
Samkommunen för Österbottens välfärdsområde                                                           Protokoll nr 1/2021

sida 1 (8)

Organ: Personalsektion, samkommunen för Österbottens välfärdsområde
Tid: 28.1.2021 kl. 10.30 – 11.45
Plats: Mötesrum T1, Vasa centralsjukhus, huvudaula

Närvarande: Hans-Erik Lindqvist Ordförande
Anita Sundman Medlem
Barbro Kloo Medlem
Greger Forsblom Medlem
Nils-Johan Englund Medlem
Annica Haldin Medlem
Erkki Aro Medlem

Frånvarande:

Sakkunniga:

Övriga Hans Frantz Styrelsens ordförande
närvarande: Marina Kinnunen SVD:s direktör

Föredragande: Ann-Charlott Gröndahl

Sekreterare: Ann-Charlott Gröndahl

Paragrafer: 1 - 8

Protokollet Ordförande Sekreterare
undertecknat: Protokollet undertecknat elektroniskt Protokollet undertecknat elektroniskt

10.2.2021 10.2.2021

HANS-ERIK LINDQVIST ANN-CHARLOTT GRÖNDAHL

Justerat: Plats och tid: Plats och tid:
Protokollet justerat elektroniskt Protokollet justerat elektroniskt
10.2.2021 11.2.2021

NILS-JOHAN ENGLUND ANITA SUNDMAN

Framlagt till Utdragets riktighet bestyrkes:
påseende: 15.2. – 8.3.2021

_________________________



Samkommunen för Österbottens välfärdsområde                                                           Protokoll nr 1/2021

sida 2 (8)

Organ: Personalsektionen, Samkommunen för Österbottens välfärdsområde
Tid: 28.1.2021 kl. 10.30 – 11.45
Plats: Mötesrum T1, Vasa centralsjukhus, huvudaula
Ärendeförteckning

Paragraf Ärende                       Sida

§ 1 Sammanträdet öppnas – laglighet och beslutsförhet 3

§ 2 Val av protokolljusterare 3

§ 3 Fastställande av lön för verksamhetsområdesdirektörer 4

§ 4 Fastställande av lönenivån för regionala servicechefer 5

§ 5 Rekryteringsplan och ansökningsförfarande 6

§ 6 Information, meddelanden, initiativ, frågor 7

§ 7 Nästa möte 8

§ 8 Mötets avslutande 8
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Personalsektionen § 1 – 2 28.1.2021

§ 1 Sammanträdet öppnas – laglighet och beslutsförhet

PS: Ordförande öppnade mötet, konstaterade det vara lagenligt sammankallat
och beslutfört.
__________

§ 2 Val av protokolljusterare

Enligt Vasa sjukvårdsdistrikts förvaltningsstadga justeras protokollet på det sätt som organet
beslutat. Den allmänna regeln är att protokollet undertecknas och justeras elektroniskt.

Två protokolljusterare väljs.

PS: Till protokolljusterare valdes Nils-Johan Englund och Anita Sundman.
__________
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Personalsektionen § 3 28.1.2021

§ 3 Fastställande av lön för verksamhetsområdesdirektörer

Personalsektionen har fått i uppgift att fastställa lönestrukturen och lönen för samkommunens
ledande tjänsteinnehavare. Österbottens välfärdsområde är indelat i sex verksamhetsområden
och till dessa har nu styrelsen rekryterat verksamhetsområdesdirektörer.
Verksamhetsområdesdirektörerna är resultatansvariga för ekonomin och verksamheten inom sitt
verksamhetsområde. Verksamhetsområdesdirektören ska leda, utveckla och samordna
servicehelheten inom sitt verksamhetsområde i hela Österbottens välfärdsområde samt se till att
samarbetet mellan verksamhetsområdena löper obrutet och att befolkningens behov av tjänster
blir tillgodosedda. De ansvarar även för servicekvaliteten, verkningsfullheten och kundnöjdheten.

Organisationsschemat över verksamhetsområden i bilaga
1/§3 28.1.2021.

Beredningen av lönesättningen har gjorts i linje med och beaktande av de lönenivåer som
fastställts för de ledande tjänsteinnehavare som redan rekryterats till Österbottens
välfärdsområde.
- för tjänsteuppgiften fastställs en uppgiftsrelaterad lön. Arbetserfarenhetstillägg tillkommer

enligt bestämmelserna i tjänste- och arbetskollektivavtalet.
- i samkommunen värdesätts forsknings- och utvecklingsarbete, så ett individuellt tillägg på 6

% av den uppgiftsrelaterade lönen betalas för avlagd doktorsexamen.
- läkarutbildning utgör grund för ett individuellt tillägg. Den medför ett specialkunnande som

värderas i ledningsuppgiften.
- verksamhetsområdets särdrag har beaktats.
- för Sofie Svartsjö noteras att hon har ett lagstadgat ansvar för folkhälsoarbetet.
- för Palmberg noteras att han har medicinskt ansvar för sjukhusservice.

Förslag till lönesättning för verksamhetsområdesdirektörer i bilaga
2/§3 28.1.2021.

HRD: föreslår att
- lönen för verksamhetsområdesdirektörerna fastställs enligt förslaget i

bilaga 2.
- under tiden 19.1-31.12.2021 betalas lönen enligt arbetstidsprocenten på

det sätt personalsektionen fastställt i § 15/30.11.2020.

PS: godkände enhälligt HRD:s förslag.
__________
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Personalsektionen § 4 28.1.2021

§ 4 Fastställande av lönenivån för regionala servicechefer

Fem tjänster som regionala servicechefer har varit lediganslagna och intervjuerna har inletts. Det
är styrelsen som förrättar valen, varför personalsektionen ska besluta om lönesättningen. De
regionala servicecheferna ska arbeta som sakkunniga med uppgift att trygga invånarnas välfärd
inom ramen för ett tvärsektoriellt samarbete. I den här uppgiften framhävs samarbete och en tät
kontakt med samkommunen, kommunerna, befolkningen, beslutsfattarna och personalen.
Servicechefen  ska  också  se  till  att  tjänsterna  och  informationsutbytet  löper  smidigt  och
ändamålsenligt. Servicecheferna bildar ett regionalt nätverk och ska inom ramen för det här
nätverket bland annat utveckla och tillse verksamheten, utarbeta och uppdatera lagstadgade
dokument samt stärka kundinvolveringen. Dessutom ska de implementera säkerhets- och
kvalitetsinformation. De har dock inte verksamhets-, personal- eller budgetansvar. De regionala
servicecheferna är underställda kvalitetsdirektören.

Organisationsschema i bilaga 1/§4 28.1.2021.

Lönestrukturen skulle vara den samma som för övriga tjänsteinnehavare, dvs uppgiftsrelaterad
lön, arbetserfarenhetstillägg 5-8 % enligt bestämmelserna i tjänste- och arbetskollektivavtal samt
ett individuellt tillägg på 6 % av den uppgiftsrelaterade lönen för avlagd doktorsexamen.

I beredningen har uppgiftens innehåll och svårighetsgrad bedömts och en jämförelse med
lönenivåer i vissa ledningsuppgifter inom nuvarande social- och hälsovårdsorganisationer i
Österbotten.

Närmare vid sammanträdet.

HRD: föreslår att personalsektionen besluter att den uppgiftsrelaterade lönen för en
regional servicechef fastställs till 4 900 euro. Arbetserfarenhetstillägg och
doktorstillägg enligt lönestrukturen.

PS: godkände enhälligt HRD:s förslag.
__________
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Personalsektionen § 5 28.1.2021

§ 5 Rekryteringsplan och ansökningsförfarande

Styrgruppen har på mötet 15.12.2020 behandlat de stora linjedragningarna för rekryteringar till
välfärdsområdet. Efter att styrelsen avslutat sina rekryteringar ska tjänsteinnehavare på
mellanledningsnivå och personal till vissa sakkunniguppgifter framöver rekryteras av de ledande
tjänsteinnehavarna.  Målet är att i början av året klargöra vilka poster som ska lediganslås, så att
personalen i ett tidigt skede ska få veta vilken uppgift de har i den nya organisationen 1.1.2022.  I
styrgruppens beredningsmaterial föreslås också att rekryteringarna skulle göras internt på basen
av intresseanmälningar. Ansökningsförfarandet hänskjuts dock för vidareberedning till
personalsektionen.

Styrgruppens beslut i bilaga 1/§5 28.1.2021.

Ett förslag till rekryteringsplan har utarbetats. Den beskriver kort de stora linjedragningarna samt
ansökningsförfarandet för de rekryteringar som ska göras av ledande tjänsteinnehavare. Ett
system med enbart intresseanmälan bedöms inte vara den bästa lösningen. I förslaget till
rekryteringsplan görs rekryteringen på basen av vedertagna ansökningar, för att man ska kunna
göra meritjämförelser och förrätta val på godtagbara grunder.

Förteckningar över de platser som ska lediganslås och närmare tidtabeller bereds via
välfärdsområdets ledningsgrupp till styrgruppen.

Rekryteringsplanen har även getts till kommunerna för behandling inom ramen för
samarbetsförfarandet och kommentarer gällandet planen kan ännu tas emot medan arbetet med
sammanställningar av platserna är på gång.

Rekryteringsplan inklusive ansökningsförfarande i bilaga
2/§5 28.1.2021.

HRD: föreslår att personalsektionen besluter  att ansökningsförfarandet sker i
enlighet med rekryteringsplanen i bilaga 2, samt antecknar planen i övrigt till
kännedom.

PS: godkände enhälligt HRD:s förslag.
__________
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Personalsektionen § 6 28.1.2021

§ 6 Information, meddelanden, initiativ, frågor

PS: Ingen diskussion fördes.
__________
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Personalsektionen § 7 - 8 28.1.2021

§ 7 Nästa möte

PS: Nästa möte hålls torsdagen 25.2.2021 kl. 9.00.
__________

§ 8 Mötets avslutande

PS: Ordförande avslutade mötet kl. 11.45.
__________
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Anvisningar om hur man begär omprövning

Sammanträdesdatum
Personalsektionens sammanträde 28.1.2021

Besvärsförbud

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

Paragrafer:

§ 1-2, § 6-8

Anvisningar om hur man begär omprövning

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

Paragrafer:
§ 3-5

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.



Samkommunen för Österbottens välfärdsområde

Begäran om omprövning ska lämnas in till xx kommuns registratur senast
under tidsfristens sista dag innan registraturen stänger.

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet sändes, om inte

något annat visas. Vid vanlig elektronisk delgivning anses parten ha fått del av

beslutet den tredje dagen efter att meddelandet sändes, om inte något annat

visas.

En kommunmedlem anses ha fått del av ett beslut sju 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.

Protokoll

Protokollsutdrag och bilagor som gäller beslutet kan begäras hos Vasa

sjukvårdsdistrikts registratur (kontaktuppgifter nedan).

Protokollet har gjorts tillgängligt i det allmänna datanätet 15.2.2021

Beslutet har delgetts parten genom ett brev som avsändes

Beslutet har delgetts parten genom ett e-postmeddelande som avsändes

Myndighet hos vilken omprövning begärs:

Vasa sjukvårdsdistrikt/styrelsen
Sandviksgatan 2-4
65130 Vasa Sjukvårdsdistrikt
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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