
Protokoll sida 

1 (19) 

nr 02/2020 

 

Organ: Styrelsen, Österbottens Välfärdssamkommun  

  
Tid: 28.9.2020 kl. 10.50 – 12.14 

Plats: Vasa centralsjukhus, auditorium Grågås, Y3 

 

Läsnäolijat: Hans Frantz   pol. lic.    ledamot, ordf. 
Barbro Kloo   pensionär   ledamot 
Hans-Erik Lindqvist  pensionär   suppleant 
Åsa Blomstedt    leader rådgivare  ledamot 
Monica Sirén-Aura   admin. föreståndare  ledamot 

 Greger Forsblom   jordbrukare   ledamot 

Mona Vikström    pensionär   ledamot 

Per Hellman    pensionär   ledamot 
Ulla Hellén    pensionär   ledamot 
Raija Kujanpää    pensionär   ledamot 

 David Pettersson   chaufför   ledamot 
 

Frånvarande: 
 

Sakkunniga: Pia-Maria Sjöström      § 15 
 Erkki Penttinen       § 16 
 Leif Holmlund       § 17 
 
Övriga när-  Gösta Willman   FULLM ordf. 
varande: Mari Lampinen-Tuomela  FULLM II viceordf. 
 
Föredragande: Marina Kinnunen    direktör 

 Juha Post    förvaltningsdirektör 
   
 
Sekreterare: Juha Post    förvaltningsdirektör 
 
Paragrafer: 10 – 20 
 
Protokollet  Ordförande    Sekreterare 
undertecknat: 
 
 

 Hans Frantz   Juha Post 
 
Justerat: Plats och tid:   Plats och tid: 
 
 
 Barbro Kloo    Hans-Erik Lindqvist 
 
Framlagt till  Framlagts allmänt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes: 
påseende: under tiden 
 
 ____/____ - ____/____.20___ 
      _________________________ 
 

Undertecknad 28.9.2020                    Undertecknad 28.9.2020

Elektroniskt godkänd 29.9.2020          Elektroniskt godkänd 30.9.2020

 1     10         21     10         20
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Organ: Styrelsen, Österbottens Välfärdssamkommun 

Tid: 28.9.2020 kl. 10.50 – 12.14 

Plats: Vasa centralsjukhus, auditorium Grågås, Y3 

Ärendeförteckning 

Paragraf Ärende                   Sida 

 
 
 

§ 10 Sammanträdet öppnas – laglighet och beslutsförhet 3 

§ 11 Val av protokolljusterare 3 

§ 12 Sammanträdets arbetsordning 4 

§ 13 Lägesöversikt över samkommunen för välfärdsområdet 5 

§ 14 Inrättande av direktörstjänster för samkommunen för välfärdsområdet 6 

§ 15 Besättande av tjänst som sektordirektör för samkommunen för välfärdsområdet  (barn, unga och 

 familjer) 8 

§ 16 Besättande av tjänst som sektordirektör för samkommunen för välfärdsområdet  (personer i arbetsför 

 ålder) 10 

§ 17 Besättande av tjänst som sektordirektör för samkommunen för välfärdsområdet  (äldre personer) 12 

§ 18 Tillsättande av personalsektion för behandling av välfärdssamkommunens  personalärenden 14 

§ 19 Begäran om utlåtande om regeringens propositionsutkast till riksdagen med  förslag till lagstiftning 

 om reformen av ordnandet av social- och hälsovård samt  räddningsväsendet och om inrättandet av 

 landskap/Vasa sjukvårdsdistrikts  utlåtande 16 

§ 20 Eventuella övriga ärenden 17 
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Styrelsen    § 10 – 11   28.9.2020 
 
 
 

§ 10 Sammanträdet öppnas – laglighet och beslutsförhet 

Enligt 125 § i Vasa sjukvårdsdistrikts förvaltningsstadga beslutar organen om tid och plats för sina 

sammanträden. 

 

Enligt 126 § i förvaltningsstadgan ska kallelsen till sammanträdet utfärdas av ordföranden eller, 

om han eller hon är förhindrad, av vice ordföranden. I kallelsen ska anges tid och plats för 

sammanträdet samt de ärenden som ska behandlas. 

 

Enligt 134 § i förvaltningsstadgan ska ordföranden när han eller hon har öppnat sammanträdet 

konstatera vilka som är närvarande samt om sammanträdet är lagligen sammankallat och 

beslutfört. 

 

Enligt 103.2 § i kommunallagen (410/2015) är andra organ än fullmäktige beslutföra när över 

hälften av ledamöterna är närvarande. 

 

Ordförande Hans Frantz öppnar sammanträdet. 

 

 

Ordförande Hans Frantz öppnade sammanträdet. 

 

Vid sammanträdet var 11 styrelseledamöter samt fullmäktiges ordförande och fullmäktiges andra 

vice ordförande närvarande. 

 

Ordföranden konstaterade sammanträdet vara lagenligt sammankallat och beslutsfört. 

________ 

 

 

 

§ 11 Val av protokolljusterare 

Enligt 146 § i Vasa sjukvårdsdistrikts förvaltningsstadga justeras protokollet på det sätt som 

organet beslutat. 

 

Protokollet kan undertecknas och justeras elektroniskt. 

 

Till protokolljusterare föreslås ledamöterna Barbro Kloo ja Hans-Erik Lindqvist. 

 

STYR: Till protokolljusterare valdes ledamöterna Barbro Kloo och Hans-Erik 

Lindqvist. 

________   
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Styrelsen    § 12     28.9.2020 
 
 
 

§ 12 Sammanträdets arbetsordning 

Enligt 126 § i förvaltningsstadgan ska kallelsen till sammanträdet utfärdas av ordföranden eller, 

om han eller hon är förhindrad, av vice ordföranden. I kallelsen ska anges tid och plats för 

sammanträdet samt de ärenden som ska behandlas. 

 

Föredragningslistan ska innehålla en redogörelse för de ärenden som ska behandlas och förslag 

till organets beslut. Den ska sändas i samband med kallelsen till sammanträde, om inte särskilda 

skäl förhindrar detta. 

 

 

STYR: godkände arbetsordningen. 

________  
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Styrelsen    § 13    17.8.2020 
 
 
 

§ 13 Lägesöversikt över samkommunen för välfärdsområdet 

Dir. 2 
Styrelsen för sjukvårdsdistriktet får månatligen vid sitt sammanträde ta ställning till 

sjukvårdsdistriktsdirektörens lägesöversikt över samkommunen för välfärdsområdet. 

 

Vid denna lägesöversikt genomgås de ärenden som den politiska styrgruppen för beredningen av 

välfärdssamkommunen behandlat på sitt senaste sammanträde samt övriga ärenden som bereds 

på tjänstemannanivå för styrgruppen för social- och hälsovården samt för 

samordningsdelegationen. 

 

 

DIR.: föreslår att styrelsen ska anteckna direktörens lägesöversikt för 

kännedom. 

 

STYR: godkände förslaget efter diskussion. 

 ________ 
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Styrelsen    § 14     28.9.2020 
 
 
 

§ 14 Inrättande av direktörstjänster för samkommunen för välfärdsområdet  

 

Dir. 3 
Styrgruppen för beredningen av Österbottens välfärdsområde beslutade vid sitt sammanträde 

17.6.2020 § 4 att den integrerade verksamheten i samkommunen för Österbottens 

välfärdsområde ska inledas med de kommuner som beslutat att överföra ansvaret för ordnandet 

av social- och hälsovården till samma samkommun som ansvarar för medlemskommunernas 

specialiserade sjukvård. 

 

Välfärdsområdet integrerar tjänsterna och personalen inom primärvården, socialvården och 

specialistvården under en och samma organisation. Personalen överförs till samkommunen för 

Österbottens välfärdsområde i huvudsak utan något ansökningsförfarande i form av en 

överlåtelse av rörelse. Hela personalen överförs till den nya organisationen 1.1.2022 genom 

överlåtelse av rörelse. 

 

De ledande uppgifterna i beredningen av välfärdsområdet sköts med tjänsteansvar. Enligt 37 § i 

Vasa sjukvårdsdistrikt förvaltningsstadga är det fullmäktige som beslutar om inrättande av 

tjänsterna. Sjukvårdsdistriktets fullmäktige sammankommer 19.10.2020 till ett sammanträde 

där det ska inrätta tjänster som är centrala för beredningen. Tjänsterna är ordinarie och de 

utsedda tjänsteinnehavarna överflyttas till samkommunen för Österbottens välfärdsområde 

genom överlåtelse av rörelse när verksamheten inleds. 

 

Styrgruppen för beredningen av Österbottens välfärdsområde har beslutat (15.9.2020 § 14) 

föreslå till Vasa sjukvårdsdistrikts styrelse och vidare till fullmäktige att följande tjänster ska 

inrättas för samkommunen för Österbottens välfärdsområde: en tjänst som chefsöverläkare, en 

tjänst som chefsöverskötare, en tjänst som socialdirektör, en tjänst som strategidirektör, en tjänst 

som kvalitetsdirektör och tjänster för områdesdirektörer. 

 

Behörighetskravet för dessa tjänster är en för tjänsteuppgiften lämplig högre högskoleexamen och 

kännedom om den bransch som anknyter till uppgiften samt erfarenhet av ledningsarbete. 

Uppgiften förutsätter goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska och finska (språkintyg 

krävs). Övriga förutsättningar som krävs för utövande av uppgiften definieras närmare i 

ansökningsannonserna. 

 

Rekryteringen till chefsöverläkar-, chefsöverskötar-, socialdirektörs-, strategisdirektörs- och 

kvalitetsdirektörstjänsten samt den redan inrättade förvaltningsdirektörstjänsten föreslås 

genomföras så att den politiska styrgruppen kan ta ställning till dem den 13 oktober och att 

styrelsen kan fatta sitt beslut om vem som ska utses till respektive tjänst den 26 oktober. 

 

fortsätter.. 
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Styrelsen    § 14     28.9.2020 

 

 

Vid besättandet av tjänsterna för verksamhetsområdesdirektörerna kommer man att ta i 

beaktande hur organisationsstrukturen formas, varför man av de sex tjänster som nu föreslås att 

ska inrättas kommer att besätta 0–6 tjänster enligt behov. 

 

Den politiska styrgruppen föreslår att rekryteringsarbetsgruppen efter de tjänsteval som görs år 

2020 ska anses ha avklarat sitt uppdrag och att de fortsatta rekryteringarna därefter ska göras i 

enlighet med välfärdsområdets förvaltningsstadga. 

 

DIR.: föreslår att  

1. styrelsen ska föreslå att fullmäktige ska inrätta följande tjänster för 

samkommunen för välfärdsområdet: chefsöverläkare, chefs-

överskötare, socialdirektör, strategidirektör och kvalitetsdirektör. 

2. styrelsen ska föreslå att fullmäktige ska inrätta sex (6) tjänster för 

verksamhetsområdesdirektörer. 

3. styrelsen ska besluta att de ledande tjänsteinnehavarna för 

samkommunen för Österbottens välfärdsområde från början av år 

2021 ska rekryteras i enlighet med förvaltningsstadgan.  

 

STYR: godkände förslaget efter diskussion. 

 ________ 
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Styrelsen    § 15     28.15.2020 
 
 
 

§ 15 Besättande av tjänst som sektordirektör för samkommunen för välfärdsområdet 

 (barn, unga och familjer)  

 

Dir. 4 
Styrgruppen för beredningen av Österbottens välfärdsområde beslutade vid sitt sammanträde 

17.6.2020 § 4 att den integrerade verksamheten i samkommunen för Österbottens 

välfärdsområde ska inledas med de kommuner som beslutat att överföra ansvaret för ordnandet 

av social- och hälsovården till samma samkommun som ansvarar för medlemskommunernas 

specialiserade sjukvård. 

 

Fullmäktige för Vasa sjukvårdsdistrikt beslutade vid sitt sammanträde 31.8.2020 § 23 inrätta tre 

sektordirektörstjänster för samkommunen för välfärdsområdet. 

 

Rekryteringarna till samkommunen för Österbottens välfärdsområde bereds av en 

rekryteringsarbetsgrupp som tillsatts av styrgruppen för beredningen av Österbottens 

välfärdsområde (17.6.2020 § 10).  

 

Rekryteringsarbetsgruppen ger sitt förslag till tjänsteval till den politiska styrgruppen för 

beredningen av välfärdssamkommunen. Styrgruppen ger sitt förslag till val av ledande 

tjänsteinnehavare till styrelsen som sedan gör det slutliga tjänstevalet. 

 

Behörighetskravet för sektordirektörstjänsten (barn, unga och familjer) är en för tjänsteuppgiften 

lämplig högre högskoleexamen och kännedom om den bransch som anknyter till uppgiften samt 

erfarenhet av ledningsarbete. Uppgiften förutsätter goda muntliga och skriftliga kunskaper i 

svenska och finska (språkintyg krävs). De övriga förutsättningar som krävs för skötseln av 

uppgiften har definierats närmare i ansökningsannonsen. 

 

Tjänsten som sektordirektör (barn, unga och familjer) var ledigförklarad 10.8–24.8.2020. 

Tjänsten söktes av 4 personer som alla intervjuades (Markus Granholm, Carina Nåhls, Erkki 

Penttinen och Pia-Maria Sjöström). 

 

Rekryteringsarbetsgruppen har vid sitt sammanträde 15.9.2020 beslutat föreslå att Pia-Maria 

Sjöström ska väljas till tjänsten som sektordirektör (barn, unga och familjer). De tre 

sektordirektörer som väljs kommer att arbeta som ett team. Pia-Maria Sjöström ansågs vara den 

lämpligaste sökanden. Hennes arbetserfarenhet, motivation och strategiska 

ledarskapsfärdigheter ansågs lämpa sig bäst för skötseln av denna uppgift. Den politiska 

styrgruppen för beredningen av välfärdssamkommunen har vid sitt sammanträde 15.9.2020 valt 

Pia-Maria Sjöström till sin kandidat som sektordirektör (barn, unga och familjer). 

 

Protokoll: Rekryteringsarbetsgrupp för Österbottens välfärdsområde BILAGA § 15 

fortsätter.. 
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Styrelsen    § 15     28.15.2020 

 

 

DIR.:  föreslår att styrelsen ska besluta 

1. välja Pia-Maria Sjöström till tjänsten som sektordirektör (barn, 

unga och familjer) fr.o.m. 1.10.2020. Tjänsten sköts på deltid (50 %) 

vid sidan av det egna arbetet till slutet av år 2020 och år 2021 i 

enlighet med den överenskomna arbetstidsprocenten. 1.1.2022 

övergår tjänsteinnehavaren till att sköta tjänsten till 100 %. 

2. att tillämpa en prövotid på sex (6) månader i tjänstetillsättningen. 

3. ge samkommunsdirektören befogenhet att avtala om övriga 

anställningsvillkor med Pia-Maria Sjöström i enlighet med de 

linjedragningar som föreslagits av personalsektionen. 

 

STYR: Pia-Maria Sjöström deltog i sammanträdet kl. 11.36-11.53 för att 

presentera sig. Sjöström avlägsnade sig från sammanträdet före 

beslutsfattandet. 

 

godkände förslaget efter diskussion. 

 ________ 
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Styrelsen    § 16     28.9.2020 
 
 

§ 16 Besättande av tjänst som sektordirektör för samkommunen för välfärdsområdet 

 (personer i arbetsför ålder) 

 

Dir. 5 

Styrgruppen för beredningen av Österbottens välfärdsområde beslutade vid sitt sammanträde 

17.6.2020 § 4 att den integrerade verksamheten i samkommunen för Österbottens 

välfärdsområde ska inledas med de kommuner som beslutat att överföra ansvaret för ordnandet 

av social- och hälsovården till samma samkommun som ansvarar för medlemskommunernas 

specialiserade sjukvård. 

 

Fullmäktige för Vasa sjukvårdsdistrikt beslutade vid sitt sammanträde 31.8.2020 § 23 inrätta tre 

sektordirektörstjänster för samkommunen för välfärdsområdet. 

 

Rekryteringarna till samkommunen för Österbottens välfärdsområde bereds av en 

rekryteringsarbetsgrupp som tillsatts av styrgruppen för beredningen av Österbottens 

välfärdsområde (17.6.2020 § 10).  

 

Rekryteringsarbetsgruppen ger sitt förslag till tjänsteval till den politiska styrgruppen för 

beredningen av välfärdssamkommunen. Styrgruppen ger sitt förslag till val av ledande 

tjänsteinnehavare till styrelsen som sedan gör det slutliga tjänstevalet. 

 

Behörighetskravet för sektordirektörstjänsten (personer i arbetsför ålder) är en för 

tjänsteuppgiften lämplig högre högskoleexamen och kännedom om den bransch som anknyter till 

uppgiften samt erfarenhet av ledningsarbete. Uppgiften förutsätter goda muntliga och skriftliga 

kunskaper i svenska och finska (språkintyg krävs). De övriga förutsättningar som krävs för 

skötseln av uppgiften har definierats närmare i ansökningsannonsen. 

 

Tjänsten som sektordirektör (personer i arbetsför ålder) var ledigförklarad 10.8–24.8.2020. 

Tjänsten söktes av fyra personer, varav två intervjuades (Erkki Penttinen och Marjo Orava). 

 

Rekryteringsarbetsgruppen har vid sitt sammanträde 15.9.2020 beslutat föreslå att Erkki 

Penttinen ska väljas till tjänsten som sektordirektör (personer i arbetsför ålder). De tre 

sektordirektörer som väljs kommer att arbeta som ett team. Erkki Penttinen ansågs vara den 

lämpligaste sökanden. Hans arbetserfarenhet, motivation och strategiska ledarskapsfärdigheter 

ansågs lämpa sig bäst för skötseln av denna uppgift. Den politiska styrgruppen för beredningen 

av välfärdssamkommunen har vid sitt sammanträde 15.9.2020 valt Erkki Penttinen till sin 

kandidat som sektordirektör (personer i arbetsför ålder). 

 

Protokoll: Rekryteringsarbetsgrupp för Österbottens välfärdsområde BILAGA § 16 

 

fortsätter.. 
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Styrelsen    § 16     28.9.2020 

 

 

DIR.:  föreslår att styrelsen ska besluta 

1. välja Erkki Penttinen till tjänsten som sektordirektör (personer i 

arbetsför ålder) fr.o.m. 1.10.2020. Tjänsten sköts på deltid (50 %) 

vid sidan av det egna arbetet till slutet av år 2020 och år 2021 i 

enlighet med den överenskomna arbetstidsprocenten. 1.1.2022 

övergår tjänsteinnehavaren till att sköta tjänsten till 100 %. 

2. att tillämpa en prövotid på sex (6) månader i tjänstetillsättningen. 

3. ge samkommunsdirektören befogenhet att avtala om övriga 

anställningsvillkor med Erkki Penttinen i enlighet med de 

linjedragningar som föreslagits av personalsektionen. 

 
STYR: Erkki Penttinen deltog i sammanträdet kl. 11.36-11.53 för att 

presentera sig. Penttinen avlägsnade sig från sammanträdet före 

beslutsfattandet. 

 

godkände förslaget efter diskussion. 

 ________ 
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Styrelsen    § 17    28.9.2020 
 
 
 

§ 17 Besättande av tjänst som sektordirektör för samkommunen för välfärdsområdet 

 (äldre personer) 

 

Dir. 6 

Styrgruppen för för beredningen av Österbottens välfärdsområde beslutade vid sitt sammanträde 

17.6.2020 § 4 att den integrerade verksamheten i samkommunen för Österbottens 

välfärdsområde ska inledas med de kommuner som beslutat att överföra ansvaret för ordnandet 

av social- och hälsovården till samma samkommun som ansvarar för medlemskommunernas 

specialiserade sjukvård. 

 

Fullmäktige för Vasa sjukvårdsdistrikt beslutade vid sitt sammanträde 31.8.2020 § 23 inrätta tre 

sektordirektörstjänster för samkommunen för välfärdsområdet. 

 

Rekryteringarna till samkommunen för Österbottens välfärdsområde bereds av en 

rekryteringsarbetsgrupp som tillsatts av styrgruppen för beredningen av Österbottens 

välfärdsområde (17.6.2020 § 10).  

 

Rekryteringsarbetsgruppen ger sitt förslag till tjänsteval till den politiska styrgruppen för 

beredningen av välfärdssamkommunen. Styrgruppen ger sitt förslag till val av ledande 

tjänsteinnehavare till styrelsen som sedan gör det slutliga tjänstevalet. 

 

Behörighetskravet för sektordirektörstjänsten (äldre personer) är en för tjänsteuppgiften lämplig 

högre högskoleexamen och kännedom om den bransch som anknyter till uppgiften samt 

erfarenhet av ledningsarbete. Uppgiften förutsätter goda muntliga och skriftliga kunskaper i 

svenska och finska (språkintyg krävs). De övriga förutsättningar som krävs för skötseln av 

uppgiften har definierats närmare i ansökningsannonsen. 

 

Tjänsten som sektordirektör (äldre personer) har varit ledigförklarad 10.8–24.8.2020. Tjänsten 

söktes av 2 personer (Leif Holmlund och Pia Vähäkangas). Bägge sökande intervjuades 1.9.2020. 

Rekryteringsarbetsgruppen har vid sitt sammanträde 15.9.2020 beslutat föreslå att Leif 

Holmlund ska väljas till tjänsten som sektordirektör (äldre personer). De tre sektordirektörer som 

väljs kommer att arbeta som ett team. Leif Holmlund ansågs vara den lämpligaste sökanden. 

Hans arbetserfarenhet, motivation och strategiska ledarskapsfärdigheter ansågs lämpa sig bäst 

för skötseln av denna uppgift. Den politiska styrgruppen för beredningen av 

välfärdssamkommunen har vid sitt sammanträde 15.9.2020 valt Leif Holmlund till sin kandidat 

som sektordirektör (äldre personer). 

 

Protokoll: Rekryteringsarbetsgrupp för Österbottens välfärdsområde BILAGA § 17 

 

fortsätter... 
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Styrelsen    § 17    28.9.2020 

 

 

DIR.:  föreslår att styrelsen ska besluta 

1. välja Leif Holmlund till tjänsten som sektordirektör (äldre personer) 

fr.o.m. 1.10.2020. Tjänsten sköts på deltid (50 %) vid sidan av det 

egna arbetet till slutet av år 2020 och år 2021 i enlighet med den 

överenskomna arbetstidsprocenten. 1.1.2022 övergår tjänste-

innehavaren till att sköta tjänsten till 100 %. 

2. att tillämpa en prövotid på sex (6) månader i tjänstetillsättningen. 

3. ge samkommunsdirektören befogenhet att avtala om övriga 

anställningsvillkor med Leif Holmlund i enlighet med de 

linjedragningar som föreslagits av personalsektionen. 

 
STYR: Leif Holmlund deltog i sammanträdet kl. 11.36-11.53 för att presentera 

sig. Holmlund avlägsnade sig från sammanträdet före 

beslutsfattandet. 

 

godkände förslaget efter diskussion. 

 ________ 
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Styrelsen    § 18    28.9.2020 
 
 
 

§ 18 Tillsättande av personalsektion för behandling av välfärdssamkommunens 

 personalärenden 

 

Dir. 7 

Principerna för löneutbetalning och ersättningar fastställs i det kommunala tjänste- och 

arbetskollektivavtalet AKTA. De personer som anställs för beredningen av Österbottens 

välfärdsområde kommer under en övergångsperiod 2020–2021 att sköta två tjänster/uppgifter, 

vilket innebär att uppgifternas svårighetsgrad och innehåll samt personernas arbetsbelastning 

ökar. De ledande tjänsteinnehavarna lyder inte under arbetstidslagen, varför de inte betalas några 

andra s.k. arbetstidsersättningar.  

  

Många arbetsuppgifter kommer i praktiken att delas, när många tjänsteinnehavare blir kopplade 

till beredningen av välfärdssamkommunen. Om en tjänsteinnehavares/arbetstagares uppgifter 

ändras avsevärt under övergångsperioden, vilka gör uppgifterna mera krävande ska den 

uppgiftsrelaterade lönen höjas i enlighet med bestämmelserna i det allmänna kommunala 

tjänste- och kollektivavtalet (AKTA).  

 

Enligt 8 § i Vasa sjukvårdsdistrikts förvaltningsstadga kan styrelsen organisera sig i sektioner. 

Styrelsen beslutar om sektionens storlek, utser dess medlemmar jämte personliga ersättare samt 

väljer en ordförande för sektionen. Till ledamöter i sektionen, dock inte till ordförande, kan väljas 

också andra än ledamöter och ersättare i styrelsen. 

 

Den politiska styrgruppen föreslog vid sitt sammanträde 15.9.2020 § 16 att styrelsen ska tillsätta 

en personalsektion för välfärdssamkommunen för beredning av personalpolitiska frågor som 

hänför sig till samkommunen för Österbottens välfärdsområde. Samtidigt föreslogs att HR-

direktören ska fungera som föredragande i sektionen och bereda de ärenden som personalsektion 

ska ta beslut om. 

 

Personalsektionens första uppgifter är att: 

- Utarbeta ett förslag till struktur för lönerna för de ledande tjänsteinnehavarna i 

välfärdssamkommunen 

- Utarbeta ett förslag till ersättningar under den temporära beredningen av 

välfärdssamkommunen under perioden 17.6.2020–31.12.2021 

- Utarbeta ett förslag på hur tjänstemän/ arbetstagare ersätts för deltagande i 

välfärdsområdesberedningsorganens möten eller i arbetsgrupper som ordnas utanför den 

regelbundna arbetstiden under perioden 17.6.2020–31.12.2021 

- Utarbeta ett förslag på kompensation till sekreterare och föredraganden som deltar i 

beredningsorganens sammanträden under perioden 17.6.2020–31.12.2021 

- Utarbeta ett förslag till utbetalning av reseersättningar 

fortsätter... 
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Styrelsen    § 18    28.9.2020 

 

 

- Utarbeta ett förslag på hur ersättning betalas till personalrepresentanter (förtroendemän) för 

deltagande i beredningsorganens möten och eventuella arbetsgrupper under arbetstid och/ ev. 

utanför regelbunden arbetstid under perioden 17.6.2020–31.12.2021. 

 

DIR:  föreslår att styrelsen ska 

1. tillsätta en personalsektion för behandling av 

välfärdssamkommunens personalärenden 

2. utse en ordförande, vice ordförande samt medlemmar och 

personliga ersättare för personalsektionen 

3. besluta att HR-direktören ska fungera som föredragande i sektionen 

och bereda de ärenden som personalsektion ska ta beslut om. 

 

STYR: godkände förslaget efter diskussion. 

 

 Styrelsen utnämnde Hans-Erik Lindqvist till ordförande (med Åsa

Blomstedt som ersättare), Nils-Johan Englund vice ordförande (med

Ulla Hellén som ersättare) samt följande personer till medlemmar:

Anita Sundman (med Kennet Pärus som ersättare), Barbro Kloo (med

Rune Rönn som ersättare), Greger Forsblom (med Maria Palm som

ersättare), Annica Haldin (med Sture Skinnar som ersättare) och Erkki

Aro (med Juha Silander som ersättare).

 ________
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Styrelsen    § 19    28.9.2020 
 
 
 

§ 19 Begäran om utlåtande om regeringens propositionsutkast till riksdagen med 

 förslag till lagstiftning om reformen av ordnandet av social- och hälsovård samt 

 räddningsväsendet och om inrättandet av landskap/Vasa sjukvårdsdistrikts 

 utlåtande 

 
Dir. 8 

Social- och hälsovårdsministeriet, inrikesministeriet och finansministeriet bereder social- och 

hälsovårdsreformen och inrättandet av landskap samt reformen av ordnandet av 

räddningsväsendet i enlighet med regeringsprogrammet. 

 

Social- och hälsovårdsministeriet har begärt Vasa sjukvårdsdistrikt tillställa ett utlåtande om 

regeringens propositionsutkast senast 25.9.2020. Utkastet till utlåtandet har skickats till 

styrelsemedlemmar i förväg för att de ska kunna ta del av det och kommentera det.  

 

Vasa sjukvårdsdistrikts utlåtande      BILAGA § 19 

 

DIR.:  föreslår att styrelsen ska ställa det anslutna utlåtandet till social- och 

hälsovårdsministeriet. 

 

HALL: godkände förslaget efter diskussion. 

 ________  
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Styrelsen    § 20    28.9.2020 
 
 
 

§ 20 Eventuella övriga ärenden  

 

Enligt 3 § i Vasa sjukvårdsdistrikts förvaltningsstadga avgörs ärendena vid styrelsens 

sammanträden på föredragning av tjänsteinnehavare. Organet kan av speciella orsaker besluta 

att ärendet upptas till behandling på basen av ordförandens redogörelse utan 

tjänstemannaföredragning. 

 

Under denna paragraf kan man exempelvis delge information, upplysa om ärenden, väcka 

motioner och ställa frågor. Ärenden som kräver beslut behandlas på föredragning av 

tjänsteinnehavare. 

 

 

Ordföranden konstaterade att det inte fanns några övriga ärenden. 
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Anvisning för begäran om omprövning 

      Datum för sammanträdet 

Styrelsesammanträdet   28.9.2020 

 

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: 10 – 14, 19, 20 

 

 

Anvisning för begäran om omprövning 

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

 

Paragrafer: 15 - 18 

 

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 Vasa sjukvårdsdistrikts 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 Vasa 

sjukvårdsdistrikts registratur (kontaktuppgifter nedan). 

 

Protokollet har gjorts tillgängligt i det allmänna datanätet 1.10.2020.

 

Beslutet har delgetts parten genom ett brev som avsändes -

 

Beslutet har delgetts parten genom ett e-postmeddelande som avsändes 2.10.2020

 

 

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

