdirektör

Föredragande: Ann-Charlott Gröndahl

Sekreterare: Ann-Charlott Gröndahl

Paragrafer: 1 - 15

Protokollet Ordförande Sekreterare
undertecknat: Protokollet undertecknat elektroniskt Protokollet undertecknat elektroniskt

15.11.2021 14.11.2021

HANS-ERIK LINDQVIST ANN-CHARLOTT GRÖNDAHL

Justerat: Protokollet justerat elektroniskt Protokollet justerat elektroniskt
15.11.2021 15.11.2021

KENNETH PÄRUS PER-HENRIK LITHÉN

Framlagt till Utdragets riktighet bestyrkes:
påseende: 15.11 – 6.12.2021

_________________________
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Organ: Personalsektionen, samkommunen för Österbottens välfärdsområde
Tid: 21.10.2021 kl. 14.00 – 16.35
Plats: Mötesrum T1, Vasa centralsjukhus, huvudaula
Ärendeförteckning

Paragraf Ärende                       Sida

§ 1 Sammanträdet öppnas – laglighet och beslutsförhet 3

§ 2 Personalsektionens sekreterare 3

§ 3 Val av protokolljusterare 3

§ 4 Kallelse till personalsektionens sammanträden 4

§ 5 Information om välfärdsområdets beredningsläge 5

§ 6 Överenskommelse om samarbete 6

§ 7 Lokalt avtal om förlängda arbetsskift 7

§ 8 Lokalt avtal om arbetstidsbank 8

§ 9 Välmåendesatsningar under år 2022 9

§ 10 Uppvaktning av personal 10

§ 11 Granskning av vissa lönenivåer 11

§ 12 Direktiv för prövningsbaserade tjänste- och arbetsledigheter 12

§ 13 Information, meddelanden, initiativ, frågor 13

§ 14 Nästa möte 14

§ 15 Mötets avslutande 14
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Personalsektionen § 1 - 3 21.10.2021

§ 1 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.
________

§ 2 Personalsektionens sekreterare

Enligt förvaltningsstadgan ska vederbörande organ utse en sekreterare för sina sammanträden.

HRD:  föreslår att personalsektionen utser sekreterare för personalsektionens
möten.

PS: utsåg Ann-Charlott Gröndahl till sekreterare.
__________

§ 3 Val av protokolljusterare

Enligt 150 § i Vasa sjukvårdsdistrikts förvaltningsstadga justeras protokollet på det sätt som
organet beslutat. Protokollet kan undertecknas och justeras elektroniskt.

Föreslås att två protokolljusterare väljs.

PS: Till protokolljusterare valdes Kenneth Pärus och Per-Henrik Lithén.
__________
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Personalsektionen § 4 21.10.2021

§ 4 Kallelse till personalsektionens sammanträden

Respektive organ besluter på vilket sätt kallelse till sammanträdet sker. Kallelsen sänds till
organets ledamöter och till övriga som har rätt att närvara eller har närvaroplikt, på det sätt som
organet beslutar.

Enligt 130 § i förvaltningsstadgan 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. Det ska framgå vilket av organets sätt att
fatta beslut som iakttas vid respektive ärende. Om ett ärende behandlas i elektroniskt
beslutsförfarande, ska det i kallelsen nämnas före vilken tidpunkt ärendet ska behandlas
elektroniskt.

Föredragningslistan sänds även till samkommunens direktör samt till styrelsens ordförande, som
har närvarorätt på mötet.

Till personalsektionens möten har även tidigare kallats samkommunens tre resursdirektörer, som
har det övergripande personalansvaret för läkarlinjen, vårdpersonal och personal inom social
service.

HRD: föreslår att
- kallelse och föredragningslista samt till den hörande handlingar ska skickas

senast fem kalenderdagar före sammanträdet
- kallelserna skickas elektroniskt.
- om medlemmen är förhindrad att delta, meddelar hen sin ersättare.
- utöver styrelsens ordförande och samkommunens direktör kallas även

chefsöverläkaren, chefsöverskötaren och socialdirektören till
personalsektionens möten, där de har yttranderätt.

PS: godkände enhälligt HRD:s förslag.
__________
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Personalsektionen § 5 21.10.2021

§ 5 Information om välfärdsområdets beredningsläge

Personalsektionen får ta del av en inledande information om välfärdsområdets uppbyggnad,
organisation, processer och beredningsläge. Samkommunens direktör Marina Kinnunen redogör
för beredningsläget.

HRD: föreslår att personalsektionen antecknar redogörelsen till kännedom.

PS: godkände enhälligt HRD:s förslag.
__________
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Personalsektionen § 6 21.10.2021

§ 6 Överenskommelse om samarbete

Välfärdsområdets personalgrupp, i vilken finns tre huvudförtroendemän /fackförbund  samt
arbetsgivarrepresentanter, har utarbetat ett förslag till samarbetsavtal. Som utgångsläge har
överenskommits att sammanföra arbetarskyddet med samarbetsförfarandet. Enligt lag om
samarbete mellan arbetsgivare och arbetstagare i kommuner och välfärdsområden ska det finnas
ett samarbetsorgan som består av företrädare för arbetsgivaren och för personalen. I lagen finns
inte stadgat hur samarbete i övrigt ska organiseras. Österbottens välfärdsområde blir så stor
organisation, att det säkert också behöver finnas ett samarbetsforum på mellannivå, t.ex.
verksamhetsområdesnivå. På resultatenhetsnivå sköts samarbetsförfarandet i huvudsak på
personalmöten , eller direkt med den person som  ett ärende berör. I överenskommelsen finns
beskrivet vilka ärenden som behöver behandlas på vilka nivåer och där finns sagt hur ofta möten
ska hållas och hur de formellt ska göras. Avsikten är att samarbetsförfarandet kan inledas genast
1.1.2022.

Förutom det officiella avtalet, som alla förmän behöver känna till och iaktta, finns också en lättare
version, som är tänkt som en broschyr till alla arbetstagare. I det här skedet när den gemensamma
kulturen och den integrerade verksamheten formas, är det speciellt viktigt att alla engagerar sig
och är aktiva i samarbetsfrågorna

Bilaga 1/§6 Samarbetsavtalet
Bilaga 2/§6 Broschyren

HRD: föreslår att personalsektionen för sin del godkänner avtalet om
samarbetsförfarande.

 PS: godkände enhälligt HRD:s förslag.
__________
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Personalsektionen § 7 21.10.2021

§ 7 Lokalt avtal om förlängda arbetsskift

Välfärdsområdets personalgrupp har berett ett lokalt avtal som skulle möjliggöra användningen
av förlängda arbetsskift inom periodarbete. Enligt kollektivavtalen AKTA och SH kan man inom
periodarbete planera arbetsskift som i regel är högst 10 timmar långa. Ett nattskift kan vara 11
timmar. med lokala avtal möjliggjort för arbetstagarna att på frivillig bas göra längre arbetsskift.
Önskan att göra längre arbetsskift kan bero på lång arbetsresa, dagisarrangemang eller andra
grunder. En förutsättning för arrangemanget är också att det ur verksamhetssynvinkel och
personalsynvinkel bedöms vara  lämpligt. I tillämpningsanvisningarna betonas uppföljningen av
avtalets utfall på enhetsnivå.

Bilaga 1/§7 Förslag till avtal om förlängda arbetsskift

HRD:  föreslår att personalsektionen för sin del godkänner förslaget till lokalt avtal
gällande förlängda arbetsskift enligt bilaga 1. Avtalet träder i kraft 1.1.2022.

PS: godkände enhälligt HRD:s förslag.
__________
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Personalsektionen § 8 21.10.2021

§ 8 Lokalt avtal om arbetstidsbank

Enligt stadganden i kollektivavtalet kan samkommunen införa en arbetstidsbank genom att ingå
ett  lokalt  kollektivavtal  om  införande  av  arbetstidsbank  och  villkoren  för  den.  Inom  några
organisationer som kommer över till välfärdsområdet har man redan arbetstidsbank i bruk.
Arbetstidsbanken bygger på frivillighet och innebär att penningförmåner som kan omvandlas till
ledig tid kan sparas för att tas ut i ledighet. Välfärdsområdets personalgrupp har berett ett lokalt
avtal för arbetstidsbank. Avtalet tillämpas på alla personal. Maximala timantalet som kan
överföras har fastställts till 80 timmar. Avtalet innehåller reglerna för poster som kan överföras
och för uttag ur banken. Inga banktimmar överförs då personal överförs till välfärdsområdet.

Bilaga 1/§8 Förslag till tjänste- och kollektivavtal om arbetstidsbanken

HRD: föreslår att personalsektionen för sin del godkänner förslaget till lokalavtal
enligt bilaga 1.

PS: godkände enhälligt HRD:s förslag.
__________
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Personalsektionen § 9 21.10.2021

§ 9 Välmåendesatsningar under år 2022

Syftet med välmåendesatsningar och tyky-verksamhet är att främja personalens hälsa och
välmående och att förbättra trivseln och samhörigheten. Genom att erbjuda olika typer av tyky-
verksamhet uppmuntras personalen till att själv sköta om sin fysiska, psykiska och sociala hälsa
för att orka och må bättre i arbetet.

Praxis kring välmåendesatsningar och tyky-verksamhet har kartlagts inom de organisationer som
kommer över till välfärdsområdet. Man kan konstatera att det finns stora variationer vad gäller
satsningarna i euro, användningen av arbetstid och verksamhetens innehåll. Inför år 2022 har ett
program utarbetats, som bygger på de målsättningar vi vill uppnå. Satsningar på både fysisk och
psykisk hälsa samt verksamhet som förbättrar samhörigheten.

Ett budgetanslag på 560 000 euro har reserverats för välmåendesatsningarna och skulle kunna
användas på följande sätt
- Kultur och motionsförmån som e-pass: 75 € / år.

o E-passet förutsätter att anställningsförhållandet pågår minst sex månader.
- Arbetsgivaren ger gratis kaffe och te ut till enheterna.
- Enheterna kan ordna egna tyky-tillfällen. Den maximala arbetstiden som får användas är 4

h/anställd/år. Kostnadsersättningar maximalt 12 €/ deltagare.
- Break-pro  pausprogrammet  erbjuds  till  de  yrkesgrupper  och  de  arbetsställen  där  det  kan

tillämpas.

HR-enheten utarbetar mera detaljerade anvisningar för det praktiska genomförandet.

Förslaget till principer har behandlats i tjänstemannaledningen och i välfärdsområdets
personalgrupp.

HRD: föreslår att personalsektionen godkänner att välmåendesatsningar under år
2022 förverkligas enligt beskrivningen ovan, förutsatt att budgetanslaget
godkänns.

PS: beslöt enhälligt höja budgetanslaget till 600 000 euro och godkände i övrigt
HR-direktörens förslag.
__________
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Personalsektionen § 10 21.10.2021

§ 10 Uppvaktning av personal

Inför starten av välfärdsområdet har frågor som gäller uppvaktning aktualiserats. Praxis kring
uppvaktning har kartlagts inom de organisationer som kommer över till välfärdsområdet. Vissa
variationer i praxis finns. Hälften av organisationerna ger gåva vid både 50 år och 60 år, medan
andra hälften ger enbart vid 50 år. Skillnader finns också vad gäller kaffe och blommor.
Ett förslag till principer för uppvaktning av personal har utarbetats. Förslaget omfattar 50-årsdag,
pensionering, sorgflaggning och begravning.

Bilaga 1/§10 Förslag till principer för uppvaktning av personal

Förslaget till principer har behandlats i tjänstemannaledningen och i välfärdsområdets
personalgrupp.

HRD: föreslår att personalsektionen godkänner förslaget till uppvaktning av
personal enligt bilaga 1.

PS: godkände enhälligt HRD:s förslag.
__________
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Personalsektionen § 11 21.10.2021

§ 11 Granskning av vissa lönenivåer

Under våren genomfördes en omfattande rekryteringsomgång, i vilken rekryterades 66 ledande
tjänsteinnehavare och vissa sakkunniga. Ett tiotal platser lämnade obesatta, för att det inte fanns
sökanden eller för att planerna ändrades. Dåvarande personalsektion fastställde lönenivån för
alla tjänster och befattningar. Rekryteringsarbetet har fortsatt och för några uppgifter finns behov
av att granska tidigare lönesättning.

1. Tjänsten som beredskapschef lämnades obesatt i rekryteringsomgången och nu görs i
verksamhetsplanen en tjänstebenämningsförändring från beredskapschef till
beredskapsplanerare. Inom Erva-området inleds ett samarbete kring beredskapsfrågor och
välfärdsområdet kommer inte att ha en egen beredskapschef på heltid. Sedan sommaren har
ett tillfälligt arrangemang tillämpats, enligt vilket vissa av beredskapschefens uppgifter
knutits till säkerhetschefen. Förslag till lönenivå för säkerhetschef och beredskapsplanerare i
bilaga 1.

2. Fyra tjänster som inspektörer var lediganslagna i rekryteringsomgången, men det kom inga
sökanden. Inspektörernas arbetsuppgifter innehåller mångsidiga myndighetsuppgifter,
styrning och rådgivning kring serviceproduktion och egenkontroll.

3. Uppgiften som koordinator för forskning, utveckling och innovation (FUI-koordinator) har
bedömts innehålla mera krävande uppgifter än vad som tidigare fastställdes i
personalsektionens beslut. Koordinatorn koordinerar forsknings- och utvecklingsenhetens
verksamhet.  Den person som nu valts har ett  omfattande regionalt  och nationellt  nätverk,
som lyfter nivån på arbetet.

Bilaga 1/§11 Förslag till ändring av lönesättningen för ovannämnda tjänster och befattningar

HRD: föreslår att personalsektionen godkänner lönesättningen enligt bilaga 1.

PS: godkände enhälligt HRD:s förslag.
__________
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Personalsektionen § 12 21.10.2021

§ 12 Direktiv för prövningsbaserade tjänste- och arbetsledigheter

Ett allmänt direktiv gällande beslut om prövningsbaserade tjänste-/arbetsledigheter har
sammanställts. Målsättningen med direktivet är att få likabehandling av personalen, att belysa
vikten av helhetsbedömningen och att beakta arbetsavtalslagens stadganden om att arbetsavtal
ska gälla tillsvidare, om det inte av grundad anledning kan ingås för viss tid. Om man har många
och långa tjänsteledigheter uppstår et stort behov av visstidsanställd personal, vilket inte ur en
personalpolitisk eller ur arbetsgivarpolitisk synvinkel är hållbart.

Förslaget ger prövningsrätt i vissa situationer och om det uppstår tolkningsproblem, kan
direktivet uppdateras efter att välfärdsområdets verksamhet inletts.

Bilaga 1/§12 Förslag till direktiv för prövningsbaserade tjänste- och arbetsledigheter

Principerna har behandlats i tjänstemannaledningen och i välfärdsområdets personalgrupp.

HRD: föreslår att personalsektionen godkänner direktivet gällande
prövningsbaserade tjänsteledigheter.

PS: godkände enhälligt HRD:s förslag.
__________
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Personalsektionen § 13 21.10.2021

§ 13 Information, meddelanden, initiativ, frågor

Diskuterade att erbjuda personalgruppens huvudförtroendemän ett Teams-möte med
personalsektionen en gång per hösttermin och en gång per vårtermin.
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Personalsektionen § 14 - 15 21.10.2021

§ 14 Nästa möte

Föreslås att personalsektionens följande möten hålls
- tisdagen 16.11.2021 kl. 14.00
- torsdagen 2.12.2021 kl. 14.00

PS: godkände enhälligt förslaget.
__________

§ 15 Mötets avslutande

PS: Ordförande avslutade mötet kl. 16.35.
__________
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Anvisning för begäran om omprövning

Datum för sammanträdet

Personalsektionens sammanträde 21.10.2021

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:

§§ 1 – 5, 13 - 15

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

Paragrafer:
§§ 6 - 12

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.
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Omprövning ska begäras inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

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 15.11.2021.

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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