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Organ: Styrelsen, Österbottens Välfärdssamkommun  

  
Tid: 22.3.2021 kl. 11.17 – 12.19 

Plats: Vasa centralsjukhus, auditorium Örn, Y3 

 

Läsnäolijat: Hans Frantz   ledamot, ordf. 
Barbro Kloo   ledamot 
Hans-Erik Lindqvist  ledamot 
Åsa Blomstedt    ledamot 
Monica Sirén-Aura   ledamot 

 Mikael Lindvall   suppleant 

Mona Vikström    ledamot 

Per Hellman    ledamot 
Ulla Hellén    ledamot 
Raija Kujanpää    ledamot 
David Pettersson   ledamot 
Rainer Bystedt    ledamot 

 Jan Ray    ledamot 
 

Frånvarande: 
 
Sakkunniga:  
 
Övriga när-  Gösta Willman   FULLM ordf. 
varande: Bernhard Bredbacka  FULLM I viceordf. 
 Mari Lampinen-Tuomela  FULLM II viceordf. Avlägsnade sig kl. 11.35 
 
Föredragande: Marina Kinnunen    direktör 

 Leif Holmlund   sektordirektör 
  Pia-Maria Sjöström  sektordirektör 
  Erkki Penttinen   sektordirektör  Anlände kl. 11.25 
 
Sekreterare: Juha Post    förvaltningsdirektör 
 
Paragrafer: 23 - 29 
 
Protokollet  Ordförande    Sekreterare 
undertecknat: Protokollet godkänt och  Protokollet godkänt och  

 undertecknat 22.3.2021  undertecknat 22.3.2021 

 Hans Frantz   Juha Post 
 
Justerat: Plats och tid:   Plats och tid: 
 Protokollet elektroniskt justerat och Protokollet elektroniskt justerat och  
 godkänt 25.3.2021   godkänt 24.3.2021 

 Barbro Kloo   Hans-Erik Lindqvist 
 
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. 11.17 – 12.19 

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. 

 

 

Ordförande Hans Frantz öppnade sammanträdet. 

 

Vid sammanträdet var 12 styrelseledamöter, 1 suppleant samt fullmäktiges ordförande, 

fullmäktiges första vice ordförande närvarande och fullmäktiges andra vice ordförande. 

 

Ordföranden konstaterade sammanträdet vara lagenligt sammankallat och beslutsfört. 

________ 

 

 

 

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

Lindqvist. 

 ________   
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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: godkände arbetsordningen. 

________  
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Styrelsen    § 26    22.3.2021 
 
 
 

§ 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: Mari Lampinen-Tuomela avlägsnade sig från sammanträdet kl. 11.35. 

 

 godkände förslaget efter diskussion. 

 ________ 
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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: godkände förslaget efter diskussion under förutsättning att den 

politiska styrgruppen för sin del godkänner förslaget. 

 

 Styrelsen beslutade komplettera behörighetsstadgan med en tjänst som 

överläkare i geriatri och ge HR-direktören befogenhet att inför 

fullmäktigesammanträdet precisera de behörighetskrav som ska ställas 

på tjänsten och göra andra tekniska förändringar. 

 ________ 
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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: godkände förslaget efter diskussion. 

 

 Styrelsen beslutade komplettera listan över tjänster som ska inrättas 

inom verksamhetsområdet för sjukhusservice med en tjänst som 

överläkare i geriatri. 

 ________ 
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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. 
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Anvisning för begäran om omprövning 

      Datum för sammanträdet 

Styrelsesammanträdet   22.3.2021 

 

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: 23–29 

 

Anvisning för begäran om omprövning 

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

 

Paragrafer: - 

 

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. 

 

Begäran om omprövning ska lämnas in till Vasa sjukvårdsdistrikts registratur senast under 

tidsfristens sista dag innan registraturen stänger.  
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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 xx.x.2021. 

 

 

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

