
Samkommunen för Österbottens välfärdsområde                                                           Protokoll nr 2/2021

sida 1 (10)

Organ: Personalsektion, samkommunen för Österbottens välfärdsområde
Tid: 8.4.2021 kl. 9.00 – 11.05
Plats: Vasa centralsjukhus, auditoriet Örn, Y3

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

Frånvarande:

Sakkunniga: Peter Nieminen, Carina Nåls, Marjo Orava

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

Föredragande: Ann-Charlott Gröndahl

Sekreterare: Ann-Charlott Gröndahl

Paragrafer: 9 - 18

Protokollet Ordförande Sekreterare
undertecknat: Protokollet undertecknat elektroniskt Protokollet undertecknat elektroniskt

26.4.2021 26.4.2021

HANS-ERIK LINDQVIST ANN-CHARLOTT GRÖNDAHL

Justerat: Protokollet justerat elektroniskt Protokollet justerat elektroniskt
26.4.2021 5.8.2021

ANNICA HALDIN GREGER FORSBLOM

Framlagt till 5 – 27.8.2021 Utdragets riktighet bestyrkes:
påseende:

_________________________
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Organ: Personalsektionen, Samkommunen för Österbottens välfärdsområde
Tid: 8.4.2021 kl. 9.00 – 11.05
Plats: Vasa centralsjukhus, auditoriet Örn, Y3
Ärendeförteckning

Paragraf Ärende                       Sida

§ 9 Sammanträdet öppnas – laglighet och beslutsförhet 3

§ 10 Val av protokolljusterare 3

§ 11 Nulägesrapport 4

§ 12 Lönestruktur för mellanledning och vissa sakkunniga: vården 5

§ 13 Lönestruktur för mellanledning och vissa sakkunniga: social service 6

§ 14 Lönestruktur för mellanledning och vissa sakkunniga inom förvaltningen 7

§ 15 Lönestruktur för läkare i ledande ställning 8

§ 16 Information, meddelanden, initiativ, frågor 9

§ 17 Nästa möte 10

§ 18 Mötets avslutande 10
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Personalsektionen § 9 - 10 8.4.2021

§ 9 Sammanträdet öppnas – laglighet och beslutsförhet

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

§ 10 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 Annica Haldin och Greger Forsblom.
__________
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Personalsektionen § 11 8.4.2021

§ 11 Nulägesrapport

Samkommunens direktör ger en kort redogörelse över nuläget i beredningen av välfärdsområdets
samkommun.

PS: antecknade redogörelsen till kännedom.
__________
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Personalsektionen § 12 8.4.2021

§ 12 Lönestruktur för mellanledning och vissa sakkunniga: vården

I enlighet med rekryteringsplanen ska tjänsteinnehavare på mellanledningsnivå och personal till
vissa sakkunniguppgifter framöver rekryteras av de ledande tjänsteinnehavarna.  Beredningen
har framskridit så att totalt 105 platser är utlagda för intern rekrytering under tiden 1.4-16.4.2021.
Personalval kommer att förrättas under våren, men anställningsförhållandet till
välfärdssamkommunen inleds 1.1.2022. I samband med anställningsbeslutet görs ett
förordnande eller ett arbetsavtal och då behöver lönen för uppgiften fastställas. Eftersom det är
en  så  stor  mängd  ledande  tjänsteinnehavare  som  anställs,  så  är  det  viktigt  att  lönestrukturen
fastställs av personalsektionen.

För vårdpersonalen finns 31 platser lediganslagna; 13 överskötare, 1 servicechef, 14
koordinerande serviceförmän, 2 koordinerande avdelningsskötare och 1 forsknings- och
utvecklingsöverskötare.

Organisationsmodell med verksamhets- och resultatområden i bilaga
1/§12 8.4.2021.

Ett förslag till lönestruktur har utarbetats. Uppgiftsbeskrivningarna som uppgjorts inför
utannonseringen av platserna är på en allmän och övergripande nivå, i och med att uppbyggnaden
av organisationen och verksamhetsformerna inte heller till alla delar är klara. Generellt gäller att
allas  uppgifter  kommer  att  ändras  från  nuvarande,  i  och  med  att  hela  välfärdsområdet  blir
verksamhetsområde. Jämförande lönestatistik har samlats in från alla kommuner och använts
vid lönesättningen.

Förslag till lönestruktur för vårdpersonal i bilaga 2/§12 8.4.2021.

I bilagan finns förslag till uppgiftsrelaterade löner. Lönestrukturen torde annars vara den samma
som för övriga tjänsteinnehavare som anställts,  dvs i  detta skede inga andra personliga tillägg
förutom  6  %  för  avlagd  doktorsexamen.  Arbetserfarenhetstillägg  5-8  %  betalas  enligt
bestämmelserna i tjänste- och arbetskollektivavtalet (Akta).

Närmare vid mötet.

HRD: föreslår att personalsektionen besluter fastställa den uppgiftsrelaterade lönen
för uppgifter inom vården som hör till mellanledning och vissa sakkunniga
enligt förslaget i bilaga 2.
Arbetserfarenhetstillägg betalas enligt Akta och till
tjänsteinnehavare/arbetstagare som avlagt doktorsexamen beviljas ett
individuellt tillägg på 6 %.

PS: godkände enhälligt HRD:s förslag.
__________
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Personalsektionen § 13 8.4.2021

§ 13 Lönestruktur för mellanledning och vissa sakkunniga: social service

I enlighet med rekryteringsplanen ska tjänsteinnehavare på mellanledningsnivå och personal till
vissa sakkunniguppgifter framöver rekryteras av de ledande tjänsteinnehavarna. Beredningen har
framskridit så att totalt 105 platser är utlagda för intern rekrytering under tiden 1.4-16.4.2021.
Personalval kommer att förrättas under våren, men anställningsförhållandet till
välfärdssamkommunen inleds 1.1.2022. I samband med anställningsbeslutet görs ett
förordnande eller ett arbetsavtal och då behöver lönen för uppgiften fastställas. Eftersom det är
en  så  stor  mängd  ledande  tjänsteinnehavare  som  anställs,  så  är  det  viktigt  att  lönestrukturen
fastställs av personalsektionen.

Inom social service finns 13 platser lediganslagna; 10 chefer för substanshelheter, 2
administrativa chefer och 1 utvecklingssocialarbetare. Organisationsförändringen förändrar
ledningsmodellen mycket inom den sociala servicen, i  och med att  det i  välfärdsområdet finns
bara en tjänst som socialdirektör. Socialdirektörernas arbete har delvis flyttats till
substanscheferna. I arbetsvärderingen har chefsposterna jämställts med vårdlinjens överskötare.

Organisationsmodell med verksamhets- och resultatområden i bilaga 1/§12 8.4.2021.

Ett förslag till lönestruktur har utarbetats. Uppgiftsbeskrivningarna som uppgjorts inför
utannonseringen av platserna är på en allmän och övergripande nivå, i och med att uppbyggnaden
av organisationen och verksamhetsformerna inte heller till alla delar är klara. Jämförande
lönestatistik har samlats in från alla kommuner och använts vid lönesättningen. Då verksamheten
kommit igång i välfärdsområdet är det möjligt att utveckla lönesystemet och arbetsvärderingen
enligt välfärdsområdets behov.

Förslag till lönestruktur för social service i bilaga  2/§13 8.4.2021.

I bilagan finns förslag till uppgiftsrelaterade löner. Lönestrukturen torde annars vara den samma
som för övriga tjänsteinnehavare som anställts,  dvs i  detta skede inga andra personliga tillägg
förutom  6  %  för  avlagd  doktorsexamen.  Arbetserfarenhetstillägg  5-8  %  betalas  enligt
bestämmelserna i tjänste- och arbetskollektivavtalet (Akta).

Närmare vid mötet.

HRD: föreslår att personalsektionen besluter fastställa den uppgiftsrelaterade lönen
för  uppgifter  inom  social  service  som  hör  till  mellanledning  och  vissa
sakkunniga enligt förslaget i bilaga 2.
Arbetserfarenhetstillägg betalas enligt Akta och till
tjänsteinnehavare/arbetstagare som avlagt doktorsexamen beviljas ett
individuellt tillägg på 6 %.

PS: godkände enhälligt HRD:s förslag.
__________
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Personalsektionen § 14 8.4.2021

§ 14 Lönestruktur för mellanledning och vissa sakkunniga inom förvaltningen

I enlighet med rekryteringsplanen ska tjänsteinnehavare på mellanledningsnivå och personal till
vissa sakkunniguppgifter framöver rekryteras av de ledande tjänsteinnehavarna. Beredningen har
framskridit så att totalt 105 platser är utlagda för intern rekrytering under tiden 1.4-16.4.2021.
Personalval kommer att förrättas under våren, men anställningsförhållandet till
välfärdssamkommunen inleds 1.1.2022. I samband med anställningsbeslutet görs ett
förordnande eller ett arbetsavtal och då behöver lönen för uppgiften fastställas. Eftersom det är
en  så  stor  mängd  ledande  tjänsteinnehavare  som  anställs,  så  är  det  viktigt  att  lönestrukturen
fastställs av personalsektionen.

Inom förvaltningen lediganslås 48 tjänster och befattningar. Uppgifterna finns inom varierande
områden och många är starkt knutna till kärnverksamheten samt nya uppgifter med anknytning
till integreringen.

Schema över förvaltningens verksamhets- och resultatområden i bilaga
1/§14 8.4.2021.

Ett förslag till lönestruktur har utarbetats. Uppgiftsbeskrivningarna som uppgjorts inför
utannonseringen av platserna är på en allmän och övergripande nivå, i och med att uppbyggnaden
av organisationen och verksamhetsformerna inte till alla delar är klara. Generellt gäller att allas
uppgifter kommer att ändras från nuvarande, i och med att hela välfärdsområdet blir
verksamhetsområde. Jämförande lönestatistik har samlats in från alla kommuner och använts
vid lönesättningen.

Förslag till lönestruktur i bilaga 2/§14 8.4.2021.

I bilagan finns förslag till uppgiftsrelaterade löner. Lönestrukturen torde annars vara den samma
som för övriga tjänsteinnehavare som anställts,  dvs i  detta skede inga andra personliga tillägg
förutom  6  %  för  avlagd  doktorsexamen.  Arbetserfarenhetstillägg  5-8  %  betalas  enligt
bestämmelserna i tjänste- och arbetskollektivavtalet (Akta).

Närmare vid mötet.

HRD: föreslår att personalsektionen besluter fastställa den uppgiftsrelaterade lönen
för uppgifter inom förvaltningen som hör till mellanledning och vissa
sakkunniga enligt förslaget i bilaga 2.
Arbetserfarenhetstillägg betalas enligt Akta och till
tjänsteinnehavare/arbetstagare som avlagt doktorsexamen beviljas ett
individuellt tillägg på 6 %.

PS: godkände enhälligt HRD:s förslag.
__________
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Personalsektionen § 15 8.4.2021

§ 15 Lönestruktur för läkare i ledande ställning

I enlighet med rekryteringsplanen ska tjänsteinnehavare på mellanledningsnivå och personal till
vissa sakkunniguppgifter framöver rekryteras av de ledande tjänsteinnehavarna. Beredningen har
framskridit så att totalt 105 platser är utlagda för intern rekrytering under tiden 1.4-16.4.2021.
Personalval kommer att förrättas under våren, men anställningsförhållandet till
välfärdssamkommunen inleds 1.1.2022. I samband med anställningsbeslutet görs ett
förordnande eller ett arbetsavtal och då behöver lönen för uppgiften fastställas. Eftersom det är
en  så  stor  mängd  ledande  tjänsteinnehavare  som  anställs,  så  är  det  viktigt  att  lönestrukturen
fastställs av personalsektionen.

Inom  läkarlinjen  lediganslås  13  tjänster;  1  administrativ  överläkare,  8  ledande  läkare,  3
överläkare och 1 ledande tandläkare.

Ett förslag till lönestruktur har utarbetats. Uppgiftsbeskrivningarna som uppgjorts inför
utannonseringen av platserna är på en allmän och övergripande nivå, i och med att uppbyggnaden
av organisationen och verksamhetsformerna inte heller till alla delar är klara. Jämförande
lönestatistik har samlats in från alla kommuner och använts vid lönesättningen. Då verksamheten
kommit igång i välfärdsområdet är det möjligt att utveckla lönesystemet och arbetsvärderingen
enligt välfärdsområdets behov.

Förslag till lönestruktur i bilaga 1/§15 8.4.2021.

I bilagan finns förslag till uppgiftsrelaterade löner. Lönestrukturen torde annars vara den samma
som för övriga tjänsteinnehavare som anställts,  dvs i  detta skede inga andra personliga tillägg
förutom  6  %  för  avlagd  doktorsexamen.  Arbetserfarenhetstillägg  5-8  %  betalas  enligt
bestämmelserna i tjänste- och arbetskollektivavtalet (Akta).

Närmare vid mötet.

HRD: föreslår att personalsektionen besluter fastställa den uppgiftsrelaterade lönen
för läkare som hör till mellanledning och vissa sakkunniga enligt förslaget i
bilaga 1.
Lönesättningen för ledande läkaren inom psykiatrin, föreslås förhandlas i
rekryteringssituationen
Arbetserfarenhetstillägg betalas enligt Akta och till tjänsteinnehavare som
avlagt doktorsexamen beviljas ett individuellt tillägg på 6 %.

Vid mötet presenterades en ändring som gjorts till bilaga 1. Den uppgiftsrelaterade lönen för:
- ledande läkare, diagnostikens område: förhandlas vid rekryteringen.
- överläkare i geriatri: 7500 e – 8700 e.

PS: godkände enhälligt HRD:s förslag och den ändrade bilagan.
__________
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Personalsektionen § 16 8.4.2021

§ 16 Information, meddelanden, initiativ, frågor

PS: Ingen diskussion fördes.
__________
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Personalsektionen § 17 - 18 8.4.2021

§ 17 Nästa möte

PS: Nästa möte hålles 10.5.2021 eller vid senare tidpunkt i juni.
__________

§ 18 Mötets avslutande

PS: Ordförande avslutade mötet kl. 11.05.
__________
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Anvisning för begäran om omprövning

Datum för sammanträdet

Personalsektionens sammanträde 8.4.2021

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:

§ 9 - § 11, § 16 - § 18

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

Paragrafer:
§ 12 - § 15

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 5.8.2021.

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

	PROTOKOLL
	§ 9Sammanträdet öppnas – laglighet och beslutsförhet
	§ 10Val av protokolljusterare
	§ 11Nulägesrapport
	§ 12Lönestruktur för mellanledning och vissa sakkunniga: vården
	§ 13Lönestruktur för mellanledning och vissa sakkunniga: social service
	§ 14Lönestruktur för mellanledning och vissa sakkunniga inom förvaltningen
	§ 15Lönestruktur för läkare i ledande ställning
	§ 16Information, meddelanden, initiativ, frågor
	§ 17Nästa möte
	§ 18Mötets avslutande
	Anvisning för begäran om omprövning

