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Organ: Styrelsen, Österbottens Välfärdssamkommun  

  
Tid: 25.10.2021 kl. 11.05 – 11.45 

Plats: Vasa centralsjukhus, Örn, Y3 

 

Närvarande: Hans Frantz   ledamot, ordf. 
Barbro Kloo   ledamot 
Hans-Erik Lindqvist  ledamot 

 Greger Forsblom, Teams  ledamot 

Per Hellman    ledamot 
Raija Kujanpää    ledamot 
Luisa Tast    ersättare 
Mia West     ledamot 
Annica Haldin    ledamot 
Carola Lithén    ledamot 
Patrick Ragnäs    ledamot 

 Mervi Rantala   ledamot 
 

Frånvarande: Aarne Kolehmainen 
 
Sakkunniga:  
 
Övriga när-  Gösta Willman   FULLM ordf. 
varande: Bernhard Bredbacka  FULLM I viceordf. 
 Mikael Perjus   FULLM II viceordf. 
 
Föredragande: Marina Kinnunen    direktör 

 Pia Vähäkangas   tf. sektordirektör 
  Pia-Maria Sjöström  sektordirektör 
  Erkki Penttinen   sektordirektör 
 
Sekreterare: Juha Post    förvaltningsdirektör 
 
Paragrafer: 60 - 70 
 
Protokollet  Ordförande    Sekreterare 
undertecknat: 
 
 

 Hans Frantz   Juha Post 
 
Justerat: Plats och tid:   Plats och tid: 
 
 

 Barbro Kloo   Per Hellman 
 
Framlagt till  Framlagts allmänt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes: 
påseende: under tiden 
 
 ____/____ - ____/____.20___ _________________________ 
 

Protokollet godkänt och
undertecknat 25.10.2021

Protokollet godkänt och
undertecknat 25.10.2021

Protokollet granskat och
godkänt 26.10.2021

Protokollet granskat och
godkänt 25.10.2021

27      10        16      11          21
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Organ: Styrelsen, Österbottens Välfärdssamkommun 

Tid: 25.10.2021 kl. 11.05 – 11.45 

Plats: Örn, Y3 

Ärendeförteckning 

Paragraf Ärende                   Sida 

 
 
 

§ 60 Sammanträdet öppnas – laglighet och beslutsförhet 3 

§ 61 Val av protokolljusterare 3 

§ 62 Sammanträdets arbetsordning 4 

§ 63 Lägesöversikt över samkommunen för välfärdsområdet 5 

§ 64 Uppdatering av förvaltningsstadgan 6 

§ 65 Principer och direktiv för ägarstyrning 7 

§ 66 Regler och anvisningar för intern kontroll och riskhantering 8 

§ 67 Upphandlingsdirektiv 10 

§ 68 Anvisning om avtalshantering 11 

§ 69 Överföring av avtal från kommuner och samkommuner till samkommunen för  Österbottens 

 välfärdsområde 12 

§ 70 Eventuella övriga ärenden 13 
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Styrelsen    § 60 - 61   25.10.2021 
 
 
 

§ 60 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, 1 ersättare samt fullmäktiges ordförande, 

fullmäktiges första vice ordförande närvarande och fullmäktiges andra vice ordförande. 

 

Ordföranden konstaterade sammanträdet vara lagenligt sammankallat och beslutsfört. 

________ 

 

 

§ 61 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 Per Hellman. 

 

STYR: Till protokolljusterare valdes ledamöterna Barbro Kloo och Per 

Hellman. 

  ________  
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Styrelsen    § 62    25.10.2021 
 
 
 

§ 62 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    § 63    25.10.2021 
 
 
 

§ 63 Lägesöversikt över samkommunen för välfärdsområdet 

 

Dir. 32 
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    § 64    25.10.2021 
 
 
 

§ 64 Uppdatering av förvaltningsstadgan 

 

Dir. 33 
På sitt sammanträde 7.6.2021 § 21 godkände samkommunens fullmäktige förvaltningsstadgan för 

samkommunen för Österbottens välfärdsområde. Förvaltningsstadgan träder i kraft 1.1.2022. 

Samtidigt beslöt fullmäktige att förvaltningsstadgan ska genomgå en granskningsrunda under 

hösten 2021 då den frivilliga samkommunens beredning framskridit, organisationsmodellen 

preciserats och ledningssystemet klarnat. 

 

I höst har man fått föreslå ändringar till förvaltningsstadgan. Tre paragrafer fick förslag till 

precisering och dessutom har ett förslag till en ny paragraf kommit in. Ändringsförslagen gäller 

socialvårdens beslutanderätt och namnteckningsrätt. Ändringarna har tagits i beaktande i 

uppdateringen av förvaltningsstadgan och organisationsbilden i bilaga 2 har preciserats. 

Ändringsförslagen har behandlats i förvaltningens ledningsgrupp, som beslöt att via den politiska 

styrgruppen föreslå att styrelsen och fullmäktige godkänner ändringarna. 

 

Den politiska styrgruppen förde vid sitt sammanträde 19.10.2021 § 5 en diskussion om de 

föreslagna förändringarna i förvaltningsstadgan och beslutade föra förvaltningsstadgan till 

styrelsen och vidare till fullmäktige för behandling. 

 

Förvaltningsstadgan för samkommunen för Österbottens välfärdsområde träder i kraft 1.1.2022. 

 

Utkast till förvaltningsstadga för samkommunen för Österbottens välfärdsområde BILAGA §64 

 

DIR.:  föreslår att styrelsen ska besluta föreslå, att fullmäktige ska godkänna 

förändringarna i förvaltningsstadgan för samkommunen för 

Österbottens välfärdsområde. 

 

STYR: godkände förslaget efter diskussion. 
 ________ 
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Styrelsen    § 65    25.10.2021 
 
 
 

§ 65 Principer och direktiv för ägarstyrning 

 

Dir. 34 
Enligt 14 § i kommunallagen (410/2015) ska fullmäktige besluta om principerna för 

ägarstyrningen samt koncerndirektiv. Samkommunen är för tillfället ingen koncern och därmed 

behövs inte heller något koncerndirektiv. I stället för koncerndirektiv uppgörs direktiv för 

ägarstyrningen för samkommunen, den motsvarar det koncerndirektiv som finns i 

kommunallagen.  

 

Samkommunens styrelse ansvarar för ägarstyrningen i samkommunens verksamhet, 

ägarstyrningen riktas till de in house-bolag som ägs av samkommunen. Ansvaret för 

genomförandet av ägarstyrningen ligger hos sektionen för ägarstyrning, som fungerar under 

styrelsen. Sektionen utför sin uppgift i enlighet med bestämmelserna i förvaltningsstadgan. 

 

För ett år sedan genomfördes en ordentlig uppdatering av förvaltningens dokument i 

samkommunen. Dokumenten som godkändes under uppdateringsrundan har använts som grund 

för reglerna och direktiven. Samtidigt har de uppdaterats i enlighet med den nya 

förvaltningsstadgan och det nya ledningssystemet. 

 

Den politiska styrgruppen förde vid sitt sammanträde 19.10.2021 § 7 en diskussion om 

principerna och direktivet för ägarstyrningen samt beslutade föra dokumenten till styrelsen och 

vidare till fullmäktige för behandling. 

 

Principerna för ägarstyrningen och direktivet för ägarstyrningen träder i kraft 1.1.2022. 

 

Principer för ägarstyrning        BILAGA § 65/1 

Direktiv för ägarstyrning        BILAGA § 65/2 

 

DIR:  föreslår att styrelsen ska föreslå att fullmäktige ska godkänna  

1. Principerna för ägarstyrningen 

2. Direktivet för ägarstyrningen 

 

STYR: godkände förslaget efter diskussion. 
 ________  
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Styrelsen    § 66    25.10.2021 
 
  
 
 

§ 66 Regler och anvisningar för intern kontroll och riskhantering 

 

Dir. 35 
Enligt 14 § i kommunallagen (410/2015) ska fullmäktige fatta beslut om grunderna för den 

interna kontrollen och riskhanteringen. Enligt § 135 i samkommunens förvaltningsstadga som 

träder i kraft från och med början av år 2022 ska styrelsen godkänna anvisningen och principerna 

för den interna kontrollen och riskhanteringen. Enligt § 137 i förvaltningsstadgan ska den interna 

kontrollens syfte, uppgifter och ansvar anges i direktiven för den interna kontrollen, vilka 

godkänts av styrelsen. 

 

Kontrollen av samkommunens förvaltning och ekonomi ska organiseras så att den externa och 

den interna kontrollen tillsammans bildar ett täckande kontrollsystem. Den externa kontrollen 

organiseras så att den är oberoende av den operativa ledningen. Ansvaret för den externa 

kontrollen ligger hos revisionsnämnden och revisorn, som fungerar direkt under fullmäktige. Den 

interna kontrollen är å sin sida en del av ledningen och det är styrelsen som ansvarar för 

organiseringen av den. Som stöd för styrelsen i det här arbetet finns sektionen för intern kontroll 

och riskhantering, en sektion som fungerar under styrelsen. 

 

För ett år sedan genomfördes en ordentlig uppdatering av förvaltningens dokument i 

samkommunen. Dokumenten som godkändes under uppdateringsrundan har använts som grund 

för reglerna och direktiven. Samtidigt har de uppdaterats i enlighet med den nya 

förvaltningsstadgan och det nya ledningssystemet. 

 

Ledningsgruppen för samkommunens förvaltning kompletterar helheten för den interna 

kontrollen och riskhanteringen med separata praktiska anvisningar för den interna kontrollen 

och riskhanteringen. 

 

Den politiska styrgruppen förde vid sitt sammanträde 19.10.2021 § 6 en diskussion om reglerna 

och anvisningarna för den interna kontrollen och riskhanteringen samt beslutade föra 

dokumenten till styrelsen och vidare till fullmäktige för behandling. 

 

Reglerna och anvisningarna för den interna kontrollen och riskhanteringen träder i kraft 1.1.2022. 

 

Grunder för intern kontroll och riskhantering     BILAGA § 66/1 

Anvisning för intern kontroll och riskhantering     BILAGA § 66/2 

Direktiv för den interna revisionen       BILAGA § 66/3 

 

fortsätter... 
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Styrelsen    § 66    25.10.2021 

 

 

 

 

 

DIR.:  föreslår att styrelsen ska besluta 

1. föreslå att fullmäktige ska godkänna grunderna för den interna 

kontrollen och riskhanteringen. 

2. godkänna anvisningen för intern kontroll och riskhantering samt 

direktivet för intern revision på det villkor, att fullmäktige 

godkänner grunderna för intern kontroll och riskhantering. 

 

STYR: godkände förslaget efter diskussion. 
 ________ 
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Styrelsen    § 67    25.10.2021 
 
  
 
 

§ 67 Upphandlingsdirektiv 

 

Dir. 36 
Enligt § 38 i samkommunens förvaltningsstadga som träder i kraft från början av år 2022 ska 

styrelsen godkänna de allmänna upphandlingsdirektiven i samkommunen.  

 

Med upphandling avses köp, hyrning eller motsvarande transaktioner som gäller varor eller 

tjänster samt upplåtande på entreprenad. Tjänsteinnehavarnas upphandlingsbeslut görs med 

stöd av samkommunens budget, investeringsprogram, upphandlingsprogram, beslut fattat i 

organ eller en godkänd projektplan. Den myndighet som ansvarar för ett projekt fattar beslut om 

upphandlingar inom ramen för projektbudgeten och projektplanen. 

 

För ett år sedan genomfördes en ordentlig uppdatering av förvaltningens dokument i 

samkommunen. Upphandlingsdirektivet som godkändes under uppdateringsrundan har använts 

som grund för detta upphandlingsdirektiv. Samtidigt har direktivet uppdaterats i enlighet med 

den nya förvaltningsstadgan och det nya ledningssystemet. 

 

På december månads sammanträde ska styrelsen i enlighet med förvaltningsstadgan fastslå 

tröskelvärdena för upphandlingar samt ansvarspersoner och ersättare, som har befogenhet att 

besluta i upphandlingsärenden. 

 

Den politiska styrgruppen förde vid sitt sammanträde 19.10.2021 § 8 en diskussion om 

upphandlingsdirektivet och beslutade att föra upphandlingsdirektivet till styrelsen för 

behandling. 

 

Upphandlingsdirektivet träder ikraft 1.1.2022. 

 

Upphandlingsdirektiv        BILAGA § 67 

 

DIR:  föreslår att styrelsen ska besluta godkänna upphandlingsdirektivet. 

 

STYR: godkände förslaget efter diskussion. 

 ________ 
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Styrelsen    § 68    25.10.2021 
 
  
 
 

§ 68 Anvisning om avtalshantering 

 

Dir. 37 
Enligt § 138 i samkommunens förvaltningsstadga som träder i kraft från och med början av år 

2022 ska styrelsen ge preciserade anvisningar om avtalshanteringen. 

 

Enligt förvaltningsstadgan ska styrelsen förutom att ge anvisningar även ansvara för 

organiseringen av avtalshanteringen och avtalskontrollen. Styrelsen förordnar också 

avtalsansvariga inom sitt verksamhetsområde. Hösten 2021 får samkommunen ett elektroniskt 

system för ärendehantering, systemet har även en egen modul för avtalshantering. 

Samkommunens avtal kommer att lagras i systemet och i direktivet nämns även hur lagringen 

ska genomföras. 

 

För ett år sedan genomfördes en ordentlig uppdatering av förvaltningens dokument i 

samkommunen. Anvisningen om avtalshanteringen som godkändes under uppdateringsrundan 

har använts som grund för denna anvisning. Samtidigt har anvisningen uppdaterats i enlighet 

med den nya förvaltningsstadgan och det nya ledningssystemet. 

 

Styrelsen ska på december månads sammanträde i enlighet med förvaltningsstadgan fastställa 

vem som är avtalsansvarig inom varje verksamhetsområde. 

 

Den politiska styrgruppen förde vid sitt sammanträde 19.10.2021 § 9 en diskussion gällande 

anvisningen om avtalshantering och beslutade att föra anvisningen om avtalshantering till 

styrelsen för behandling. 

 

Anvisningen om avtalshantering träder i kraft 1.1.2022. 

 

Direktiv för avtalshantering       BILAGA § 68 

 

DIR:  föreslår att styrelsen ska besluta godkänna anvisningen om 

avtalshantering. 

 

STYR: godkände förslaget efter diskussion. 

 ________ 
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Styrelsen    § 69    25.10.2021 
 
  
 
 

§ 69 Överföring av avtal från kommuner och samkommuner till samkommunen för 

 Österbottens välfärdsområde 

 

Dir. 38 
Kommunerna i Österbotten har beslutat att överföra ansvaret för ordnandet av den lagstadgade 

social- och hälsovården till samkommunen för Österbottens välfärdsområde från och med 

1.1.2022. Överföringen av avtalen är en av åtgärderna i ledet för att verkställa beslutet om 

överföringen av produktionen till samkommunen. 

 

Medlemskommunerna och samkommunerna har kartlagt vilka avtal som omfattas av 

organiseringsansvaret och som kan överföras till samkommunen för Österbottens 

välfärdsområde samt informerat samkommunen om dessa avtal. De avtal som överförs är 

serviceavtal för social- och hälsovården samt stödtjänstavtal för social- och hälsovården. 

Dessutom omfattar överföringen varu- och tillbehörsavtal samt sådana IKT-avtal som inte 

överförs till 2M-IT. 

 

Serviceavtalen för social- och hälsovården omfattar avtal på basis av vilka man producerar social- 

och hälsovårdstjänster för invånarna (till exempel boendeservice, läkartjänster, barnskydd, 

service för personer med funktionsnedsättning). 

 

Stödtjänstavtalen för social- och hälsovården omfattar sådana avtal på basis av vilka man 

producerar stödtjänster inom social- och hälsovården för invånarna (till exempel leasingavtal, 

färdtjänstavtal eller anskaffningsavtal för apparatur och instrument för hälso- och sjukvården). 

Till samkommunen för Österbottens välfärdsområde överförs inte sådana stödtjänstavtal som 

hänför sig till nuvarande lokaler som används i produktionen av social- och hälsovården eller som 

hyrs ut till samkommunen. 

 

Medlemskommunerna överför och samkommunen för Österbottens välfärdsområde tar emot de 

avtal som omfattas av samkommunens organiseringsansvar från och med 1.1.2022 , förutsatt att 

medlemskommunerna har behandlat överföringen i behörigt organ och att styrelsen för 

samkommunen för Österbottens välfärdsområde har behandlat emottagandet. 

 

Förteckningar över avtal som överförs finns i bilagan. Bilagan kan vid behov kompletteras senare. 

          LIITE § 69 

JOHT:  föreslår att styrelsen ska 

1. besluta godkänna att de bifogade avtalen överförs till 

samkommunen för Österbottens välfärdsområde. 

2. besluta att förvaltningsdirektören vid behov senare kan 

komplettera förteckningarna över avtal som överförs. 

 

HALL: godkände förslaget efter diskussion. 

 ________  
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Styrelsen    § 70    25.10.2021 
 
 
 

§ 70 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   25.10.2021 

 

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: 60–65, 70 

 

 

Anvisning för begäran om omprövning 

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

 

Paragrafer: 66–69 

 

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 registratur
(kontaktuppgifter nedan).

Protokollet har gjorts tillgängligt i det allmänna datanätet 27.10.2021.

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

