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Organ: Styrelsen, Österbottens Välfärdssamkommun  

  
Tid: 16.12.2021 kl. 10.04 – 12.12 

Plats: Vasa centralsjukhus, Örn, Y3 

 

Närvarande: Hans Frantz   ledamot, ordf. 
Barbro Kloo   ledamot 
Hans-Erik Lindqvist  ledamot  Avlägsnade sig kl. 11.39 

 Carita Vik-Hästbacka  ersättare 

Per Hellman    ledamot 
Raija Kujanpää    ledamot 
David Pettersson   ledamot 
Mia West     ledamot 
Annica Haldin    ledamot 
Aarne Kolehmainen  ledamot 
Carola Lithén    ledamot 
Patrick Ragnäs, Teams  ledamot 

 Mervi Rantala   ledamot 
 

Frånvarande: 
 

Sakkunniga: Ann-Charlott Gröndahl  HR-direktör    § 93–98 
 Lena Nystrand   ekonomidirektör   § 93–104 
 Tony Pellfolk   verksamhetsområdesdirektör  § 104-109 
 Alice Backström   förändringsledare   § 105-118 
 
Övriga när-  Gösta Willman   FULLM ordf. 
varande: Mikael Perjus   FULLM II viceordf. Avlägsnade sig kl. 12.08 
 
Föredragande: Marina Kinnunen    direktör 

 Pia Vähäkangas   tf. sektordirektör 
  Pia-Maria Sjöström  sektordirektör 
  Erkki Penttinen   sektordirektör 
 
Sekreterare: Juha Post    förvaltningsdirektör 
 
Paragrafer: 93 - 119 
 
Protokollet  Ordförande    Sekreterare 
undertecknat: 
 
 

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

 Mia West    Annica Haldin 
 
 

Protokollet godkänt och
undertecknat 16.12.2021

Protokollet godkänt och
undertecknat 16.12.2021

Protokollet granskat och
godkänt 17.12.2021 Protokollet granskat och

godkänt 18.12.2021
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Framlagt till  Framlagts allmänt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes: 
påseende: under tiden 
 
 ____/____ - ____/____.20___ _________________________ 
  

 22      12        12      1            22
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Organ: Styrelsen, Österbottens Välfärdssamkommun 

Tid: 16.12.2021 kl. 10.04 – 12.12 

Plats: Örn, Y3 

Ärendeförteckning 

Paragraf Ärende                   Sida 

 

§ 93 Sammanträdet öppnas – laglighet och beslutsförhet 5 

§ 94 Val av protokolljusterare 5 

§ 95 Sammanträdets arbetsordning 6 

§ 96 Lägesöversikt över samkommunen för välfärdsområdet 7 

§ 97 Behörighetsstadga/ svensk-, finsk- och tvåspråkiga enheter 8 

§ 98 Förmän som utövar beslutanderätt i personalärenden 9 

§ 99 Prissättning av välfärdsområdets tjänster 2022 10 

§ 100 Investeringslista 2022 11 

§ 101 Fastställande av resultatenheternas och resultatområdenas officiella namn och ansvarspersoner 

 inom verksamhetsområdena för 2022 12 

§ 102 Beslutsbefogenheter vid anskaffningar i samkommunen för Österbottens välfärdsområde 13 

§ 103 Delegering av beslutanderätt inom socialvården 14 

§ 104 Service i gränssnitt: persontransporter och måltider 16 

§ 105 Närståendevård kriterier, vårdtyngdsklasser och vårdarvoden 17 

§ 106 Kriterier för hem- och boendeservice 19 

§ 107 Tillämpningsdirektiv och värdet för servicesedlar gällande medicinsk rehabilitering 20 

§ 108 Personlig assistans 21 

§ 109 Färdtjänst enligt handikappservicelagen och socialvårdslagen 22 

§ 110 Hälsovårdens servicekriterier och systematiska besök 24 

§ 111 Servicestrategi 25 

§ 112 Utkomststöd: Tillämpningsanvisning för kompletterande och förebyggande utkomststöd 27 

§ 113 Familjevårdens arvoden och ersättningar 28 

§ 114 Precisering av föredragande i sektionen för intern kontroll och riskhantering samt i individsektionen 

  29 
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§ 115 TeeSe Botnia Ab:s kapitallån 31 

§ 116 Köp av aktier i TyöplusKunta Ab 32 

§ 117 Utrymmen och fastigheter som hyrs av kommunerna 33 

§ 118 Krigsinvalider, frontveteraner och krigets årsklass 1926 34 

§ 119 Eventuella övriga ärenden 35 
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Styrelsen    § 93 - 94   16.12.2021 
 
 
 

§ 93 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 ersättare samt fullmäktiges ordförande och 

fullmäktiges andra vice ordförande. 

 

Ordföranden konstaterade sammanträdet vara lagenligt sammankallat och beslutsfört. 

 

 

§ 94 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 Mia West och Annica Haldin. 

 

STYR: Till protokolljusterare valdes ledamöterna Mia West och Annica 

Haldin. 

  ________ 
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Styrelsen    § 95    16.12.2021 
 
 
 

§ 95 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    § 96    16.12.2021 
 
 
 

§ 96 Lägesöversikt över samkommunen för välfärdsområdet 

 

Dir. 55 
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    § 97    16.12.2021 
 
 
 

§ 97 Behörighetsstadga/ svensk-, finsk- och tvåspråkiga enheter 

 

Dir. 56 
Beredning: HR-direktör Ann-Charlott Gröndahl 

 

Fullmäktige godkände en behörighetsstadga för Österbottens välfärdsområde på sitt möte 

29.11.2022. Gällande de språkliga behörighetskraven finns i behörighetsstadgan § 3 en skrivning 

om att styrelsen skilt fastställer indelningen i svenskspråkiga, finskspråkiga och tvåspråkiga 

enheter/funktioner. I de enspråkiga enheterna finns inget formellt språkkrav på kunskaper i det 

andra inhemska språket som inte är ens modersmål. I de tvåspråkiga enheterna och funktionerna 

finns språkkrav beroende på uppgift och yrkesmässigt utbildningskrav. I förslaget till 

enhetsindelning har beaktats språkgruppernas behov av platsanvändning, samanvändning av 

platserna och personalanvändning. 

 

Förslag till indelning i svensk-, finsk- och tvåspråkiga enheter  BILAGA § 97 

 

DIR:  föreslår att styrelsen godkänner  förslaget till språklig indelning enligt 

bilaga 1. 

 

STYR:  HR-direktör deltog i sammanträdet för att redogöra för ärendet. 

 

godkände förslaget efter diskussion. 

 ________ 

  



Protokoll sida 

9 (37) 

nr 10/2021 

 

 

Styrelsen    § 98    16.12.2021 
 
 
 

§ 98 Förmän som utövar beslutanderätt i personalärenden 

 

Dir. 57 

Beredning: HR-direktör Ann-Charlott Gröndahl 

 

Enligt förvaltningsstadgan kap 5 § 40 ska styrelsen årligen fastställa de förmän samt deras 

ersättare, som har beslutanderätt i personalärenden. En förteckning över enheter som har 

personal samt  förslag till förmän och deras ersättare har uppgjorts. Om ingen ställföreträdare 

utsetts, går beslutsfattandet uppåt i organisationen, då förmannen är borta. Kolumnen med 

tjänstebenämningar innehåller personernas nuvarande yrkesbenämningar och vissa av dem 

kommer att ändras och likriktas efter överföringen. I något fall pågår rekryteringen och då har 

enbart tjänstebenämningen angetts. 

 

Förslag till förmannalista       BILAGA § 98 

 

DIR: föreslår, att styrelsen godkänner förslaget till förmän som utövar 

beslutanderätt i personalärenden enligt bilaga 1, samt tillåter HR-

direktören att göra tekniska korrigeringar i förmannalistan. 

 

STYR: HR-direktör deltog i sammanträdet för att redogöra för ärendet. 

Gröndahl avlägsnade sig från mötet kl. 10.21. 

 

 godkände förslaget efter diskussion. 

 ________ 
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Styrelsen    § 99    16.12.2021 
 

§ 99 Prissättning av välfärdsområdets tjänster 2022 

 

Dir. 58 

Beredning: ekonomidirektör Lena Nystrand 

 

På basen av den uppgjorda budgeten för 2022, godkänd av fullmäktige 29.11.2021, har 

produktvisa priser för den egna verksamheten beräknats för år 2021. Prissättningen bygger på 

självkostnadspriser. Huvudprodukterna som prissatts är för specialsjukvården som tidigare 

poliklinikbesök, vårddagar, drg-paket, outlierdagar, vårddagar för andningsförlamade, 

övernattningar på hotell i de fall det så krävs för öppenvårdspatienter. Primärvårdssamjouren är 

en integrerad del av akutens verksamhet och prissätts som poliklinikbesök. Primärvården 

faktureras som besök och vårddagar. Inom hem- och boendeservice faktureras hemvårdsservicen 

som hemvårdstimmar och boendetjänster som boendedygn. Inom rehabiliteringsservice och 

psykosocial service sker faktureringen som besök, vårddagar och boendedygn. Inom den sociala 

servicen faktureras tjänsterna i form av insats i timmar. 

 

Priserna är huvudsakligen enhetsvisa och öppenvårdsbesöken inom specialsjukvården faktureras 

via olika prisklasser beroende på innehåll, åtgärder och resursåtgång. Inom den somatiska 

bäddavdelningsvården tillämpas drg-baserad kommunfakturering (diagnosrelaterade grupper) 

medan den psykiatriska bäddavdelningsvården faktureras via vårddagspriser med olika 

prisklasser. Den bäddavdelningsvård inom specialsjukvården som ges på enheterna för 

specialgeriatri och krävande rehabilitering samt på Jakobstads sjukhus faktureras genom 

vårddagspriser.  Inom primärvården åtskiljs läkarbesök och sjukskötarbesök, men alla enheter 

har egen prissättning på jämlika grunder. Inom socialvården har man en enda enhet för hela 

området och därmed samma prissättning för alla klienter enligt använda timmar. Prissättningen 

för all verksamhet gäller såväl egna som utsocknes patienter och klienter. 

 

Ifall nya drg-grupper kommer i användning beräknas priset genom att det fastställda poängpriset 

multipliceras med gruppens koefficient. 

 

Priserna för de gemensamma betalningsandelarna som fastställdes av fullmäktige i samband med 

budgeten har medtagits i sammandraget över priser. För kundtjänster som anskaffas för 

klienternas räkning sker faktureringen som sk. genomfakturering utan tilläggskostnader.  

 

Prislistan        BILAGA § 99/1 

Drg-poängpriserna per specialitet     BILAGA § 99/2 

 

DIR:  föreslår att styrelsen godkänner prissättningen för år 2022 enligt 

bilagan och att poängpriserna per specialitet fastställs 

 
STYR: Ekonomidirektör Lena Nystrand deltog i sammanträdet för att 

redogöra för ärendet. 

 

 godkände förslaget efter diskussion. 

 ________ 
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Styrelsen    § 100    16.12.2021 
 
 
 
 

§ 100 Investeringslista 2022 

 

Dir. 59 
Beredning: ekonomidirektör Lena Nystrand 

 

Fullmäktige godkände budgeten och investeringsplanen för 2022 på sitt möte 29.11.20221.  

 

Investeringarna på detaljnivå godkänns av styrelsen medan fullmäktige har beslutat om 

investeringsbudgeten i sin helhet. Eftersom apparaturen och it-investeringar upptagits på 

verksamhetsområdesnivå i verksamhets- och ekonomiplanen fastslås den detaljerade listan av 

styrelsen. Listan behandlas konfidentiellt eftersom den innehåller detaljuppgifter som inte är 

offentliga. 

 

Investeringslista      KONFINDENTIELL BILAGA § 100 

 

DIR:   föreslår att den detaljerade investeringslistan fastställs 

 

STYR: Ekonomidirektör Lena Nystrand deltog i sammanträdet för att 

redogöra för ärendet. 

 

godkände förslaget efter diskussion. 

 ________ 
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Styrelsen    § 101    16.12.2021 
 
 
 

§ 101 Fastställande av resultatenheternas och resultatområdenas officiella namn och 

ansvarspersoner inom verksamhetsområdena för 2022 

Dir. 60 

Beredning: ekonomidirektör Lena Nystrand 

 

Österbottens välfärdsområdes verksamhet är indelad i verksamhetsområden och dessa i sin tur i 

resultatområden som består av resultatenheter, vilka finns officiellt fastslagna i samkommunens 

kontoplan. Styrelsen fastställer årligen resultatenheterna och deras officiella namn samt 

ansvarspersoner för dessa. Ansvarspersonerna är ansvariga för enhetens budget, dess 

uppgörande och förverkligande, för enhetens personalkostnader, för godkännande av utgifter och 

anskaffningar samt för verksamheten på den nämnda resultatenheten.  

 

För de flesta enheter utses i ett senare skede en ställföreträdare till den ordinarie an-

svarspersonen men i inledningsskedet är ännu alla poster inte besatta. Rollen som ansvarsperson 

är knuten till chefskapet på enheten och kan inte delegeras under normala förhållanden. Vid 

sjukfrånvaro eller semestrar o dyl. sköts rollen av en annan utsedd vikarie.  

 

Lista över resultatenheter och ansvarspersoner     BILAGA § 101  

 

DIR: föreslår, att styrelsen fastställer resultatenheterna, deras namn och 

ansvarspersoner. 

 

STYR: Ekonomidirektör Lena Nystrand deltog i sammanträdet för att 

redogöra för ärendet. 

 

godkände förslaget efter diskussion. 

 ________ 
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Styrelsen    § 102    16.12.2021 
 
 
 

§ 102 Beslutsbefogenheter vid anskaffningar i samkommunen för Österbottens 

välfärdsområde 

 

Dir. 61 

Beredning: förvaltningsdirektör Juha Post, anskaffningsdirektör Niklas Teir 

 

Enligt § 39 i samkommunens förvaltningsstadga som träder i kraft vid årsskiftet 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. 

 

Styrelsen fastställer årligen ansvarspersoner jämte ersättare med beslutanderätt i 

upphandlingsärenden. 

 

Styrelsen godkände vid sitt sammanträde 25.10.2021 § 67 Österbottens välfärdssamkommuns 

upphandlingsdirektiv. Tjänsteinnehavare har nu utgående från linjedragningarna i 

upphandlingsdirektivet berett beslutsbefogenheter som hänför sig till anskaffningar. 

 

Beslutsbefogenheter i anskaffningar      BILAGA § 102 

 

DIR:  föreslår att styrelsen ska besluta godkänna de i bilaga anslutna 

beslutsbefogenheterna som hänför sig till anskaffningar i 

samkommunen för Österbottens välfärdsområde.  

 

STYR: godkände förslaget efter diskussion. 

 ________ 
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Styrelsen    § 103    16.12.2021 
 
 

§ 103 Delegering av beslutanderätt inom socialvården 

 

Dir. 62 

Beredning: socialdirektör Carina Nåls 

 

Socialvårdslagen (1301/2014) och lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården 

(817/2015) bildar en ram för den serviceverksamhet och det beslutsfattande som hänför sig till 

socialvården. De olika arbetsfaserna inom socialvården fastställs ytterst exakt i socialvårdslagens 

fjärde kapitel, från och med hur ett ärende anhängiggörs till hur en klientrelation avslutas. I 

socialvårdslagen betonas en individuell klientprocess och det övergripande ansvar som 

yrkesutbildade personer inom socialvården har för denna process. Beslutanderätten inom 

socialvården kan delegeras enbart av en legitimerad yrkesutbildad person inom socialvården. En 

yrkesutbildad person inom socialvården med ett ansvar för en process inom socialvården måste 

vara en tjänsteinnehavare åtminstone i en klientsituation som kräver både ett planmässigt 

arbetsgrepp och ett förvaltningsbeslut.  

 

Beslutanderätten inom socialvården måste beskrivas tydligt eftersom de tjänster som 

tillhandhålls inom socialvården är förknippade med både en betydande utövning av offentlig 

makt och en utövning av offentlig makt. Ledningen av socialvården ska fastställas genom hela den 

beslutsfattandekedja som används inom förvaltningen.   

 

Verksamheten inom socialvården förutsätter bland annat en tillräcklig, behörig, kompetent och 

korrekt allokerad personal. Som betydande utövning av offentlig makt inom ramen för de tjänster 

som tillhandahålls inom socialvården betraktas till exempel en på självständig prövning baserad 

rätt att använda maktmedel eller annat konkret sätt att ingripa i en enskild persons 

grundläggande rättigheter, till exempel ett beslut om omhändertagande av ett barn eller ett beslut 

om specialomsorger för en person med utvecklingsstörning, vilket fattas oberoende av personens 

vilja. 

 

I exempelvis uppgifter där man med stöd av en lagstadgad behörighet ensidigt kan besluta om 

andras intressen, rättigheter eller skyldigheter eller meddela för andra bindande förordnanden 

eller på annat sätt reellt ingripa i någon annans intressen eller rättigheter är det däremot inte 

fråga om en betydande utövning av offentlig makt. Med detta avses till exempel beslut om 

beviljande av socialservice, såsom socialarbete eller hemservice. Även i samband med 

beredningsåtgärder som föregår ett egentligt avgörande i sak är det med tanke på utövningen av 

offentlig makt fråga om en central uppgift (beredningsåtgärderna är fast förknippade med själva 

beslutsfattandet). 

 

Fullmäktige har vid sitt sammanträde 29.11.2021 § 44 godkänt de ändringar som gjorts i den 

förvaltningsstadga som träder i kraft från och med 1.1.2022. Enligt förvaltningsstadgan beslutar 

styrelsen om hur beslutanderätten inom socialvården ska delegeras till tjänsteinnehavare inom 

socialvården. 

 

fortsätter... 
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Styrelsen    § 103    16.12.2021 

 

 

Tabell över delegering av beslutanderätt inom socialvården   BILAGA § 103 

 

DIR: föreslår, att styrelsen beslutar att beslutanderätten inom socialvården 

ska delegeras till tjänsteinnehavare inom socialvården i enlighet med 

den tabell som anslutits som bilaga. 

 

STYR: godkände förslaget efter diskussion. 

 ________ 
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Styrelsen    § 104    16.12.2021 
 
 
 

§ 104 Service i gränssnitt: persontransporter och måltider   

 

Dir. 63 
Beredning: verksamhetsområdesdirektör Tony Pellfolk, verksamhetsområdesdirektör Annica 

Sundberg, förändringsledare Alice Backström 

 

I  en del kommuner erbjuds olika former av gemensamma persontransporter för invånare, t.ex. 

seniorbussen i Vasa, Byabussen i Korsholm, vipparibussen i Jakobstad, samt servicetrafiken i 

Närpes och Kristinestad. .Seniorbussen i Vasa är tillgänglig för äldre medan tex servicetrafiken i 

Närpes och Kristinestad är tillgänglig för alla invånare.  Eftersom denna typ av transporter inte 

baserar sig på beslut enlig socialvårdslagen föreslås att  den här allmänna  persontransporten 

kvarstår i primärkommunerna 

 

I en del kommuner har man erbjudit pensionärsmåltider, dvs en möjlighet för seniorer att äta 

måltid, frukost eller lunch. Förslaget är att alla pensionärsmåltider som inte är beviljade och utgår 

från beslut i enligt med hem socialvårdslagen, kvarstår i kommunal regi, utan att  Österbottens 

välfärdsområde blir delaktig. 

 

I den politiska styrgruppen föreslår samkommunens direktör, att styrgruppen  

1. för en diskussion  

2. föreslår till styrelsen, att  persontransporter och måltider som inte baserar sig service som 

stöder rörligheten eller stödservice enligt socialvårdslagen, kvarstår i kommunerna 

 

Ärendet tas till styrelsen för behandling förutsatt att den politiska styrgruppen vid sitt 

sammanträde 14.12.2021 beslutar föreslå att ärendet ska behandlas i styrelsen. I övriga fall 

föreslås ärendet tas bort från styrelsens föredragningslista. 

  

DIR:  föreslår, att styrelsen beslutar att, persontransporter och måltider som 

inte baserar sig service som stöder rörligheten eller stödservice enligt 

socialvårdslagen, kvarstår i kommunerna 

 

STYR: Verksamhetsområdesdirektör Tony Pellfolk deltog i sammanträdet för 

att redogöra för ärendet. Ekonomidirektör Lena Nystrand avlägsnade 

sig från mötet kl. 10.48. 

 

godkände förslaget efter diskussion. Samkommunen kommer inte att 

skicka räkningar till kommunerna för allmänna persontransporter. 

 ________  
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§ 105 Närståendevård kriterier, vårdtyngdsklasser och vårdarvoden 

 

Dir. 64 
Beredning: verksamhetsområdesdirektör Tony Pellfolk, verksamhetsområdesdirektör Annica 

Sundberg, förändringsledare Alice Backström 

 

Med stöd för närståendevård avses ordnande av vård och omsorg för en äldre, handikappad eller 

sjuk person i hemförhållanden med hjälp av en anhörig eller någon annan som står den vårdbehö-

vande nära. Förutsättningarna för att bevilja stöd för närståendevård samt dess innehåll fastställs 

i lagen om stöd för närståendevård (937/2005). 

 

Stödet för närståendevård är en helhet som utgörs av de tjänster som erbjuds den vårdbehövande, 

närståendevårdarens vårdarvode, ledighet och tjänster som stöder närståendevården. Storleken 

på vårdarvodet som betalas till närståendevårdaren bestäms enligt hur bindande och krävande 

vården är. Detta är en behovsprövad socialtjänst som samkommunen för välfärdsområdet ordnar 

inom gränserna för de anslag som reserverats för detta ändamål. Vårdarvodet är skattepliktig 

inkomst. 

 

Stödet för närståendevård är en lagstadgad service, som kommunen/samkommunen har en 

allmän skyldighet att ordna. Samkommunen ser till att stödet ordnas i enlighet med sina anslag. 

Närståendevårdaren har ingen subjektiv rättighet till stöd för närståendevård. 

 

En regional arbetsgrupp för närståendevården har gått igenom samtliga kommuners 

arvodesnivåer och kriterier. Arbetsgruppen har tagit fram ett förslag till förenhetligande av 

kriterier, vårdtyngdsklasser och vårdarvoden (Bilaga)   

  

Närståendevården för <65 år koordineras och sköts av verksamhetsområdet rehabilitering, 

medan närståendevård för >65 år koordineras och sköts inom verksamhetsområdet hem- och 

boendeser-vice. För de närståendevårdare, som  stödet har beviljats redan innan 1.1.2022, görs 

en ny service-bedömning och nya avtal görs upp enligt de nya kriterierna och vårdarvodena fr.om. 

1.9.2022.  

  

Kriterier för närståendevård      BILAGA § 105 

 

I den politiska styrgruppen föreslår samkommunens direktör, att styrgruppen  

1. för diskussion 

2. styrgruppen föreslår, att styrelsen godkänner de gemensamma kriterierna för närstående-vård, 

vårdtyngdsklasserna och vårdarvodena, i enlighet med bilagan, samt besluter att de börjar gälla 

fr.o.m. 1.1.2022 för nya närståendevårdare, medan de som redan innan 1.1.2022 beviljats stöd för 

närståendevård  görs en ny bedömning för behovet av stödet och nya avtal görs upp enligt de nya 

kriterierna och vårdarvodena fr.om. 1.9.2022. Beloppet för den lägsta vårdnivån är 423,61 euro 

per månad, och gäller samtliga från 1.1.2022 

fortsätter... 
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Ärendet tas till styrelsen för behandling förutsatt att den politiska styrgruppen vid sitt 

sammanträde 14.12.2021 beslutar föreslå att ärendet ska behandlas i styrelsen. I övriga fall 

föreslås ärendet tas bort från styrelsens föredragningslista. 

  

DIR:  föreslår, att styrelsen godkänner de gemensamma kriterierna för 

närstående-vård, vårdtyngdsklasserna och vårdarvodena, i enlighet 

med bilagan, samt besluter att de börjar gälla fr.o.m. 1.1.2022 för nya 

närståendevårdare, medan de som redan innan 1.1.2022 beviljats stöd 

för närståendevård  görs en ny bedömning för behovet av stödet och nya 

avtal görs upp enligt de nya kriterierna och vårdarvodena fr.om. 

1.9.2022. Beloppet för den lägsta vårdnivån är 423,61 euro per månad, 

och gäller samtliga från 1.1.2022. 

 

STYR: Verksamhetsområdesdirektör Tony Pellfolk och förändringsdirektör 

Alice Backström deltog i sammanträdet för att redogöra för ärendet. 

 

godkände förslaget efter diskussion. 

 ________  
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§ 106 Kriterier för hem- och boendeservice   

 

Dir. 65 
Beredning: verksamhetsområdesdirektör Tony Pellfolk, förändringsledare Alice Backström 

 

Regionala arbetsgrupper har kartlagt servicekriterierna och serviceutbudet i 

primärkommunerna.  

 

Arbetsgrupperna har gett förslag till gemensamma kriterier för Österbottens välfärdsområde 

enligt bilagorna 1 och 2. Bedömningen av servicebehov av hem- och boendeservice baserar sig på 

RAI bedömning.   

 

Kriterier för service som ges i hemmet     BILAGA § 106/1 

Kriterier för beviljande av långvarig service med heldygnsomsorg för äldre BILAGA § 106/2 

 

I den politiska styrgruppen föreslår samkommunens direktör, att styrgruppen  

1.  för diskussion 

2. föreslår, att styrelsen godkänner kriterierna i enlighet med bilaga 1 och 2, samt att de nya 

kriterierna börjar gälla fr.o.m. 1.1.2022.   

 

Ärendet tas till styrelsen för behandling förutsatt att den politiska styrgruppen vid sitt 

sammanträde 14.12.2021 beslutar föreslå att ärendet ska behandlas i styrelsen. I övriga fall 

föreslås ärendet tas bort från styrelsens föredragningslista. 

  

DIR:  föreslår, att styrelsen godkänner kriterierna i enlighet med bilaga 1 och 

2, samt att de nya kriterierna börjar gälla fr.o.m. 1.1.2022.   

 

STYR: Verksamhetsområdesdirektör Tony Pellfolk och förändringsdirektör 

Alice Backström deltog i sammanträdet för att redogöra för ärendet. 

 

godkände förslaget efter diskussion. Styrelsen beslutade att den sista 

meningen i kapitel 4 (Dagverksamhet) på sidan 14 ska tas bort och 

behandlas på nytt vid nästa sammanträde. 

 ________ 
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§ 107 Tillämpningsdirektiv och värdet för servicesedlar gällande medicinsk 

rehabilitering 

 

Dir. 66 
Beredning: verksamhetsområdesdirektör Annica Sundberg 

 

Medicinsk rehabilitering kan erbjudas mot servicesedel och ska baseras på en uppgjord 

rehabiliteringsplan. Servicesedelmodellen har kartlagts av en arbetsgrupp för att undvika 

överlappande system och göra förenhetliga tillämpningsdirektiv. För medicinsk rehabilitering är 

nationella kriterier på kommande under våren 2022. Värdet på servicesedlarna har indexjusterats 

för att gälla från 1.2.2022.  

  

Klientavgiftsarbetsgruppen har behandlat servicesedelarbetsgruppens förslag 13.9.2021.  

Den politiska styrgruppen antecknade ärendet, 16.11.2021, till kännedom och beslöt att skicka 

servicesedelkartläggningen och linjedragningarna för servicesedelsystemet till styrelsen för 

behandling och godkännande. 

 

Tillämpningsdirektiv och värdet på servicesedlar för medicinsk rehabilitering, värden och   terapi-

innehåll          BILAGA § 107 

 

   

DIR:  föreslår, att styrelsen godkänner tillämpningsdirektiv och värde för 

servicesedlar angående medicinsk rehabilitering. 

 

STYR: godkände förslaget efter diskussion. 

 ________ 
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§ 108 Personlig assistans   

 

Dir. 67 
Beredning: verksamhetsområdesdirektör Annica Sundberg 

 

Den sk arbetsgivarmodellen i handikappserviceärenden har kartlagts, dvs. den funktionshindrade 

har rätt till personlig assistans enligt handikappservicelagens 8 c § och kan själv välja att fungera 

som arbetsgivare och anställa personliga assistenter för nödvändig hjälp i hemmet eller utanför 

hemmet. Personlig assistans ska ordnas minst 30 timmar per månad.  

 

Utredningen visar på hur omfattande arbetsgivarmodellen är i dagsläget och  hurudan 

lönesättning som tillämpas.  

 

Ett förslag till harmonisering  av personliga assistenters lönesättning har utarbetats. Ärendet har 

också diskuterats i styrgruppen för verksamhetsområdet rehabilitering och behandlats i 

förvaltningens ledningsgrupp samt i den regionala social- och hälsovårdens ledningsgrupp och 

samordningsdelegationen före behandlingen i den politiska styrgruppen. 

 

En beskrivning av arbetsgivarmodellen och nuvarande personliga assistenters lönesättning i 

bilaga. 

 

Föreslås att harmoniseringsmodell för personliga assistenter som är anställda av arbetsgivare, 

som inte är ansluten till Heta-liitto, är följande:  

• en första harmonisering görs fr.o.m. 1.1.2022 då lönen är 11,29 €/h 

• en andra harmonisering görs fr.o.m. 1.1.2023 då lönen är 11,90 €/h  

 

Samkommunens direktör föreslår: att styrgruppen  

1. för egen del godkänna harmonisering av lönen för personliga assistenter enligt förslaget 

2. att harmoniseringen av lönen för personliga assistenter förs vidare för fastställande till Ös-

terbottens välfärdsområdes styrelse  

 

Styrgruppen godkände för egen del harmonisering av lönen för personliga assistenter enligt 

förslag. Harmoniseringen av lönen för personliga assistenter förs vidare för fastställande till 

Österbottens välfärdsområdes styrelse 

 

DIR: föreslår, att styrelsen godkänner harmoniseringen av de personliga 

assistenternas löner. 

 

STYR: godkände förslaget efter diskussion. 

 ________ 
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§ 109 Färdtjänst enligt handikappservicelagen och socialvårdslagen 

 

Dir. 68 
Beredning: verksamhetsområdesdirektör Annica Sundberg, verksamhetsområdesdirektören 

Tony Pellfolk, förändringsledare Alice Backström 

 

Beredningen av en harmonisering av färdtjänsten enligt lag om service och stöd på grund av 

handikapp § 8 och socialvårdslagen § 23 bygger på en bred kartläggning av alla nuvarande system 

som är i bruk.  Inom Österbottens Välfärdsområde har kommunerna haft olika tillvägagångssätt 

för att ordna färdtjänst. Vasa, Korsholm och Jakobstads social- och hälsovårdsverk använder sig 

av en taxiförmedlingscentral enligt gällande avtal med TeeSe Botnia Ab. Kunderna från dessa 

kommuner fortsätter med nuvarande system.  

 

I övriga kommuner beställs taxi genom att kunden ringer till de taxitrafikanter som omfattas av 

gällande avtal eller närmaste trafikant. Kunden använder beviljade färdtjänstbiljetter tills 

ersättande system är i bruk. Målsättningen är att systemet harmoniseras fr.o.m. 1.9.2022 genom 

att man organiserar förmedlingscentralverksamhet  som omfattar hela Österbottens 

välfärdsområde.  

 

För att förenhetliga användningen av färdtjänstresor har ett förslag till tillämpningsdirektiv som 

före-slås gälla från och med 1.1.2022 utarbetats. Tillämpningsdirektivet innehåller regler för 

beviljande av färdtjänst enligt lag om service och stöd på grund av handikapp samt för beviljande 

av service som stöder rörligheten enligt socialvårdslagen. Dessa har gjorts enhetliga och 

utarbetats så att de passar även där det inte finns beställningscentral. Tillämpningsdirektivet 

bygger i huvudsak på de regler som varit i användning i Vasa, Korsholm och Jakobstads social- 

och hälsovårdsområde. Till skillnad från de andra kommunerna har Vasa stad inte tillämpat 

inkomstgränser inom servicebehovsbedömningen gällande de tjänster som stöder rörligheten 

enligt socialvårdslagen. Självrisken har harmoniserats så att Matkahuoltos busstaxa från 2014 

används som grund både för färdtjänst enligt lag om service och stöd på grund av handikapp och 

för service som stöder rörligheten enligt socialvårdslagen. Reglerna kring resande, dvs väntetid, 

resans längd, rutt och bagage har förenhetligats liksom reglerna kring samordnade resor och 

medresenärer.  

För de kunder, som beviljas service som stöder rörligheten enligt kriterierna i socialvårdlagens 23 

§ föreslås, att man också tillämpar ekonomisk prövning enligt riktgivande summor nedan 

 

- 1.350 euro/mån för en persons hushåll, besparingar 15.000 € 

- 2.450 euro/mån för två personers hushåll, besparingar 20.000 € 

 

Antalet resor som beviljas föreslås bli fyra enkelresor per månad. Resor som beviljas som stöd för 

rörligheten enligt socialvårdslagen är anslagsbundna, dvs. bundna till budgeterat anslag. 

 

 

 

fortsätter... 
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Förenhetligandet sker under en övergångstid så att nuvarande beslut gäller tillsvidare. I beslut 

som görs efter 1.1.2022 tillämpas ovannämnda grunder. Gamla beslut  granskas under 

övergångsperioden och harmoniseras fr.o.m. 1.9. 2022 så att nya beslut baserar sig på  samma 

riktlinjer. 

 

Utvecklandet av färdtjänstsystemet handhas och koordineras utgående från verksamhetsområdet 

rehabilitering.  

 

Tillämpningsdirektiv för färdtjänst      BILAGA § 109 

 

I den politiska styrgruppen, föreslår samkommunens direktör, att styrgruppen  

1. för en diskussion  

2. föreslår att styrelsen godkänner enligt bilagan tillämpningsdirektiv för beviljande av färd-

tjänst enligt lag om service och stöd på grund av handikapp samt enligt stöd för rörlighet enligt 

socialvårdslagen 

 

DIR: föreslår, att styrelsen godkänner enligt bilagan tillämpningsdirektiv för 

beviljande av färdtjänst enligt lag om service och stöd på grund av 

handikapp samt enligt stöd för rörlighet enligt socialvårdslagen. 

 

STYR: Verksamhetsområdesdirektör Tony Pellfolk och förändringsdirektör 

Alice Backström deltog i sammanträdet för att redogöra för ärendet. 

Pellfolk avlägsnade sig från mötet kl. 11.47. 

 

Hans-Erik Lindqvist avlägsnade sig från mötet kl. 11.39. 

 

godkände förslaget efter diskussion. Antalet resor uppgår i regel till fyra 

enkelresor per månad. 

 ________ 
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§ 110 Hälsovårdens servicekriterier och systematiska besök 

 

Dir. 69 
Beredning: sektordirektör Pia-Maria Sjöström 

 

Hälsovårdens servicekriterier i det kommande välfärdsområdet kartlades via en Webropol-enkät 

vårvintern 2021. Svar inkom från de flesta kommuner/samarbetsområden. Utifrån resultatet har 

ledningsgruppen prioriterat vilka kriterier som behöver vara gemensamma när verksamheten 

påbörjas 1.1.2022 och vilka som kan harmoniseras efter att verksamheten påbörjats. Dessa 

kriterier har godkänts av social- och hälsovårdens regionala ledningsgrupp,  

samordningsdelegationen och den politiska styrgruppen, 16.11.2021 och 14.12.2021. 

 

Hälsovårdens servicekriterier i Österbottens välfärdsområde   BILAGA § 110 

 

DIR: föreslår, att hälsovårdens servicekriterier och systematiska besök 

godkänns i enlighet med bilagan och träder i kraft 1.1.2022  

 

STYR: godkände förslaget efter diskussion. 

 ________ 
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§ 111 Servicestrategi   

 

Dir. 70 
Beredning: sektordirektörer Pia-Maria Sjöström, Erkki Penttinen och Pia Vähäkangas 

 

Enligt 11 § i  lagen om  ordnande av social och hälsovården (612/2021) ska välfärdsområdet för 

planeringen och styrningen av sin ekonomi och sin verksamhet som en del av sin 

välfärdsområdesstrategi utarbeta en servicestrategi för social- och hälsovården. Planen ska vara 

offentlig. 

 

I servicestrategin beslutar välfärdsområdet om de långsiktiga målen för den social- och hälsovård 

som omfattas av välfärdsområdets organiseringsansvar. I strategin sätter välfärdsområdet 

dessutom upp mål för hur social- och hälsovårdstjänsterna tillhandahålls med beaktande av 

behoven hos invånarna i välfärdsområdet, de lokala förhållandena, tillgången till tjänster och 

tjänsternas tillgänglighet samt kostnadsnyttoeffektiviteten. Välfärdsområdets invånare och 

tjänsteanvändare ska ha möjlighet att delta i och påverka utarbetandet av servicestrategin. 

 

Servicestrategin ligger till grund för välfärdsområdets verksamhetsplanering och ekonomiplan. 

Samkommunen för Österbottens välfärdsområde inleder sin verksamhet 1.1.2022. Inför den nya 

organisationen har en servicestrategi utarbetats. Ur servicestrategin framgår beskrivning av 

organisationen och förändringsprocessen, strategi, analys av befolkningens servicebehov, 

huvudprocesser, modeller för serviceproduktion och målsättningar för främjande av hälsa och 

välfärd. Som bilagor till servicestrategin finns statistiska uppgifter och uppgifter om lagstiftning, 

samt nationella anvisningar, utvärderingar, projekt och olika strategier.  

 

Under 2022 vidareutvecklas servicestrategin i enlighet med de nationella riktlinjerna och 

bilagorna kompletteras enligt följande: 

• regionala välfärdsplanen där principerna för samarbete över kontaktytorna och invånarnas 

delaktighet definieras. Som delar i välfärdsplanen ingår övriga regionala planer som välfärds-

området ansvarar för  

• plan för det fysiska servicenätverket 

• plan  för utveckling av modellen med flera producenter 

• plan för utveckling av digitala tjänster 

• beredskapsplan 

• långsiktig utbildningsplan 

• plan för effektivering av verksamheten 

 

Servicestrategi med bilaga      BILAGOR § 111 

 

I den politiska styrgruppen föreslår samkommunens direktör, att styrgruppen sänder 

servicestrategin och dess bilagor till styrelsen för att där godkännas. 

 

fortsätter... 
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Ärendet tas till styrelsen för behandling förutsatt att den politiska styrgruppen vid sitt 

sammanträde 14.12.2021 beslutar föreslå att ärendet ska behandlas i styrelsen. I övriga fall 

föreslås ärendet tas bort från styrelsens föredragningslista. 

 

DIR: föreslår, att styrelsen beslutar enligt den politiska styrgruppens beslut. 

 

STYR: godkände förslaget efter diskussion. 

 ________ 
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§ 112 Utkomststöd: Tillämpningsanvisning för kompletterande och förebyggande 

utkomststöd 

 

Dir. 71 
Beredning: verksamhetsområdesdirektör Sofia Svartsjö, förändringsledare Alice Backström 

 

Tillämpningsanvisningarna för beviljande av förebyggande och kompletterande utkomststöd är 

redan i nuläget långt de samma i alla välfärdsområdets kommuner. Efter vissa harmoniseringar, 

förtydliganden och tillägg fungerar de tidigare tillämpningsanvisningarna som grund för förslaget 

till nya, gemensamma anvisningar.   

 

Jämfört med kommunernas tidigare tillämpningsanvisningar har preciseringar och 

uppdateringar gjorts gällande ersättningsnivåer för barn och ungdomar, bl.a. beaktande av den 

förlängda läroplikten, samt förtydliganden gällande utlänningars och invandrares olika typer av 

eller avsaknaden av handlingar, som reglerar vistelsen i landet. 

 

Tillämpningsanvisning för kompletterande och förebyggande utkomststöd BILAGA § 112 

 

Samkommunens direktör föreslår, att styrgruppen sänder tillämpningsanvisning för komplet-

terande och förebyggande utkomststöd enligt bilagan till styrelsen för att godkännas och att träda 

i kraft 1.1.2022 

 

I den politiska styrgruppen föreslår samkommunens direktör, att styrgruppen sänder 

tillämpningsanvisning för kompletterande och förebyggande utkomststöd enligt bilagan till 

styrelsen för att godkännas och att träda i kraft 1.1.2022. 

 

Ärendet tas till styrelsen för behandling förutsatt att den politiska styrgruppen vid sitt 

sammanträde 14.12.2021 beslutar föreslå att ärendet ska behandlas i styrelsen. I övriga fall 

föreslås ärendet tas bort från styrelsens föredragningslista. 

 

DIR: föreslår, att styrelsen godkänner tillämpningsanvisningen för 

kompletterande och förebyggande utkomststöd enligt bilagan och att 

den träder i kraft 1.1.2022.  

 

STYR: godkände förslaget efter diskussion. 

 ________  
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§ 113 Familjevårdens arvoden och ersättningar 

 

Dir. 72 
Beredning: verksamhetsområdesdirektör Sofia Svartsjö 

 

Familjevård baseras på familjevårdslagen (263/2015). En regional arbetsgrupp har utarbetat  ett 

för-slag till harmonisering av familjevårdens vårdarvoden och ersättningar för Österbottens 

välfärdsområde. 

 

Arbetsgruppen föreslår, att familjevårdens arvoden behandlas i två steg. 

― Skede I – minimiarvodena och minimiersättningarna: harmoniseras genast 

― Skede II –  behov av specialersättningar och -arvoden utreds och kriterierna för beviljande av 

specialarvoden och -ersättningar samt belopp fastställs.  

 

Därtill föreslås att ersättningsnivåerna harmoniseras utgående från 2021 års nivå. 

Indexjusteringar inför år 2022 görs då koefficienten med vilken de höjs är känd.  De arvoden och 

ersättningar, vilka redan överstiger de belopp som fastställs som minimiarvoden inför år 2022 

indexjusteras inte utan fryses tills skede II är avgjort. 

 

Familjevårdens arvoden och ersättningar     BILAGA § 113 

 

I den politiska styrgruppen föreslår samkommunens direktör, att styrgruppen  

1. för diskussion 

2. sänder familjevårdens arvoden och ersättningar till styrelsen för godkännande utgående från 

bifogad bilaga, och att de träder i kraft fr.o.m. 1.1.2022. 

 

Ärendet tas till styrelsen för behandling förutsatt att den politiska styrgruppen vid sitt 

sammanträde 14.12.2021 beslutar föreslå att ärendet ska behandlas i styrelsen. I övriga fall 

föreslås ärendet tas bort från styrelsens föredragningslista. 

 

DIR: föreslår, att styrelsen beslutar enligt den politiska styrgruppens beslut. 

 

STYR: godkände förslaget efter diskussion. 

 ________ 
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§ 114 Precisering av föredragande i sektionen för intern kontroll och riskhantering samt 

i individsektionen 

 

Dir. 73 

Beredning: förvaltningsdirektör Juha Post 

 

Enligt 8 § i förvaltningsstadgan kan styrelsen organisera sig i sektioner. Styrelsen beslutar om 

sektionernas storlek, utser dess medlemmar jämte personliga ersättare samt väljer en ordförande 

för sektionerna. Till ledamöter i sektionerna, dock inte till ordförande, kan väljas också andra än 

ledamöter och ersättare i styrelsen. 

 

Styrelsen har vid sitt sammanträde 27.9.2021 tillsatt två sektioner med stöd av den nya 

förvaltningsstadgan, vilka ska påbörja sin verksamhet fr.o.m. 1.1.2022: en sektion för intern 

kontroll och riskhantering (§ 105) samt en individsektion (§ 106). I samband med den fortsatta 

beredningen av den verksamhet som ska bedrivas i dessa sektioner har det uppkommit ett behov 

av att precisera föredragningsansvaret i dessa sektioner. 

 

Styrelsen förordnade förvaltningsdirektören och kvalitetsdirektören till föredragande i sektionen 

för intern kontroll och riskhantering. Utöver dessa personer behöver även den interna revisorn 

som ansvarar för den interna revisionen få föredragningsrätt i sektionen. 

 

Styrelsen förordnade den av förvaltningsdirektören föreslagna samkommunsjuristen till 

föredragande i individsektionen. I samband med beredningen av sektionens verksamhet har man 

ändå konstaterat att det skulle vara mera ändamålsenligt att den av förvaltningsdirektören 

föreslagna samkommunsjuristen skulle fungera som sekreterare i sektionen och att 

föredragningsrätten skulle ges till tjänsteinnehavare.  

   

DIR: föreslår, att styrelsen ska besluta 

1. förordna förutom förvaltningsdirektören och kvalitetsdirektören 

även den interna revisorn till föredragande i sektionen för intern 

kontroll och riskhantering. 

2. förordna följande föredragande till individsektionen i stället för den 

av förvaltningsdirektören föreslagna samkommunsjuristen: 

• Klientavgifter: en av ekonomidirektören utsedd 

tjänsteinnehavare 

• Kund- och resurscentret: chefen för den service som 

tillhandahålls för äldre personer 

• Hem- och boendeservicen: chefen för kund- och 

servicehandledningen 

• Psykosociala servicen: chefen för mental- och missbrukarvården 

• Rehabiliteringen: chefen för den service som tillhandahålls för 

personer med funktionsnedsättning 

fortsätter... 
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• Social- och hälsocentraler: chefen för vuxensocialarbetet, chefen 

för barn- och socialarbetet, chefen för barn- och familjeservicen 

samt chefen för barnskyddet. 

 

STYR: godkände förslaget efter diskussion. 

 ________ 
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§ 115 TeeSe Botnia Ab:s kapitallån 

 

Dir. 74 
Beredning: förvaltningsdirektör Juha Post 

 

TeeSe Botnia Ab är ett på hösten 2017 grundat in-house-bolag som tillhandahåller rengörings-, 

mat- och logistiktjänster för samkommunen för Österbottens välfärdsområde. För att stärka 

TeeSe Botnias eget kapital har styrelsen för TeeSe Botnia anhållit om ett kapitallån av 

samkommunen för Österbottens välfärdsområde enligt bilagan. 

 

I kapitel 12 i aktiebolagslagen (624/2006) stadgas det om kapitallån. Enligt aktiebolagslagen kan 

ett bolag ta upp ett lån, vars kapital och ränta under bolagets likvidation och konkurs får betalas 

endast med sämre företrädesrätt än alla övriga skulder, vars kapital i övrigt får återbetalas och 

ränta betalas endast till den del beloppet av bolagets fria egna kapital och samtliga kapitallån vid 

betalningstidpunkten överskrider förlusten enligt bolagets balansräkning för den senast 

avslutade räkenskapsperioden eller enligt balansräkningen i ett nyare bokslut, samt för vars 

återbetalning eller ränta bolaget eller dess dottersammanslutning inte får ställa säkerhet. 

 

Avtal om kapitallån ska ingås skriftligen och kapitallånen ska tas upp som en särskild post i 

balansräkningen. Om räntan på ett kapitallån inte kan betalas, skjuts räntebetalningen upp så att 

den betalas enligt det första bokslut som ger möjlighet till detta. 

 

Enligt 129 § i kommunallagen (410/2015) får lån som beviljats av samkommunen inte äventyra 

samkommunens förmåga att svara för sina lagstadgade uppgifter. Samkommunen får inte bevilja 

lån om det är förenat med en betydande ekonomisk risk. Enligt kommunallagen kräver ett 

kapitallån inte några säkerheter. 

 

Med beaktande av Österbottens välfärdssamkommuns balansräkning äventyrar inte det 

kapitallån som Teese Botnia anhåller om samkommunens förmåga att svara för de lagstadgade 

uppgifterna. 

 

Enligt 71 § i Österbottens välfärdssamkommuns förvaltningsstadga fattar styrelsen beslut om 

utlåning i enlighet med de principer som fullmäktige godkänt. Det kapitallån som TeeSe Botnia 

Ab anhåller om ligger inom ramen för den investeringsbudget som godkänts i fullmäktige, varför 

beslutet om kapitallånet kan fattas av samkommunens styrelse. 

Anhållan         BILAGA § 115 

 

DIR:  föreslår att styrelsen beslutar bevilja ett kapitallån till TeeSe Botnia Ab 

i proportion till samkommunens ägarandel i enlighet med anhållan. På 

lånet betalas en ränta om 12 månaders euribor + 1 %. Kapitallånet 

amorteras och ränta betalas på det sätt som föreskrivs i kapitel 12 i 

aktiebolagslagen. 

 

STYR: godkände förslaget efter diskussion. 

 ________ 
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§ 116 Köp av aktier i TyöplusKunta Ab 

 

Dir. 75 
Beredning: förvaltningsdirektör Juha Post 

 

Työplus-koncernen producerar och utvecklar företagshälsovårdstjänster för arbetslivet, 

upprätthåller företagshälsovårdsverksamhet samt bedriver utbildning- och 

konsultationsverksamhet inom branschen. TyöplusKunta Ab som ingår i Työplus-koncernen 

tillhandahåller tjänster enbart för kunder inom den offentliga förvaltningen. Bolaget har 

tillhandahållit tjänster för bland annat Jakobstad och Nykarleby. För att samkommunen för 

Österbottens välfärdsområde ska kunna vara kund i bolaget måste den vara delägare i bolaget. 

 

TyöplusKunta Ab har föreslagit att samkommunen för Österbottens välfärdsområde ska köpa två 

(2) aktier i TyöplusKunta Ab. Priset på en aktie är 5 000 euro och således skulle köpesumman bli 

10 000 euro. Om köpet förverkligas får samkommunen för Österbottens välfärdsområde 2,5 

procent av bolagets aktiestock. 

 

Enligt samkommunens förvaltningsstadga äger styrelsen befogenhet att besluta i ärenden som 

hänför sig till ägarstyrning, såsom vid köp av aktier. 

 

DIR:  föreslår att styrelsen ska besluta köpa två (2) aktier i TyöplusKunta Ab 

till ett sammanlagt pris på 10 000 euro. 

 

STYR: godkände förslaget efter diskussion. 

 ________ 
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§ 117 Utrymmen och fastigheter som hyrs av kommunerna   

 

Dir. 76 
Beredning: lokalitetsdirektör Tommy Forsman 

 

Samkommunen för Österbottens välfärdsområde har under år 2021 kartlagt de kommunalt ägda 

social- och hälsovårdsfastigheterna som till antalet uppgår till drygt 200 fastigheter. Den politiska 

styrgruppen har 21.9.2021 fastställt avkastningskravet till 6 % på det tekniska nuvärdet. En 

hyresharmonisering och fastighetsvärdering har utförts av en utomstående konsult på hösten 

2021. Återanskaffningsvärdet på fastigheterna uppgår till 1067 miljoner euro och det tekniska 

nuvärdet till 766 miljoner euro. Reparationsskulden uppgår till 92 miljoner euro och 

grundförbättringsbehovet till 153 miljoner euro. 

 

Den politiska styrgruppen har fastställt längden på hyreskontrakten till 1+3+(1 option) år. 

Hyresavtalen uppgörs enligt totalhyresprincipen. Hyran består av kapitalhyra och skötselhyra. 

Hyresvärden ansvarar för fastighetsunderhåll och reparationer, medan hyresgästen ansvarar för 

verksamheten. 

 

Reparationer som utförs på fastigheterna under hyresperioden påverkar det tekniska nuvärdet. 

Den första justeringen görs år 2023. Grundliga förbättringar och ändringar i verksamheten 

förhandlas mellan avtalsparterna. Enligt preliminära beräkningar kommer hyran för de 

kommunalt ägda social och hälsovårdsfastigheterna att uppgå till 33,6 miljoner €/år och den 

genomsnittliga hyran till 13,38€/m2/månad. 

 

I avtalet om överlåtelse av rörelse konstateras att överenskommelser om till serviceproduktion 

hörande lokaler som överlåtaren hyr till förvärvaren och de hyresavtal som hänför sig till dem 

ingås senare och omfattas inte av detta avtal. I och med detta så tas ärendet som en separat 

paragraf till styrelsen för beslutsfattande. 

 

DIR:  föreslår att styrelsen ska 

1. anteckna läget gällande de lokaliteter och fastigheter som ska hyras 

av kommunerna för kännedom. 

2. godkänna de planer som gäller de lokaliteter och fastigheter som ska 

hyras av kommunerna. 

3. ge samkommunens direktör och förvaltningsdirektör befogenhet att 

underteckna hyresavtalen. 

 

STYR: godkände förslaget efter diskussion. 

 ________  
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§ 118 Krigsinvalider, frontveteraner och krigets årsklass 1926   

 

Dir. 77 
Beredning: verksamhetsområdesdirektör Tony Pellfolk 

 

Processen för service och tjänster till krigsinvalider och frontveteraner har genomgåtts inom 

klientavgiftsarbetsgruppen.  Statskontoret ersätter kommunerna för de tjänster och den service 

som erbjuds, men kommunerna kan också erbjuda sådan service som inte ersätts av 

statskontoret. Efter en lagändring 1 november 2019 är frontveteraners och krigsinvaliders 

hemtjänster identiska till innehåll och omfattning.  Service och tjänster som erbjuds är t.ex. 

rehabilitering, och tjänster som stöder hemmaboende som måltidsservice, hemvård, och 

gårdsarbete.   

 

Eftersom önskemål har inkommit från en del kommuner om att välfärdsområdet skall sköta 

administreringen kring ansökan om ersättning, bör omfattningen på servicen och tjänsterna 

utredas och harmoniseras inom välfärdsområdet. I budgeten 2022 som godkänts av fullmäktige 

29.11.2021 finns inte beaktat att ersättningen som utbetalas av statskontoret skulle tillfalla 

välfärdsområdet utan den finns som en intäkt från kommunerna. Kostnader för service och 

tjänster som står utanför social- och hälsovårdstjänster finns inte heller upptagen i budgeten. 

M.a.o. är det alltså endast dessa tilläggskostnader som påverkar välfärdsområdets budget. 

 

I den politiska styrgruppen föreslår samkommunens direktör, att styrgruppen  

1. för diskussion 
2. föreslår att styrelsen besluter att Österbottens välfärdsområde ansvarar för koordinering och 
ordnande av all service och alla tjänster till frontveteraner, krigsinvalider och 26:or även icke 
social- och hälsovårdstjänster, samt att kostnader som inte ersätts av statskontoret faktureras 
kommunerna.  
 
Ärendet tas till styrelsen för behandling förutsatt att den politiska styrgruppen vid sitt 
sammanträde 14.12.2021 beslutar föreslå att ärendet ska behandlas i styrelsen. I övriga fall 
föreslås ärendet tas bort från styrelsens föredragningslista. 
 

DIR: föreslår, att styrelsen besluter, att Österbottens välfärdsområde 
ansvarar för koordinering och ordnande av all service och alla tjänster 
till frontveteraner, krigsinvalider och 26:or även icke social- och 
hälsovårdstjänster, samt att kostnader som inte ersätts av statskontoret 
faktureras kommunerna.  

 
STYR: Förändringsdirektör Alice Backström avlägsnade sig från mötet kl. 

12.00. 
 

godkände förslaget efter diskussion. 
 ________ 
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§ 119 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. 

 

 

Mikael Perjus avlägsnade sig från mötet kl. 12.08. 

 

Styrelsen förde en diskussion om hur centrallagrens upphandlingar kan tillgodogöras i 

samkommunen under nästa år. 
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Anvisning för begäran om omprövning 

      Datum för sammanträdet 

Styrelsesammanträdet   16.12.2021 

 

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: 93–96, 119 

 

 

Anvisning för begäran om omprövning 

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

 

Paragrafer: 97–118 

 

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 22.12.2021.

 

 

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

