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Organ: Styrelsen, Österbottens Välfärdssamkommun  

  
Tid: 22.3.2021 kl. 9.00 – 

Plats: Vasa centralsjukhus, auditorium Örn, Y3 

 

Läsnäolijat: Hans Frantz   Ragnvald Blomfeldt 
Barbro Kloo   Katarina Holmqvist 
Hans-Erik Lindqvist  Riitta Kentala 
Åsa Blomstedt    Carl-Gustav Mangs 
Monica Sirén-Aura   Tomas Bäck 

 Greger Forsblom   Mikael Lindvall  

Mona Vikström    Carita Vik-Hästbacka 

Per Hellman    Nils-Johan Englund 
Ulla Hellén    Marianne Waltermann 
Raija Kujanpää    Erkki Aro 
David Pettersson   Luisa Tast 
Rainer Bystedt    Mia West 
Jan Ray    Annica Haldin 
 

Frånvarande: 
 
Sakkunniga:  
 
Övriga när-  Gösta Willman   FULLM ordf. 
varande: Bernhard Bredbacka  FULLM I viceordf. 
 Mari Lampinen-Tuomela  FULLM II viceordf. 
 
Föredragande: Marina Kinnunen    direktör 

 Leif Holmlund   sektordirektör 
  Pia-Maria Sjöström  sektordirektör 
  Erkki Penttinen   sektordirektör 
 
Sekreterare: Juha Post    förvaltningsdirektör 
 
Paragrafer: 23 - 29 
 
Protokollet  Ordförande    Sekreterare 
undertecknat: 
 
 

 Hans Frantz   Juha Post 
 
Justerat: Plats och tid:   Plats och tid: 
 
 
 _________________________ ________________________ 
 
Framlagt till  Framlagts allmänt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes: 
påseende: under tiden 
 
 ____/____ - ____/____.20___ _________________________ 
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Organ: Styrelsen, Österbottens Välfärdssamkommun 

Tid: 22.3.2021 kl. 9.00 – 

Plats: Vasa centralsjukhus, auditorium Örn, Y3 

Ärendeförteckning 

Paragraf Ärende                   Sida 

 
 
 

§ 23 Sammanträdet öppnas – laglighet och beslutsförhet 3 

§ 24 Val av protokolljusterare 3 

§ 25 Sammanträdets arbetsordning 4 

§ 26 Lägesöversikt över samkommunen för välfärdsområdet 5 

§ 27 Behörighetsstadga, del 1. 6 

§ 28 Inrättande av tjänster och befattningar 7 

§ 29 Eventuella övriga ärenden 8 
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Styrelsen    § 23 – 24   22.3.2021 
 
 
 

§ 23 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. 

 

 

 

 

§ 24 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 och Hans-Erik Lindqvist. 

 

STYR:   
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Styrelsen    § 25     22.3.2021 
 
 
 

§ 25 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:  
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Styrelsen    § 26    22.2.2021 
 
 
 

§ 26 Lägesöversikt över samkommunen för välfärdsområdet 

 

Dir. 15 
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:  
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Styrelsen    § 27     22.3.2021 
 
 
 

§ 27 Behörighetsstadga, del 1. 

 

Dir. 16 
Inför rekryteringsomgång 2, i vilken mellanledning och vissa sakkunniga ska rekryteras, finns så 

många olika yrkesbenämningar och uppgifter, att det nu blivit aktuellt att utarbeta en 

behörighetsstadga, där de formella behörighetsvillkoren för tjänster och befattningar i 

Österbottens välfärdsområde fastställs. Enligt förvaltningsstadgan är det fullmäktige som 

besluter om behörighetsvillkor och språkkrav för samkommunens tjänster och befattningar.  

 

På grund av det stora antalet yrkesbenämningar, bereds behörighetsstadgan  i två skeden, så att i 

del ett föreslås ingå: 

• De tjänsteinnehavare som redan anställs till välfärdsområdet 

• Ledande tjänsteinnehavare och vissa sakkunniga som kommer att överföras utan rekrytering 

(uppgifter som bara en anställd har) 

• Tjänster och befattningar som sätts till intern rekrytering i april 2021. 

 

I rekryteringsannonserna kan man förutom de formella behörighetsvillkoren närmare beskriva 

vilket kunnande och vilka egenskaper som man förväntar sig att de sökande har. 

 

Behörighetsvillkor för samkommunens övriga tjänster och befattningar kommer att  fastställas i 

del två och berör i huvudsak den personal som kommer att överföras på basen av 

överföringsavtalet.  

 

Förslag till behörighetsstadga      BILAGA § 27 

 

DIR.:  föreslår att styrelsen 

- för sin del godkänner förslaget till behörighetsstadga enligt bilaga 1 

och   

- föreslår att fullmäktige besluter om behörighets- och språkkrav 

enligt förslaget till behörighetsstadga. 

 

STYR:  
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Styrelsen    § 28     22.3.2021 
 
 
 

§ 28 Inrättande av tjänster och befattningar 

 

Dir. 17 
Ledningsgruppen för Österbottens välfärdsområde har berett rekryteringsomgång 2, i vilken 

mellanledning och vissa sakkunniga ska rekryteras. Rekryteringen genomförs som en intern 

rekrytering, som riktas till anställda inom de kommuner som hör till välfärdsområdet, K5 och 

sjukvårdsdistriktet.  I planeringen har utgångsläget varit, att platserna inte ska överstiga det antal 

tjänster och befattningar som nu finns inom organisationerna. 

 

Både ur personalens synvinkel och verksamhetens synvinkel behöver man i god tid bygga upp 

organisationen, så att också berörda personer vet vilken roll de kommer att få i den nya 

organisationen. De personer som väljs till uppgifterna kommer att kopplas in på 

beredningsarbetet redan under det här året. Anställningsförhållandet kommer dock att inledas 

1.1.2022. Det här är den sista större rekryteringsomgången under 2021. Övrig personal kommer 

att  överföras via överföringsavtalet. 

 

Enligt förvaltningsstadgan inrättas tjänster och befattningar av fullmäktige. De nya tjänsterna och 

befattningarna behöver inrättas, för att rekryteringarna ska kunna slutföras.  

 

Plan över nya tjänster och befattningar      BILAGA § 28 

 

Efter styrelsebehandlingen kommer även ärendet att behandlas i styrgruppen. 

 

DIR.: föreslår att styrelsen 

- för sin del godkänner planen med nya tjänster och befattningar och  

- föreslår till fullmäktige att tjänster och befattningar inrättas enligt 

planen i bilagan 

 

STYR:  
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 Styrelsen    § 29    22.3.2021 
 
 
 

§ 29 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. 


