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Organ: Styrelsen, Österbottens Välfärdssamkommun  

  
Tid: 22.11.2021 kl. 9.19 – 12.43 

Plats: Vasa centralsjukhus, Örn, Y3 

 

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

 Greger Forsblom   ledamot 

Per Hellman    ledamot 
Raija Kujanpää    ledamot 
David Pettersson   ledamot 
Mia West     ledamot 
Annica Haldin    ledamot 
Aarne Kolehmainen  ledamot 
Carola Lithén    ledamot 
Patrick Ragnäs    ledamot  Avlägsnade sig kl. 12.39 

 Mervi Rantala   ledamot 
 

Frånvarande: 
 

Sakkunniga: Lena Nystrand   § 71–75  Avlägsnade sig kl. 11.28 
 Tony Pellfolk   § 81–82  Avlägsnade sig kl. 12.21 
 Alice Backström, Teams  § 81–82  Avlägsnade sig kl. 12.21 
 Petra Fager    § 88   Avlägsnade sig kl. 12.27 
 Ann-Charlott Gröndahl  § 91   Avlägsnade sig kl. 12.42 
 
Övriga när-  Gösta Willman   FULLM ordf. 
varande: Bernhard Bredbacka  FULLM I viceordf. 
 Mikael Perjus, Teams  FULLM II viceordf. 
 
Föredragande: Marina Kinnunen    direktör  Jäv § 76 och § 77 

 Pia Vähäkangas   tf. sektordirektör 
  Pia-Maria Sjöström  sektordirektör  Anlände kl. 9.44 
          Jäv § 77 
  Erkki Penttinen   sektordirektör  Jäv § 77 
 
Sekreterare: Juha Post    förvaltningsdirektör 
 
Paragrafer: 71 - 91 
 
Protokollet  Ordförande    Sekreterare 
undertecknat: 
 

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

 Raija Kujanpää   David Pettersson 

Protokollet godkänt och
undertecknat 23.11.20021

Protokollet godkänt och
undertecknat 23.11.20021

Protokollet granskat och
godkänt 23.11.20021

Protokollet granskat och
godkänt 23.11.20021
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Framlagt till  Framlagts allmänt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes: 
påseende: under tiden 
 
 ____/____ - ____/____.20___ _________________________ 
  

 24      11       15      12          21
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Styrelsen    § 71 - 72   22.11.2021 
 
 
 

§ 71 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 13 styrelseledamöter samt fullmäktiges ordförande, fullmäktiges första 

vice ordförande närvarande och fullmäktiges andra vice ordförande. 

 

Ordföranden konstaterade sammanträdet vara lagenligt sammankallat och beslutsfört. 

________ 

 

 

§ 72 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 Raija Kujanpää ja David Pettersson. 

 

STYR: Till protokolljusterare valdes ledamöterna Raija Kujanpää och David 

Pettersson. 

 ________  
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Styrelsen    § 73    22.11.2021 
 
 
 

§ 73 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 förslaget efter diskussion. 

 ________ 
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Styrelsen    § 74    22.11.2021 
 
 
 

§ 74 Lägesöversikt över samkommunen för välfärdsområdet 

 

Dir. 39 
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: Sektordirektör Pia-Maria Sjöström anlände till mötet kl. 9.44. 

 

 godkände förslaget efter diskussion. 

 ________ 
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Styrelsen    § 75    22.11.2021 
 
 
 

§ 75 Verksamhets- och ekonomiplan för Österbottens välfärdsområde för 2022 

 

Dir. 40 

Budgetberedningen har framskridit under hösten även om vissa större utmaningar lett till 

förseningar i processen, främst pga. svårigheterna att få fram kompletta uppgifter om fastigheter 

och utrymmen för att göra hyresberäkningar för kommunernas del. Budgeten har behandlats i 

samordningsdelegationen och i styrgruppen för Österbottens välfärdsområde. Ekonomiplanen 

och verksamhetsplanen har färdigställts med målsättningar, mätare och åtgärder. 

 

Eftersom 2022 kommer att vara samkommunens sista år görs ingen ekonomiplan upp för 2023-

2024. Från 2023 kommer Österbottens välfärdsområde att bli ett självstyrande område och en ny 

organisation med verksamhet som omfattar även andra delar än de delar som ingår i 

samkommunens verksamhet 2022. Den budgeten och ekonomiplanen görs upp inom den nya 

organisationen, inte inom samkommunen. För investeringarnas del medtas dock den tidigare 

långsiktiga plan som uppgjorts när det gäller fastigheterna eftersom välfärdsområdet befinner sig 

mitt i ett förnyelse- och renoveringsskede när det gäller det egna fastighetsbeståndet i Vasa. 

Verksamhetsvolymen för de olika verksamhetsformerna ha salats in och det har uppställts 

gemensamma nya målsättningar för 2022. Det mesta fortsätter i stort på samma nivå som 

tidigare. Det har varit utmanande att ta fram gemensamma principer och kriterier för 

prestationerna eftersom kommunerna har varierande processer med olika målsättning och behov 

av uppföljning av verksamheten.  Kvaliteten i data är varierande. 

 

På basen av budget och uppställd prestationsmålsättning beräknas de enhetsvisa priserna. De 

specifika priserna behandlar styrelsen i december efter att fullmäktige godkänt dessa grunder för 

beräkningen i budgeten den 29.11.2021. 

 

Verksamhetskostnaderna för 2022 uppgår till 709.736.405 euro. Av detta utgör 

personalkostnaderna 50% eller 351,3 miljoner medan kundtjänsterna uppgår till 144 miljoner 

eller 20% av verksamhetskostnaderna. Övriga köptjänster uppgår till 102,9 miljoner eller 14 % 

medan material och förnödenheter budgeterats till 53,2 miljoner, vilket är 8 % av 

verksamhetskostnaderna. I understöd och bidrag har budgeterats 14,5 miljoner medan 

hyreskostnaderna uppgår till 41,6 miljoner och utgör 6 % av kostnaderna. här ingår både 

fastighetshyror och leasinghyror för apparatur och lösöre. Övriga kostnader uppgår till 2,3 

miljoner euro. 

 

Verksamhetsintäkterna uppgår till totalt 722.931.838 euro, varav den största delen 644,6 

miljoner eller 89% kommer från medlemskommunerna. 9,6 miljoner euro eller 1 % kommer från 

utsockne kommuner och försäkringsbolag och 4 miljoner från övriga försäljningsintäkter. 

Avgiftsintäkterna utgör den näst största intäktsposten och kommer från klienter och patienter. 

Summan uppgår till 48,1 miljoner eller 7 % av de totala intäkterna. Understöd och bidrag uppgår 

till 8,3 miljoner medan hyresintäkterna uppgår till 7,3 miljoner eller 1 % vardera. Övriga 

verksamhetsintäkter uppgår till 1,1 miljoner euro.    fortsätter... 
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Styrelsen    § 75    22.11.2021 

 

 

Investeringarna för 2022 uppgår till 57 miljoner euro, varav 23,4 miljoner hör till H-husets 

färdigställande. För övriga fastighetssaneringar och –ändringar har budgeterats 13,3 miljoner av 

vilket 10,3 miljoner budgeteras på nytt 2022 eftersom de inte hunnit påbörjas eller har 

framskjutits under 2021. Det är frågan om mindre projekt och en del av dem pågår under flera år. 

Största satsningen under 2022 förutom H-huset är sanering av M-byggnaden med en utvidgning 

av matsalen, en nödvändig åtgärd inför den personalökning som ibruktagningen av H-huset 

medför. Projektet beräknas uppgå till totalt 4.3 miljoner euro. För fasta konstruktioner har 

budgeterats 2,3 miljoner euro, av vilka största delen utgör fast sjukhusutrustning till F-delen och 

en klädautomat, hissar och elens driftssäkerhet och automation. 

 

För maskiner och inventarier har budgeterats 6,8 miljoner euro. Främst till sjukhusservicen och 

till social och hälsovårdscentralen. Den största enskilda investeringen är 

genomlysningsapparatur till hjärtstationen för 1,4 miljoner. För IT-program har upptagits 1,3 

miljoner för olika satsningar medan 10 miljoner euro kvarstår för fortsatta satsningar på ett nytt 

klient- och patientdatasystem. För att finansierar investeringarna föreslås att ett budgetlån om 

20 miljoner eruo upptas 

 

I budget och ekonomiplan godkänns de verksamhetsmässiga och ekonomiska målsättningarna. I 

budgeten upptas de anslag som målsättningarna förutsätter. Inför fullmäktige fastställs 

bindningsnivån till nettoverksamhetskostnaderna, nettofinansiella intäkter och kostnader, 

nettoförändringen i lånebeståndet samt nettoinvesteringsutgifter. För verksamhetsområdena är 

bindningsnivån även nettoverksamhetskostnaderna.   

Inför styrelsen är investeringslistan i detalj bindande.  

Fastighets- och It-investeringarna finansieras genom lån.  

 

Verksamhets- och ekonomiplan      BILAGA § 75  

     

 

DIR: föreslår, att 

 

1. styrelsen föreslår att fullmäktige godkänner verksamhets- och 

ekonomiplanen i föreliggande form, 

2. styrelsen föreslår att fullmäktige godkänner kommun- och övriga 

faktureringsgrunder som ingår i verksamhets- och ekonomiplanen för 

2021 på följande sätt: 

a. kommunfaktureringen baserar sig på besök, vårddagar och drg-paket 

som prissätts utifrån kostnadsmotsvarigheten, därtill faktureras 

vårddagspriser för outlierdagar till drg-paketen. Dessutom faktureras 

boendedygn och hemvårdstimmar. 

fortsätter... 
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Styrelsen    § 75    22.11.2021 

 

 

 

b. gränsen för dyr vård är 90.000,- euro per patient och år. Gränsen gäller 

även psykiatri. Summan av den beräknade dyra vården uppgår till 

7.500.000,- euro eller 44,27 euro per invånare i utjämningsavgift 

c. genom medlemsavgiften täcks patientförsäkringsavgiften, kostnader 

till giftinformationscentralen, kostnader för verksamhet och läkemedel 

enligt lagen om smittosamma sjukdomar, skolnings- och 

handledningsansvar för medicinsk rehabilitering, kostnader för 

rehabiliteringsförnödenheter, den regionala hjälpmedelscentralens 

verksamhet, det digitala klientservicecentret och telefonservicen, samt 

de kostnader som åläggs distriktet för patienter med 

andningsinsufficiens. Medlemsavgiften för 2022 är 68,34 euro per 

invånare. Den totala kostnaden utgör 11.576.623,-  euro. 

d. nettokostnaderna för den prehospitala akutsjukvården 9.381.965,- 

euro faktureras som en avgift om 55,38 euro per invånare. 

e. för att upprätthålla jourberedskapen uppbärs en avgift om 49,01 euro 

per invånare som täcker hälften av kostnaderna för dejoureringen samt 

totalkostnaderna för social- och krisjour. Avgiften uppgår till 

8.302.658,- euro 

f. köpta kundtjänster för klienter och patienter faktureras som s.k. 

genomfakturering och omfattas även av utjämningssystemet för 

specialsjukvårdens del 

g. den köpta rehabiliteringsverksamheten faktureras även som s.k. 

genomfakturering 

h. för grundkapitalet den 1.1.2022 erläggs ränta om 0,75 % som utbetalas 

i december 2022 till medlemskommunerna. 

i. gränsen för investeringsutgifter som aktiveras enligt 

avskrivningsplanen fastställs till 50.000,- euro för investeringar i 

fastigheter och 15.000,- euro för anskaffningar av maskiner och 

apparatur. 

j. inför fullmäktige fastställs bindningsnivån till den egna verksamhetens 

nettoverksamhetskostnader, nettofinansiering-sintäkter och kostnader 

samt nettoinvesteringsutgifter. Inför styrelsen är investeringslistan i 

detalj bindande. 

      fortsätter... 
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Styrelsen    § 75    22.11.2021 

 

 

 

 
k. Välfärdsområdet upptar ett budgetlån om 20 miljoner euro för att 

finansiera fastighets- och it-investeringarna 

 
STYR: Ekonomidirektören Lena Nystrand deltog i sammanträdet för att 

redogöra för ärendet. Nystrand avlägsnade sig från sammanträdet kl. 

11.28. 

 

 Under diskussionen föreslog Carola Lithén att ärendet ska 

återremitteras för en ny beredning. Lithéns förslag vann inte understöd, 

varför förslaget inte beaktades. 

 

godkände förslaget efter diskussion. Styrelsen beslutade föreslå för 

fullmäktige att 0,5 procent av den två procent som allokerats för 

löneförhöjningar ska användas för löneharmoniseringar. 

 

Styrelsen beslutade att samkommunens direktör och ekonomidirektör 

får göra tekniska korrigeringar i verksamhets- och ekonomiplanen före 

fullmäktiges sammanträde. 

 ________ 
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Styrelsen    § 76    22.11.2021 
 
 
 

§ 76 Direktörsavtal för samkommundirektören 

 
Styrelsens ordförande 

Enligt 42 § i kommunallagen (410/2015) ska samkommunen och samkommunens direktör ingå 

ett direktörsavtal, i vilket det avtalas om förutsättningarna för ledningen av samkommunen. 

Enligt lagen ska direktörsavtalet godkännas av styrelsen. 

 

Enligt lagen kan man i direktörsavtalet bestämma om arbetsfördelningen mellan direktören och 

styrelsens ordförande vid ledningen av samkommunen, med beaktande av vad som anges i 

förvaltningsstadgan. I direktörsavtalet kan det bestämmas om förfarandet för avgörande av 

meningsskiljaktigheter i anslutning till skötseln av samkommundirektörens tjänst på annat sätt 

än enligt förfarandet i 43 § (uppsägning av samkommundirektören eller förflyttning till andra 

uppgifter). I direktörsavtalet kan då avtalas om det avgångsvederlag som ska betalas till 

samkommundirektören. 

 

Direktörsavtal        BILAGA § 76 

 

Styrelsens ordförande: 

 

föreslår att styrelsen ska besluta godkänna direktörsavtalet för 

samkommundirektören. 

 

STYR: Samkommundirektör Marina Kinnunen avlägsnade sig från 

sammanträdet på grund av jäv (partsjäv) för den tid då ärendet 

behandlades och ett beslut i ärendet fattades. 

 

godkände förslaget efter diskussion. 

 ________ 
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Styrelsen    § 77    22.11.2021 
 
 
 

§ 77 Samkommundirektörens ställföreträdare 

 

Styrelsens ordförande 

Förvaltningsstadgan för samkommunen för Österbottens välfärdsområde träder i kraft 1.1.2022. 

Enligt 27 § i förvaltningsstadgan förordnar styrelsen en ställföreträdare för direktören för 

samkommunen när direktören är förhindrad eller jävig. 

 

Styrelsens ordförande: 

 

föreslår att styrelsen ska fatta beslut om samkommundirektörens 

ställföreträdare.  

 

STYR: Samkommundirektör Marina Kinnunen, sektordirektör Pia-Maria 

Sjöström och sektordirektör Erkki Penttinen avlägsnade sig från 

sammanträdet på grund av jäv (partsjäv) för den tid då ärendet 

behandlades och ett beslut i ärendet fattades. 

 

Styrelsen beslutade att från och med 1.1.2022 fungerar Pia-Maria 

Sjöström som första ställföreträdare för samkommundirektören och 

Erkki Penttinen som andra ställföreträdare för samkommundirektören. 

 ________ 
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Styrelsen    § 78    22.11.2021 
 
 
 

§ 78 Avtal om ordnande av specialiserad sjukvård inom Åbo universitetssjukhus 

specialupptagningsområde år 2022 

 

Dir. 41 
För att samordna den specialiserade sjukvården ska samkommunerna för sjukvårdsdistrikten 

inom ett specialupptagningsområde enligt § 43 i hälso- och sjukvårdslagen ingå ett avtal om hur 

den specialiserade sjukvården ska ordnas under respektive fullmäktigeperiod. I avtalet ska man 

enligt lagen överenskomma om arbetsfördelningen och samordningen av verksamheten mellan 

samkommunerna för sjukvårdsdistrikten inom specialupptagningsområdet och om principerna 

för införande av nya metoder. 

 

Sjukvårdsdistrikten i Åbo universitetscentralsjukhus specialupptagningsområde, dvs. 

samkommunen för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt, samkommunen för Satakunta 

sjukvårdsdistrikt och samkommunen för Vasa sjukvårdsdistrikt har godkänt det för närvarande 

giltiga avtalet om ordnande av specialiserad sjukvård för fullmäktigeperioden 2017–2021. I VSVD 

har avtalet godkänts i styrelsen 8.5.2017 § 72 och i fullmäktige 29.5.2017 § 23. Det nuvarande 

avtalet bereddes för över fyra år sedan, varför avtalet och dess bilagor i viss mån innehåller helt 

föråldrade punkter som ändrat bland annat på grund av organisationsförändringar samt 

ändringar i lagstiftningen och den praktiska verksamheten.  

 

Av ovanstående orsaker har chefsöverläkarna och de administrativa överskötarna i Åbo 

universitetscentralsjukhus specialupptagningsområde gått igenom det nuvarande avtalet och 

dess bilagor och gjort nödvändiga uppdateringar i de punkter som på grund av förutnämnda 

orsaker konstaterats vara föråldrade. I uppdateringsarbetet har syftet med avtalet inte förändrats, 

och även i övrigt har avsikten varit att samarbetet mellan avtalsparterna ska fortsätta som förut 

under år 2022.  

 

Avtalet om ordnande av specialiserad sjukvård ska upprättas för varje fullmäktigeperiod. Från 

och med början av år 2023 kommer ansvaret för organiseringen av social- och hälsovården samt 

räddningsväsendet att överföras på välfärdsområdena. När denna ändring trätt i kraft kommer 

detta avtal att ersättas av det samarbetsavtal som välfärdsområdena ska ingå med stöd av 36 § i 

lagen om ordnande av social- och hälsovård (612/2021). På grund av detta har anordnandeavtalet 

för fullmäktigeperioden 2021-2025 upprättats och föreslås godkännas för enbart år 2022. 

 

Avtalet         LIITE § 78 

 

DIR: föreslår,  att styrelsen beslutar att föreslå, att fullmäktige ska godkänna 

det uppdaterade avtalsutkastet i bilaga 1: Avtal om ordnande av den 

specialiserade sjukvården i Åbo universitetscentralsjukhus 

specialupptagningsområde år 2022. 
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STYR: Styrelsen ajournerade sammanträdet kl. 11.32–11.42 innan 

behandlingen av paragrafen. 

 

godkände förslaget efter diskussion. 

 ________ 
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Styrelsen    § 79    22.11.2021 
 
 
 

§ 79 Kompletterande ansökan för projektet Framtidens social- och hälsocentral i 

Österbotten 2022-2023   

 

Dir. 42 
Det nationella programmet Framtidens social- och hälsocentral ingår i statsminister Sanna 

Marins regeringsprogram. I Österbotten pågår för närvarande projektet Framtidens social- och 

hälsocentral, där landskapets alla kommuner medverkar. Social- och hälsovårdsministeriet har 

beviljat statsfinansiering för projektet (VN/10688/2020) för tiden 01.01.2020 – 31.12.2022. 

Projektets målgrupp är barn, unga och familjer samt äldre personer. 

 

Syftet med projektet är utveckla social- och hälsovårdstjänster på basnivå så att tillgången till 

tjänsterna förbättras för invånarna i landskapet, men också att de blir mera kontinuerliga och 

samordnas för att motsvara människornas behov. Verksamhetens betoning överförs från tyngre 

tjänster till mera förebyggande insatser. Ungas psykosociala välmående stöds genom att 

implementera nya arbetsmetoder. Genom att stärka den mångprofessionella samverkan blir 

serviceprocessen smidigare för klienten. Projektets syften uppnås genom att skapa regionala, 

tvåspråkiga verksamhetsmodeller för servicehandledning och familjecenterverksamhet, där 

social- och hälsovården är integrerad. Modellerna stöds av digitala lösningar för att förbättra 

tillgången till service. Målsättningen med projektet Framtidens social- och hälsocentral i 

Österbotten 2020-2022 är att stöda utvecklingen av verksamhetsmodeller för det kommande 

välfärdsområdet 2023. 

 

16.8.2021 utlyste Social- och hälsovårdsministeriet en kompletterande ansökan för projekt inom 

programmet Framtidens social- och hälsocentral som beviljades statsunderstöd 2020. Syftet med 

understödet är att komplettera, fördjupa, utvidga och förlänga projekthelheter enligt läget i varje 

välfärdsområde. Inom den kompletterande statsunderstödsansökan prioriteras särskilt åtgärder 

som främjar tillgång till tjänster inom primärvård, socialvård, mentalvård samt 

multiprofessionell rehabilitering. Åtgärder för att förbättra tillgången till vård och införande av 

metoder som stöder psykosociala välmående i alla ålderskategorier ska inkluderas i alla projekt.  

 

Maximibeloppet för statsfinansiering i den kompletterande ansökan uppgår till totalt 141 miljoner 

euro och det kan användas fram till slutet av 2023. Finansieringen fördelas mellan landskapen 

dels på basen av en fast summa, dels proportionellt utgående från befolkningsunderlag. För 

Österbottens del utgör befolkningsunderlaget 3,8% vilket ger en möjlig totalfinansiering på 5 358 

000 euro för åren 2022-2023. Av denna summa har 15% (798 000€) anslagits för åtgärder inom 

programmet för utveckling av barn- och familjetjänster (LAPE). Statsunderstödet till 

välfärdsområdets projekthelhet beviljas för hela beloppet av de projektkostnader som berättigar 

till statsunderstöd, dvs. det krävs ingen självfinansieringsandel av dem som deltar i projektet. Det 

sammanlagda invånarantalet i de kommuner eller samkommuner som deltar i projektet ska 

utgöra minst 80 procent av invånarantalet i välfärdsområdet. Ansökningstiden för statsunderstöd 

var 16.8.2021–15.10.2021. Social- och hälsovårdsministeriet fattar beslut om statsunderstöden i 

slutet av 2021. 

fortsätter… 
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Styrelsen    § 79    22.11.2021 

 

 

 

För Österbottens samkommuns del har den kompletterande ansökan beretts med följande 

målsättningar:  

 

1) Fördjupning av teman i pågående projekt 

- Förebyggande interventioner – verksamhetsmodellerna tas ibruk samt utökas att omfatta 

distansrehabilitering 

- IPC metoden utvidgas till att omfatta alla åldersgrupper 

- Verksamhetsmodellen för familjecenter och mötesplats tas systematiskt ibruk 

- Utveckling av processer som möjliggör implementering av digitala arbetsredskap för 

servicehandledning i kundbetjäningscenter (forts på strukturreformprojektet) 

 

2) Nya teman 

- Servicehandledning - systematisk implementering av modellen i familjecenter, 

styrningsprocessen till äldrevården/boende utvecklas  

- Beredning för ibruktagning av digitala verktyg 

- Social- och hälsocentral: Pilotprojekt för avgiftsfri preventivrådgivning – modell, 

utbildning av personal samt preventivmedel 

- Social- och hälsocentral: förbättra tillgänglighet till mottagningstjänster 

• Mottagning till social- och hälsocentralen: (mångprofessionellt 

arbetssätt/klientsegment och processer) 

• Process för socialt arbete utvecklas till en del av social- och hälsocentralens 

mottagningsverksamhet 

• Förbättrad tillgång till missbrukstjänster – riskbedömning, förebyggande 

interventioner 

• Mottagning till munhälsovården  (munhygienister/processer och förebyggande 

interventioner) 

• Modell för klientsegmentering utarbetas för att bättre svara på klienters behov 

• Avveckla köer 

- Familjecenter; modell för tidigt ingripande och förebyggande 

• Modellen för ”tidigt stöd i familjearbete” utvecklas och tas ibruk 

 

Projektplan och budget         BILAGA § 79/1-2 

 

Ansökan om kompletterande statsunderstöd för projektet Framtidens social- och hälsocentral in-

lämnades till social- och hälsovårdsministeriet 15.10.2021 inom utsatt tid.  

 

Beslut om förbindelse att delta i projektet Framtidens social- och hälsocentral i Österbotten för 

åren 2022-2023 har fattats av Korsnäs kommunstyrelse 11.10.2021 § 256 och av Kronoby 

kommunstyrelse 18.10.2021 § 247.     

           

 

fortsätter… 
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DIR: föreslår, att styrelsen godkänner deltagande i projektet Framtidens 

social- och hälsocentral i Österbotten för åren 2022-2023 samt att 

meddela om deltagandet till social- och hälsovårdsministeriet senast 

30.11.2021.  

 

STYR: godkände förslaget efter diskussion. 

 ________  
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§ 80 Deltagande i projektet Framtidens tjänster som stöder boende hemma för äldre 

2021 - 2023 

 

Dir. 43 
Social- och hälsovårdsministeriet utlyste 29.9.2021 en möjlighet att ansöka om statsfinansiering 

för helhetsutveckling av tjänster som stöder boende i hemmet för äldre. Projektet är en del av 

programmet Framtidens social- och hälsocentral och därmed bör innehållet i dessa båda helheter 

samordnas.   

 

En projektplan för stödjande av äldres hemmaboende i Österbottens välfärdsområde 2021-2023 

har gjorts upp och en ansökan om statsfinansiering för ändamålet har inlämnats till social- och 

hälsovårdsministeriet. Beslut om deltagande i projektet bör fattas av styrelsen för Österbottens 

välfärdsområde i och med samkommunen fr.o.m. 1.1.2022 har anordnaransvar för social- och 

hälsovårdens verksamhet i sin helhet, förutom verksamheten i Kronoby och Korsnäs. Beslut om 

förbindelse att delta i projektet Framtidens tjänster som stöder boende hemma för äldre 2021 - 

2023 har fattats av Korsnäs kommunstyrelse 8.11.2021 § 274. Ärendet behandlas i Kronoby 

kommunstyrelse 22.11.2021.     

 

Projektets målsättningar kan delas in i tre olika delar:  

 

1.  Att stöda de äldres hemmaboende så att de klarar sig hemma längre.  

a.  Målgruppen är äldre som inte ännu uppfyller kriterierna för att få hemvård.  

b. Medel är att ta i bruk välfärdsteknologi som kan underlätta vardagen.  

c.  Målet är att den äldre tryggt kan bo kvar hemma längre och att behovet av hemvård 

flyttas fram.  

  

2.  Tillgång till kunnig personal.  

a.  Målgruppen är hemvårdens chefer och förmän.  

b.  Medel är att ta i bruk informationsledning för att följa upp resurserna och för att 

utvärdera dessa.  

c.  Målet är att öka hemvårdens attraktion som arbetsplats och trygga tillgången till 

kunnig personal i framtiden. Samarbete med landskapets utbildningsenheter.  

 

3.  Kvaliteten på servicen.  

a.  Målgruppen är ledare inom hemvården.  

b.  Medel är att ta i bruk RAI utvärdering samt feedback från klienterna för att upptäcka 

kvalitativa missförhållanden och definiera vårdbehovet samt utvärdera servicens 

kvalitativa förverkligande.  

c.  Målet är gemensamma kvalitativa kriterier inom hemvården inom hela 

verksamhetsområdet.  

fortsätter… 
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Projekttiden är 1.1.2022-31.12.2023 och projektets budget uppgår till 1 140 000 € för hela 

projekttiden. Projektet finansieras till 100 % med statliga medel.  

 

Projektplan och budget        BILAGA § 80/1-2 

 

DIR: föreslår, att styrelsen godkänner deltagande i projektet Framtidens 

tjänster som stöder boende hemma för äldre 2021 – 2023. Styrelsen 

godkänner att beslut om deltagande i projektet meddelas till social- och 

hälsovårdsministeriet senast 30.11.2021. 

 

STYR: godkände förslaget efter diskussion. 

 ________ 
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Styrelsen    § 81    22.11.2021 
 
 
 

§ 81 Servicesedlarna 

 

Dir. 44 
En arbetsgrupp har kartlagt de servicesedlar som är i bruk inom området. För att undvika att det 

2022 finns överlappande regelverk för servicesedlar inom samma verksamheter behöver 

välfärdsområdet ta ställning till ett förenhetligande. Allmän riktlinje har varit att vi väljer ett av 

befintliga tillämpningsdirektiv med eventuella prisjusteringar i de fall där vi har överlappande 

system. Under 2022 vidtar utvecklingsarbetet för ytterligare utveckling av servicesedelsystem, 

tekniska system för detta och koordinering med andra sätt att ordna service, till exempel i 

beredningen av upphandling via ramavtal.  

 

Klientavgiftsarbetsgruppen har behandlat servicesedelarbetsgruppens förslag 13.9.2021. 

Välfärdssamkommunens ledningsgrupp har behandlat förslaget 29.9.2021, regionala social- och 

hälsovårdens ledningsgrupp 5.10.2021 samt samordningsdelegationen 12.10.2021.  

 

1. För tillfällig och regelbunden hemvård skulle Vasa stads tillämpningsdirektiv tas i bruk  

• Priset inom tillfällig hemvård: sedelns värde vardagar 29 €/h; sedelns värde kvällar och 

veckoslut 34 €/h   

• Priset inom regelbunden hemservice är knuten till inkomsterna: sedelns max värde är 

vardagar 29 €/h; sedelns max värde är kvällar och veckoslut 34 €/h  

 

2. För serviceboende med heldygnsomsorg föreslås att Jakobstads tillämpningsdirektiv används.  

• Pris: sedelns maxvärde är 126,19 €/dygn   

 

3. Dagverksamhetens servicesedel  

• Den kan ses som en del av stödet för närståendevårdare, men denna servicesedel beviljas 

även för de kunder som inte har någon närståendevårdare (t.ex. ensamma, de som löper 

risk för att bli isolerade eller de som inte i övrigt har möjlighet att få sociala kontakter). 

Kriterierna för dagverksamhet måste uppfyllas.  

• Pris: värdet på servicesedeln lika stort för alla, 50 €/dag  

 

4. För servicesedel för personliga assistenter är förslaget att man följer tillämpningsdirektivet i 

Jakobstad och värdet 23,30 €/h.  

• Det tas i bruk en reseersättning för servicesedelproducenter så att de kan fakturera per 

klient för hembesök, då enkelresa till klienten överstiger tio (10) kilometer räknad från 

serviceproducentens verksamhetsställe. Ersättning betalas endast för den del som 

överstiger 10 km.  

• Reseersättning betalas för en enkelresa på högst hundra (100) kilometer, vilket betyder att 

reseersättningen betalas för en enkelresa på högst nittio (90) km, räknat från service-

producentens verksamhetsställe till klienten, och för en tur-retur-resa på högst 180 

kilometer. Serviceproducenten har rätt att fakturera endast för faktiskt körda resor.  

fortsätter… 
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• Reseersättningar kan inte inkluderas i servicesedeln. Reseersättningar kan debiteras t.ex. 

med kördagbok, som ersätts i enlighet med den norm som skattemyndigheterna har 

fastställt 

 

5. För servicesedel för närståendevård är förslaget att man följer tillämpningsdirektivet i 

Jakobstad och värdet är 126,19/dygn 

• Servicesedeln kan användas vartefter eller sparas till en längre ledighet. 

• Servicesedeln för tillfällig eller regelbunden avlastning i hemmet fastställs till 29 €/timme 

och sedelns värde kvällar och veckoslut 34 €/h. Sedeln kan också användas för städning 

och gäller alla ålderskategorier, om det stöder förmågan att klara sig i vardagen.  

• När servicesedeln sedan tas ibruk i hela välfärdsområdet fastställs värdet på servicesedeln 

till 126,19 €/dygn, vilket motsvarar värdet för heldygnsvård i klientavgiftshandboken 

 

Fem tillämpningsdirektiv för servicesedlar     BILAGA § 81 

 

DIR:  föreslår, att styrelsen godkänner tillämpningsdirektiv och värde för 

servicesedlar angående tillfällig och regelbunden hemvård, 

serviceboende med heldygnsomsorg, dagverksamhet, personliga 

assistenter, samt för närståendevård. 

 

STYR: Verksamhetsområdesdirektören Tony Pellfolk och förändringsledare 

Alice Backström deltog i sammanträdet för att redogöra för ärendet kl. 

11.50-11.55. 

 

godkände förslaget efter diskussion. 

 ________  
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Styrelsen    § 82    22.11.2021 
 
 
 

§ 82 Social- och hälsovårdens klientavgifter 1.1.2022 

 
Dir. 45 

I klientavgiftslagen med tillhörande förordning finns bestämmelser om klientavgifterna för 

tjänsterna inom social- och hälsovården. Lagen tillämpas också på service som ordnas via köpta 

tjänster. Klientavgiftslagstiftningen har förnyats och fr.om. 1.7.2021 trädde en del ändringar i 

kraft som gäller klientavgifterna inom social- och hälsovården. Bl.a. började boendeservice med 

heldygnsomsorg omfattas av klientavgiftslagstiftningen, och grunderna för beräkning av 

klientavgifter för regelbunden hemvård ändrades. Som ytterligare exempel kan nämnas att 

avgiftsfria tjänster inom hälsovården utökades och avgifter för tjänster som beaktas i avgiftstaket 

utvidgades. Vissa av ändringarna i den uppdaterade lagstiftningen  trädde i kraft redan fr.om. 

1.7.2021, medan vissa träder i kraft först vid årsskiftet 1.1.2022.  

 

Under våren 2021 tillsattes en regional arbetsgrupp för att gemensamt bereda de ändringar i 

klientavgiftslagstiftningen som trädde i kraft 1.7.2021, samt för att bereda social- och 

hälsovårdens klientavgifter för välfärdsområdet när verksamheten inleds 1.1.2022. 

Arbetsgruppen har utarbetat en handbok för de gemensamma klientavgifterna som ska gälla från 

årsskiftet. De högsta avgifterna och avgiftssatserna för de offentligt ordnade social- och 

hälsovårdstjänsterna finns fastställda i lagen.  Samkommunen kan uppbära skälig klientavgift för 

service som inte finns angiven i lag eller förordning, dock inte högre än produktionspriset.  

 

Social- och hälsovårdens klientavgifter samt inkomstgränser, i bilagan ”social- och hälsovårdens 

klientavgifter” indexjusteras fr.o.m. 1.1.2022 i enlighet med statsrådets ändring av förordningen 

om klientavgifter inom social- och hälsovården. Belopp som justeras enligt folkpensionsindexet 

höjs med 1,36%, samt belopp som justeras enligt arbetspensionsindexet höjs med 1,78%. De nya 

avgifterna och inkomstgränserna återfinns som bilaga  

 

Som bilaga förslag till klientavgiftshandbok för social- och hälsovårdstjänster i Österbottens 

välfärdsområde, samt bilaga över de nya indexjusterade klientavgifterna enligt statsrådets 

förordning.  

 

Social- och hälsovårdens klientavgifter fr.o.m. 1.1.2022   BILAGA § 82/1-2 

 

Dir:  föreslår, att styrelsen godkänner klientavgiftshandboken, med de nya 

indexjusterade avgifterna som återfinns i bilaga, samt att de nya 

avgifterna gäller från och med 1.1.2022 

 

STYR: Verksamhetsområdesdirektören Tony Pellfolk och förändringsledare 

Alice Backström deltog i sammanträdet för att redogöra för ärendet kl. 

11.55-12.21. Pellfolk och Backström avlägsnade sig från sammanträdet 

kl. 12.21. 
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 Under diskussionen föreslog Greger Forsblom att lunchen för 

hemvårdens kunder jämte transporter i stället för det föreslagna 9,70 

euro ska kosta 8,80 euro. Carola Lithén, Patrik Ragnäs och Hans-Erik 

Lindqvist understödde Forsbloms förslag. 

 

Under diskussionen föreslog Mervi Rantala att lunchen för hemvårdens 

kunder jämte transporter i stället för det föreslagna 9,70 euro ska kosta 

9,20 euro. Per Hellman och Annica Haldin understödde Rantalas 

förslag. 

 

Ordföranden föreslog följande omröstningsordning: De som 

understöder Forsbloms förslag, röstar Ja. De som understöder Rantalas 

förslag, röstar Nej. Styrelsen godkände förslaget till omröstning. 

 

Vid omröstningen genom namnupprop gavs 9 Ja röster och 4 Nej 

röster. Röstförteckningen är ansluten i bilaga (Bilaga 82/3). 

Ordföranden konstaterade att Forsbloms förslag vunnit omröstningen 

och att det utgör ett motförslag till föredragandes förslag. 

 

Ordföranden föreslog följande omröstningsordning: De som 

understöder föredragandes förslag, röstar Ja. De som understöder 

Forsbloms förslag, röstar Nej. Styrelsen godkände förslaget till 

omröstning. 

 

Vid omröstningen genom namnupprop gavs 2 Ja röster och 11 Nej 

röster. Röstförteckningen är ansluten i bilaga (Bilaga 82/4). 

 

Ordförande konstaterade att styrelsen omfattat Forsbloms förslag till 

lunchpris för hemvårdens kunder (inklusive transporter). Till övriga 

delar omfattade styrelsen förslaget i föreliggande form. 

 ________  
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Sektionen för ägarstyrning  § 52    21.10.2021 
Styrelsen    § 83     22.11.2021 
 
 
 

§ 52 De mål som samkommunen ska uppställa för år 2022 för de sammanslutningar som 

samkommunen äger 

 

Anvisningen för ägarstyrningen trädde i kraft 1.7.2020. Enligt anvisningen har 

ägarstyrningssektionen till uppgift att årligen bereda verksamhetsmässiga och ekonomiska mål 

som samkommunens styrelse ska ge till dotter- och intressesammanslutningar samt komma med 

planeringsanvisningar/önskemål som behövs för att ställa upp mål för nästa kalenderår. 

  

Styrelsen godkände för första gången målen för år 2021 enligt ägarstyrningssektionens förslag. 

En del av målen är uppställda från ett ägarperspektiv och en del från ett kundperspektiv. Styrelsen 

godkände en strategi för ägarstyrningen på våren 2021 där man utkristalliserade ägarrollen och 

kundrollen. Med hjälp av ägarstyrningsstrategin blir det också lättare att ställa upp mål för in 

house-bolag betraktat från ett ägarperspektiv.  

 

Under år 2021 har man arbetat med att skapa en samkommun för Österbottens välfärdsområde, 

vars verksamhet inleds 1.1.2022. Med tanke på helheten så spelar de stödtjänster som 

tillhandahålls av in house-bolagen en betydande roll. Betraktat från ett ägarperspektiv är det 

viktigaste målet för alla in house-bolag att de förmår anpassa sin verksamhet så att de kan erbjuda 

samkommunen de stödtjänster som den behöver.  

 

FD: Sektionen för ägarstyrning 

1. för en diskussion om de mål som ska ställas upp för år 2022 för de 

sammanslutningar som samkommunen äger 

2. föreslår att styrelsen för år 2022 ska uppställa ett mål enligt vilka 

alla in house-bolag bör förmå anpassa sin verksamhet så att de kan 

erbjuda samkommunen de stödtjänster som den behöver. 

SFÄ: Sektionen för ägarstyrningssektionen godkände förslaget i föreliggande 

form. 

 __________ 

 

§ 83 Mål för sektionen för ägarstyrning 

 

Dir. 46 
Sektionen för ägarstyrningen har vid sitt sammanträde 21.10.2021 § 52 behandlat de mål som 

samkommunen ska uppställa för år 2022 för de sammanslutningar som samkommunen äger. 

Dir:  föreslår att styrelsen för år 2022 ska uppställa ett mål enligt vilka alla 

in house-bolag bör förmå anpassa sin verksamhet så att de kan erbjuda 

samkommunen de stödtjänster som den behöver. 

STYR: godkände förslaget efter diskussion. 

 ________ 
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§ 84 Servicenivåbeslut inom den prehospitala akutsjukvården 2022 

 

Dir. 47 
Enligt den anvisning som trädde i kraft från och med början av år 2018 ska beslutet om 

servicenivån upprättas årligen i samband med planeringen av sjukvårdsdistriktets verksamhet 

och ekonomi. I enlighet med hälso- och sjukvårdslagen ska specialupptagningsområdets central 

för prehospital akutsjukvård fastställa insatstider inom vilka invånarna ska nås. Styrgruppen för 

centralen för den prehospitala akutsjukvården i Åbo universitetscentralsjukhus 

specialupptagningsområde har berett enhetliga insatstider för hela specialupptagningsområdet. 

 

Insatstiderna för patienter i A/B-uppdrag har jämt försämrats från och med år 2019, såsom i de 

övriga sjukvårdsdistrikten i vårt specialupptagningsområde. Skillnaderna mellan år 2018 och år 

2019 anses bero på ibruktagningen av ett nytt nödcentralsystem, vilket lett till att både antalet 

A/B-uppdrag och deras proportionella andel av samtliga prehospital akutsjukvårdsuppdrag 

tilltagit avsevärt. År 2020 har insatstiderna blivit allt längre. I vårt sjukvårdsdistrikt beror 

försämringen i avsevärd grad på coronapandemin som lett till att användningen av enheter för 

första insatser har minskats på grund av nationella linjedragningar.  

 

De mål som uppställts för åren 2018–2021 är fortfarande realistiska och uppnåbara. I och med 

detta har styrgruppen för centralen för den prehospitala akutsjukvården i 

specialupptagningsområdet beslutat att inte göra några ändringar i dessa mål. 

 

Avtal         BILAGA § 84 

 

DIR:  föreslår att styrelsen ska föreslå att fullmäktige ska godkänna sam-

kommunen för Österbottens välfärdsområdes beslut om servicenivå för 

tiden 1.1.2021–31.12.2021. 

 

STYR: godkände förslaget efter diskussion. 

 ________ 
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nr 09/2021 

 

 

Styrelsen    § 85    22.11.2021 
 
 
 

§ 85 Ärendehanteringsdokument 

 

Dir. 48 
Enligt 140 § i den förvaltningsstadga som träder i kraft 1.1.2021 i samkommunen för Österbottens 

välfärdsområde svarar styrelsen för att anvisningar, praxis, befogenheter och övervakningen har 

fastställts för ärendehanteringen i samkommunens olika uppgifter. Ärendehanteringen omfattar 

handläggning av ärenden, dokumenthantering och arkivering. Den helhet som hänför sig till 

ärendehanteringen består av två dokument: ett direktiv för ärendehantering samt ett dokument 

om de avgifter som  uppbärs för dokument- och informationstjänster. 

 

I direktivet för ärendehantering sammanställs alla anvisningar och regler som hänför sig till 

ärendehanteringen. Direktivet för ärendehantering inrymmer bland annat precisare 

bestämmelser om hur ärendehanteringen ska skötas samt allmänna principer gällande 

informationsstyrningsplanen. Dessutom beskriver direktivet hur en god 

informationshanteringssed och en god behandling av personuppgifter ska omsättas i praktiken. 

Ett utkast till samkommunens direktiv för ärendehantering har anslutits som bilaga. 

 

Enligt 144 § i förvaltningsstadgan tar samkommunen ut en avgift per sida för utlämnande av 

protokollsutdrag, kopior eller andra utskrifter. Om det krävs särskilda åtgärder för att få fram en 

uppgift, tas en fast grundavgift ut som graderas enligt hur krävande informationssökningen är. I 

dylika situationer debiterar man utöver den fasta grundavgiften även en avgift per sida för kopior 

och utskrifter. Enligt 127 § i förvaltningsstadgan är det styrelsen som närmare beslutar om 

grunderna för och beloppen på avgifterna. Ett utkast till avgifter som hänför sig till dokument- 

och informationstjänster har anslutits som bilaga. 

 

Den politiska styrgruppen förde vid sitt sammanträde 16.11.2021 § 11 en diskussion om de 

dokument som hänför sig till ärendehanteringen och beslutade att föra dem till styrelsen för 

behandling. 

 

De handlingar som hänför sig till ärendehanteringen träder i kraft 1.1.2022. 

 

Anvisning för dokumentförvaltning      BILAGA § 85/1 

Avgifter för handlingar och informationstjänster    BILAGA § 85/2 

 

DIR:  föreslår att styrelsen ska godkänna de dokument som hänför sig till 

ärendehanteringen.  

 

STYR: godkände förslaget efter diskussion. 

 ________ 
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nr 09/2021 

 

 

Styrelsen    § 86    22.11.2021 
 
 
 

§ 86 Informationshanteringsdokument 

 

Dir. 49 
Enligt 139 § i den förvaltningsstadga som träder i kraft 1.1.2021 i samkommunen för Österbottens 

välfärdsområde svarar styrelsen för att den ansvarsfördelning, praxis och övervakning som 

hänför sig till informationshantering har fastställts i samkommunens olika verksamheter på det 

sätt som stadgas i lagen om informationshantering (906/2019). Den helhet som hänför sig till 

informationshanteringen består av fyra dokument: en informationshanteringsmodell, en 

beskrivning av verkställandet av handlingsoffentligheten, en dataskyddspolicy och en 

datasäkerhetspolicy. 

 

Enligt lagen om informationshantering ska samkommunen ha en informationshanteringsmodell 

och en beskrivning av verkställandet av handlingsoffentligheten. Ett utkast till samkommunens 

informationshanteringsmodell och beskrivning av verkställandet av handlingsoffentligheten har 

anslutits som bilaga 

 

De uppgifter som finns i olika form utgör en viktig grund för all den verksamhet som bedrivs i 

samkommunen. Under de senaste åren har dataskyddet blivit en allt viktigare del av 

verksamheten, samtidigt som behandlingen av personuppgifter i samkommunen numera även 

regleras av Europeiska unionens dataskyddsförordning samt den nationella dataskyddslagen. Ett 

utkast till samkommunens dataskyddspolicy har anslutits som bilaga. 

 

Med datasäkerhet igen avses de åtgärder som vidtas för att skydda uppgifter i olika form mot hot 

i syfte att trygga kontinuiteten i serviceverksamheten genom att minimera de risker som hänför 

sig till verksamheten och klientuppgifter. Ett utkast till samkommunens datasäkerhetspolicy har 

anslutits som bilaga. 

 

Den politiska styrgruppen förde vid sitt sammanträde 16.11.2021 § 12 en diskussion om de 

dokument som hänför sig till informationshanteringen och beslutade att föra dem till styrelsen 

för behandling. 

 

De handlingar som hänför sig till informationshanteringen träder i kraft 1.1.2022. 

 

Informationshanteringsmodell      BILAGA § 86/1 

Beskrivning av handlingars offentlighet     BILAGA § 86/2 

Dataskyddspolicy        BILAGA § 86/3 

Datasäkerhetspolicy       BILAGA § 86/4 

 

DIR:  föreslår att styrelsen ska godkänna de dokument som hänför sig till 

informationshanteringen.  

 

STYR: godkände förslaget efter diskussion. 

 ________  
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Styrelsen    § 87    22.11.2021 
 
 
 

§ 87 Samkommunens säkerhetspolicy 

 

Dir. 50 
Enligt 38 § i kommunallagen (410/2015) leder styrelsen samkommunens verksamhet, förvaltning 

och ekonomi. Säkerhet utgör en del av verksamheten och därmed hör det till styrelsen att 

godkänna den säkerhetspolicy som styr den övergripande säkerheten. I den av fullmäktige 

godkända strategin lägger man vikten vid att människorna ska ha tillgång till säkra, smidiga, 

verkningsfulla och tvåspråkiga social- och hälsovårdstjänster. Den övergripande säkerheten är av 

central betydelse för förverkligandet av dessa tjänster. 

 

I samkommunen utgör säkerheten ett gemensamt mål, varför ledningen och hela personalen 

förutsätts förbinda sig till att arbeta mot det gemensamma målet. Säkerhetspolicyn omfattar 

samkommunens hela organisation samt dess anställda och förtroendevalda. 

 

Säkerheten utgör en naturlig och solid del av den verksamhet som utövas inom alla delområden. 

Säkerhetspolicyn fungerar som en grund för alla de andra anvisningar som berör säkerhet och 

där man preciserar de linjedragningar som fastställs i säkerhetspolicyn och anvisar hur dessa 

linjedragningar ska omsättas i praktiken. Säkerhetspolicyn preciseras bland annat i 

datasäkerhetspolicyn, anvisningen för riskhantering samt klient- och patientsäkerhetspolicyn. 

 

Den politiska styrgruppen förde vid sitt sammanträde 16.11.2021 § 13 en diskussion om 

säkerhetspolicyn och beslutade föra den till styrelsen för behandling. 

 

Säkerhetspolicyn träder i kraft 1.1.2022. 

 

Säkerhetspolicy        BILAGA § 87 

 

DIR:  föreslår att styrelsen ska besluta godkänna säkerhetspolicyn 

 

STYR: godkände förslaget efter diskussion. 

 ________ 
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Styrelsen    § 88    22.11.2021 
 
 
 

§ 88 Kommunikationsstrategi  

 

Dir. 51 
Beredningen av välfärdsområdets kommunikationsstrategi påbörjades våren 2021 efter att 

välfärdsområdets strategi godkänts. Kommunikationsstrategin för åren 2022–2024 har byggts 

upp så att den ur kommunikationens synvinkel ska motsvara de långsiktiga målen i strategin och 

servicekommunikationen. Kommunikationsstrategin ska även skapa förutsättningar för 

kommunikationen i den nya organisationen.  

 

Kommunikationsstrategin har beretts tillsammans med välfärdsområdets ledningsgrupp och de 

kommunikationsexperter som överförs till välfärdsområdet.   

 

Enligt förvaltningsstadgan för Österbottens välfärdsområde ska samkommunens styrelse 

godkänna de allmänna direktiven för de principer som hänför sig till kommunikation och 

information. Dessa principer presenteras i kommunikationsstrategin. 

 

Denna kommunikationsstrategi som tagits till samkommunens styrelse för beslutsfattande har 

behandlats vid en remissdiskussion i välfärdsområdets styrgrupp den 21 september, varefter 

styrgruppen vid sitt sammanträde den 19 oktober beslutade att föreslå för styrelsen att den ska 

godkänna kommunikationsstrategin för 2022–2024.  

 

Kommunikationsstrategi       BILAGA § 88 

 

DIR: föreslår, att styrelsen beslutar godkänna kommunikationsstrategin för 

2022–2024. 

 

STYR: Kommunikationsdirektören Petra Fager deltog i sammanträdet för att 

redogöra för ärendet kl. 12.24-12.27. Fager avlägsnade sig från 

sammanträdet kl. 12.27. 

 

godkände förslaget efter diskussion. 

 ________ 
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Styrelsen    § 89    22.11.2021 
 
 
 

§ 89 Kurators- och psykologtjänsterna inom elevhälsan  

 

Dir. 52 
Enligt lagförslaget som godkändes i riksdagen ska kurators- och psykologtjänsterna inom 

elevhälsan, skolhälsovården och studerandehälsovården för studerande på andra stadiet 

överföras till social- och hälsovårdstjänsterna i välfärdsområdena senast 1.1.2023. Kommunerna 

kan också frivilligt överföra dessa uppgifter och personalen i fråga tidigare än så till 

välfärdsområdet. Enligt styrgruppen för Österbottens välfärdsområdes beslut (31.8.2021 § 7) har 

samkommun beslutat att ta emot kurators- och psykologtjänsterna inom elevhälsan och 

uppgifterna inom skolhälsovården och studerandehälsovården för studerande på andra stadiet av 

de kommuner som frivilligt överför dessa före reformen, så att de överförs antingen 1.1.2022, 

1.8.2022 eller 1.1.2023. 

 

Kommunerna tagit beslut om överföring enligt följande: 

 

• Jakobstad  Kuratorer 1.8.2022, skolpsykologer 1.1.2022 (ingår i hälsovården) 

• Kaskö   1.1.2022 

• Korsholm  1.8.2022 

• Kristinestad  1.1.2022 

• Laihela   1.1.2022 

• Larsmo   1.8.2022 

• Malax-Korsnäs  1.1.2022 

• Nykarleby  1.8.2022 

• Närpes   1.8.2022 

• Pedersöre  1.8.2022 

• Vasa   1.1.2022 

• Vörå   1.1.2022 

 

Därtill har samkommunen Optima egna kuratorer, dessa överförs 1.8.2022 

 

DIR: föreslår, att styrelsen antecknar datumen för överföring till kännedom 

 

STYR: godkände förslaget efter diskussion. 

 ________ 
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Styrelsen    § 90    22.11.2021 
 
 
 

§ 90 År 2022 mötestider 

 

Dir. 53 
Åt styrelsen föreslås följande mötesdatum för år 2022: 

 

Måndag 17.1.2022 kl. 9 

Måndag 21.2.2022 kl. 9 

Måndag 21.3.2022 kl. 9 

Måndag 18.4.2022 kl. 12 

Måndag 16.5.2022 kl. 12 

Måndag 13.6.2022 kl. 12 

Måndag 29.8.2022 kl. 12 

Måndag 26.9.2022 kl. 12 

Måndag 10.10.2022 kl. 12 

Måndag 21.11.2022 kl. 12 

Måndag 12.12.2022 kl. 12 

 

Åt fullmäktige föreslås följande mötesdatum för år 2022: 

Måndag 14.2.2022 kl. 9 

Måndag 30.5.2022 kl. 9 

Måndag 14.11.2022 kl. 9 

 

DIR.:  föreslår att styrelsen ska besluta 

1. godkänna de föreslagna datumen. 

2. föreslå att fullmäktige ska anteckna mötesdatumen för kännedom. 

 

STYR: godkände förslaget efter diskussion, vilket innebär att styrelsens 

sammanträde flyttas från måndagen den 18 april till tisdagen den 19 

april och att fullmäktiges sammanträden inleds kl. 10. 

 ________ 

 

  



Protokoll sida 

32 (35) 

nr 09/2021 

 

 

Styrelsen    § 91    22.11.2021 
 
 
 

§ 91 Behörighetsstadga 

 

Dir. 54 
Fullmäktige har godkänt behörighetskraven för ledande tjänsteinnehavare och några sakkunniga 

på mötet 29.3.2021. Stadgan har nu kompletterats med övriga yrkesbenämningar, som man 

bedömer att det kan bli aktuellt att även framöver rekrytera. Styrgruppen utsåg en arbetsgrupp, 

som fick i uppdrag att speciellt bereda de språkkrav som ska gälla vid anställning av 

tjänsteinnehavare och arbetstagare. Arbetsgruppen har letts av ordförande Rurik Ahlberg och 

övriga medlemmar var Hans Franz, Mikaela Björklund, Maria Tolppanen, Ann-Charlott 

Gröndahl och Sabina Bäckman (sekreterare). 

 

Arbetsgruppen har i sitt förslag uttalat vissa övergripande principer som ska gälla vid 

fastställande av  språkkunskapen samt vilka språkkunskapsnivåer, som ska gälla vid olika enheter 

och i olika uppgifter.  Följande ledande principer har beaktats i arbetet:  

 

- kundens rätt till service på två språk 

- lokala förhållanden och behov av språkkunskap 

- kontinuerlig och systematisk språkplanering och uppföljning utgör en del av kvalitetsarbetet. 

Språkplaneringen och uppföljningen utgör en grund för rekrytering och fortbildningsmål. 

 

Enligt förslaget kommer styrelsen att fastställa indelningen i svenskspråkiga, finskspråkiga eller 

tvåspråkiga funktioner eller enheter. 

 

Förslag till behörighetsstadga      BILAGA § 91 

 

DIR :  föreslår, att styrelsen för sin del godkänner förslaget till 

behörighetsstadga och besluter föreslå att fullmäktige ska godkänna 

behörighetsstadgan.  

 

STYR: HR-direktören Ann-Charlott Gröndahl deltog i sammanträdet för att 

redogöra för ärendet kl. 12.33-12.42. Gröndahl avlägsnade sig från 

sammanträdet kl. 12.42. 

 

 Patrik Ragnäs avlägsnade sig från mötet kl. 12.39 före beslutsfattandet. 

 

godkände förslaget efter diskussion. 

 ________  
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Styrelsen    § 92    22.11.2021 

 

 

§ 92 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   22.11.2021 

 

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: 71–75, 78, 84, 89–91 

 

 

Anvisning för begäran om omprövning 

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

 

Paragrafer: 76–77, 79–83, 85–88 

 

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 x.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

