
 

 

Kapitel 5 – Befogenheter i personalfrågor 

§ 34 Personalsektionens allmänna befogenheter i personalfrågor 

Till den del befogenheterna i personalfrågor inte regleras i lag eller i förvaltningsstadgan är det  

personalsektion som har befogenhet att besluta i personalfrågor. 

 

§ 35 Användning av arbetsledningsmakt 

Styrelsens ordförande använder arbetsgivarens arbetsledningsmakt i ärenden som hänför sig till 

samkommunens tjänsteförhållanden, såvitt styrelsen inte beslutat något annat. 

En närförman använder arbetsgivarens arbetsledningsmakt i ärenden som hänför sig till en 

tjänsteinnehavare och arbetstagare, såvitt styrelsen inte beslutat något annat. 

Styrelsen fastställer årligen de förmän samt deras ersättare som har beslutanderätt i personalärenden. 

 

§ 36 Inrättande och indragning av tjänster/befattningar samt ändring av yrkesbeteckningar 

Fullmäktige beslutar om inrättande och indragning av tjänster och befattningar samt om ändring av 

yrkesbeteckningar. 

 

§ 37 Ombildning av tjänsteförhållande till arbetsavtalsförhållande 

Högsta tjänstemannen inom respektive personallinje avgör ärenden som hänför sig till ombildning av 

tjänsteförhållande till arbetsavtalsförhållande inom det egna ansvarsområdet. 

 

§ 38 Behörighetskrav för personal 

Fullmäktige beslutar om de behörighetskrav som ska ställas på tjänster och befattningar i en separat 

behörighetsstadga. 

 

§ 39 Språkkunskaper 

Fullmäktige beslutar om de språkkunskapskrav som ska ställas på både tjänster och befattningar i en 

separat behörighetsstadga. 

 

§ 40 Personval 

Direktören för samkommunen väljs av fullmäktige. 

Ledande tjänsteinnehavare och övriga direktörer väljs av styrelsen. 



 

 

Varje förman med beslutanderätt i personalärenden anställer sig underställd personal i tjänste- eller 

arbetsavtalsförhållande. Vid val av ordinarie personal ska dock den anställande myndighetens förman 

höras. 

 

§ 41 Ansökning av tjänst eller befattning 

Styrelsen beslutar om ledigförklarande av de tjänster till vilka den väljer tjänsteinnehavare. 

Beslut om ledigförklarande av annan tjänst eller befattning fattas av högsta tjänstemannen inom 

respektive personallinje för respektive ansvarsområde. Beslutsförslag framställs via linjeorganisationen. 

 

§ 42 Anställning i tjänsteförhållande/arbetsförhållande när den som valts säger upp sig innan 

anställningsförhållandet inletts 

Om den som valts till en ledigförklarad tjänst eller ett ledigförklarat tjänsteförhållande säger upp sig 

innan tjänsteutövningen inletts och ingen utsetts i reserv, kan en ny tjänsteinnehavare väljas bland dem 

som sökt tjänsten eller tjänsteförhållandet och som uppger att ansökningen fortfarande gäller. 

Det som sagts ovan om anställning i tjänsteförhållande när den som valts till tjänsten sagt upp sig innan 

anställningsförhållandet har inletts tillämpas även på arbetsförhållanden. 

 

§ 43  Tillämpning av prövningsbaserade bestämmelser i kollektivavtalen 

Vid val av ny personal fastställer väljande myndighet lönen i enlighet med personalsektionens direktiv. 

Styrelsen utövar motsvarande beslutanderätt vad det gäller samkommunens direktör. 

 

§ 44 Överföring av tjänsteinnehavare till annat tjänsteförhållande och ändring av 

tjänsteutövningsplats 

Inom personallinjen fattas beslutet om överföring av tjänsteinnehavare till ett annat tjänsteförhållande 

av  högsta tjänstemannen inom respektive personallinje. Beslut om överföringar mellan olika 

personallinjer fattas av samkommunens direktör. 

Beslut om överföring av högsta tjänstemannen fattas av samkommunens direktör. 

Det som gäller överföring av tjänsteinnehavare till annat tjänsteförhållande tillämpas även på ändring av 

tjänsteutövningsplats. 

 

§ 45 Utredning av en tjänsteinnehavares arbets- och funktionsförmåga 

Styrelsens ordförande beslutar om samkommunens direktör ska lämna en utredning om sitt 

hälsotillstånd och delta i undersökningar och kontroller som gäller hälsotillståndet. 



 

 

Respektive förman beslutar om en underställd tjänsteinnehavare ska lämna en utredning om sitt 

hälsotillstånd och delta i undersökningar och kontroller som gäller hälsotillståndet. 

 

§ 46 Avstängning från tjänsteutövning 

Beslut om att samkommunens direktör ska avstängas från tjänsteutövning fattas av fullmäktige. Före 

fullmäktiges sammanträde kan fullmäktiges ordförande besluta om temporär avstängning av 

samkommunens direktör. 

Beslut om avstängning av en annan tjänsteinnehavare fattas av högsta tjänstemannen inom respektive 

personallinje eller av styrelsen i fråga om personal som styrelsen anställt. Före styrelsens sammanträde 

kan samkommunens direktör besluta om temporär avstängning av en tjänsteinnehavare. 

 

§ 47 Upphörande av anställning, ombildning till deltidsanställning och permittering 

Beslut om hävning av ett anställningsförhållande under prövotiden, uppsägning, hävning och rätt att 

anse anställningsförhållandet hävt fattas av högsta tjänstemannen inom respektive personallinje eller av 

styrelsen i fråga om personal som styrelsen anställt. 

En tjänsteinnehavares anmälan om att han eller hon säger upp tjänsteförhållandet och en arbetstagares 

anmälan om att han eller hon säger upp arbetsavtalet ska delges den myndighet som beslutat om 

anställningen. 

Beslut om ombildning av ett tjänste- eller arbetsavtalsförhållande till deltidsanställning fattas av högsta 

tjänstemannen inom respektive personallinje. 

Styrelsen beslutar om principerna för permittering av personal. Beslut om att tillsvidare eller för viss tid 

permittera en tjänsteinnehavare eller arbetstagare fattas av högsta tjänstemannen inom respektive 

personallinje eller av styrelsen i fråga om personal som styrelsen anställt. 

 

§ 48 Ersättning av inkomstbortfall 

Beslut om sådan ersättning som betalas till en tjänsteinnehavare enligt 45 § i lagen om kommunala 

tjänsteinnehavare(304/2003) fattas av HR-direktören. Beslut som gäller samkommunens direktör fattas 

av styrelsen. 

 

§ 49 Återkrav av lön 

HR-direktören fattar beslut om huruvida lön eller någon annan ekonomisk förmån som härrör från ett 

tjänsteförhållande och som betalats utan grund ska återkrävas. 

 

 



 

 

§ 50 Bisysslor 

Beslut om beviljande av bisysslotillstånd, återkallande av bisysslotillstånd och förbud mot att ta emot 

och inneha bisyssla fattas av personalsektionen. Styrelsen utövar motsvarande beslutanderätt vad det 

gäller samkommunens direktör. 

Anmälning av bisyssla handläggs av högsta tjänstemannen inom respektive personallinje. 

  



 

 

Kapitel 10 – Ekonomiförvaltning 

§ 115 Budget och ekonomiplan 

Styrelsen godkänner planeringsramarna och anvisningar för hur budgeten ska göras upp. 

I budgeten godkänner fullmäktige bindande uppgiftsspecifika mål för samkommunens verksamhet och 

ekonomi samt de anslag och beräknade inkomster som målen kräver samt mål för 

samkommunkoncernens verksamhet och ekonomi. Anslag och beräknade inkomster kan tas in i 

budgeten till brutto- eller nettobelopp. 

 

§ 116 Verkställande av budgeten 

Styrelsen gör behövliga dispositionsplaner som bygger på budgeten. Dispositionsplanen kan också bestå 

av avtal som hänför sig till avtalsstyrningsmodellen. Ett organ kan delegera befogenheter som gäller 

godkännandet av dispositionsplanen till en tjänsteinnehavare som är underställd organet. 

Fullmäktige kan i anslutning till budgeten godkänna separata anvisningar för hur budgeten ska 

verkställas. 

 

§ 117 Uppföljning av verksamheten och ekonomin 

Verksamhetsområdes- och resultatområdesdirektörerna ska varje månad följa upp budgetutfallet. 

Ansvarspersonerna är ansvariga för uppföljningen på respektive resultatenhet. 

 

§ 118 Budgetens bindande verkan 

När fullmäktige fattar beslut om budgeten ska fullmäktige ange vilka verksamhetsmål som godkänts som 

bindande mål. Fullmäktige meddelar föreskrifter om hur budgeten och motiveringarna till den binder 

samkommunens myndigheter. 

Styrelsen kan fatta beslut om betalningar som är obligatoriska för samkommunen och som ska betalas i 

brådskande ordning, trots att det saknas tillgängliga anslag för ändamålet. Styrelsen ska då utan 

dröjsmål förelägga fullmäktige ett förslag om att anslag ska beviljas eller anslaget höjas. 

 

§ 119 Ändringar i budgeten 

Ändringar i budgeten ska föreläggas fullmäktige så att fullmäktige hinner behandla ändringsförslagen 

under budgetåret. Efter utgången av budgetåret är det endast i undantagsfall möjligt att göra ändringar i 

budgeten. När bokslutet är undertecknat kan förslag om ändringar i budgeten inte längre föreläggas 

fullmäktige. 



 

 

När en anslagsändring föreslås ska det också klarläggas hur ändringen påverkar målen för verksamheten 

och de beräknade inkomsterna. Likaså när en ändring av målen för verksamheten eller de beräknade 

inkomsterna föreslås ska det klarläggas hur ändringen påverkar anslagen. 

Fullmäktige fattar beslut om ändringar i anslagen och målen för organen om det sker organisatoriska 

förändringar under budgetåret. 

 

§ 120 Överlåtelse och uthyrning av egendom 

Styrelsen fattar beslut om överlåtelse och uthyrning av kommunens egendom i enlighet med de grunder 

som fullmäktige godkänt. Styrelsen kan delegera beslutanderätt till en underställd myndighet. 

 

§ 121 Godkännande av avskrivningsplanen 

Fullmäktige godkänner grunderna för avskrivningar enligt plan. 

Styrelsen godkänner avskrivningsplaner för olika tillgångar eller tillgångsgrupper. 

Styrelsen fastställer en gräns för små anskaffningar som tillämpas vid avskrivningar. 

 

§ 122 Finansförvaltning 

Samkommunens finansförvaltning ska upprätthålla likviditeten, sköta betalningsrörelsen och 

lånefinansieringen och placera likvida medel. 

Fullmäktige fattar beslut om grunderna för skötseln av de totala tillgångarna och 

placeringsverksamheten. Fullmäktige fattar också beslut om principerna för upplåning och utlåning. I 

samband med att budgeten godkänns fattar fullmäktige beslut om ändringar i utgivna lån och 

främmande kapital. 

Styrelsen fattar beslut om upplåning och utlåning i enlighet med de principer som fullmäktige godkänt. 

Styrelsen kan delegera beslutanderätt som gäller upplåning och utlåning till en myndighet som är 

underställd styrelsen. 

I övrigt svarar styrelsen för samkommunens finansförvaltning. Ekonomidirektören svarar för de praktiska 

åtgärderna. 

 

§ 123 Beslut om avgifter 

Fullmäktige fattar beslut om de allmänna grunderna för de avgifter som tas ut för samkommunens 

tjänster och andra prestationer. 

Styrelsen beslutar närmare om avgiftsgrunderna och beloppen. Styrelsen kan delegera beslutanderätt 

som gäller avgifter till en myndighet som är underställd styrelsen. 



 

 

BILAGA 1 Verksamheten i störningssituationer under normala förhållanden och under 

undantagsförhållanden 

 

§ 1 Tillämpning av bilaga 

Denna bilaga till förvaltningsstadgan för samkommunen för Österbottens välfärdsområde tillämpas i 

störningssituationer under normala förhållanden samt under undantagsförhållanden som fastställs i 

beredskapslagen och i samband med förberedelserna inför dylika undantagsförhållanden. 

 

§ 2 Störningssituationer och undantagsförhållanden 

Med en störningssituation avses enligt statsrådets principbeslut (Säkerhetsstrategi för samhället 

2.11.2017, s. 97) ett hot eller en händelse som äventyrar samhällets vitala funktioner eller strategiska 

uppgifter och som kräver mer omfattande eller intensivare samarbete och kommunikation mellan 

myndigheter och andra aktörer för att man ska kunna kontrollera den. 

Med undantagsförhållanden avses de situationer som fastställs i 3 § av beredskapslagen (1552/2011). 

Statsrådet konstaterar i samverkan med republikens president att det råder undantagsförhållanden i 

landet. 

 

§ 3 Beredskaps- och räddningsplaner 

Enligt 12 § i beredskapslagen ska samkommunen genom beredskapsplaner och förberedelser för 

verksamhet under undantagsförhållanden samt genom andra åtgärder säkerställa att deras uppgifter 

kan skötas så väl som möjligt också under undantagsförhållanden. 

Med hjälp av beredskapsplanering skapas ledningssystem och verksamhetsprinciper med vilka 

ledningsgruppen för störningssituationer under normala förhållanden och undantagsförhållanden samt 

olika verksamhetsenheter i samkommunen för Österbottens välfärdsområde kan trygga de vitala 

funktionerna i varierande störningssituationer under normala förhållanden och undantagsförhållanden. 

Den övergripande beredskapen för störningssituationer under normala förhållanden och för 

undantagsförhållanden beskrivs i den beredskapsplan som omfattar hela samkommunen. I 

samkommunen förbereder man sig på störningssituationer under normala förhållanden med hjälp av 

nämnda beredskapsplan men även med hjälp av verksamhetsenhetsspecifika beredskapsplaner, 

fastighetsspecifika räddningsplaner samt organisationens säkerhetsanvisningar. 

Beredskapsplaneringen leds och tillses av styrelsen. Samkommunens direktör samt övriga direktörer 

ansvarar i enlighet med sina uppgifter för ledningen av beredskapsplaneringen. De tjänsteinnehavare 

som ansvarar för beredskapsplaneringen och riskhanteringen fastställs i förvaltningsstadgan. 

De beredskapsplaner som berör samkommunen ses över och tas till det organ som har befogenhet att 

besluta i ifrågavarande fråga för behandling en gång per fullmäktigeperiod och alltid när det sker 

väsentliga förändringar i verksamhetsmiljön. 



 

 

Enligt räddningslagen (379/2011) ska de som ansvarar för förvaltningen av Österbottens 

välfärdssamkommuns lokaler och byggnader utarbeta skriftliga räddningsplaner som inrymmer 

beskrivningar av de beredskapsåtgärder som samkommunen vidtar i egen regi. 

Kravet på utarbetandet av beredskaps- och räddningsplaner ska inrymmas även i eventuella avtal om 

underleveranser och köpta tjänster. 

Beredskapsplaneringen i samkommunen samordnas av säkerhetschefen och beredskapschefen. 

 

§ 4 Tillämpning av förvaltningsstadgan i störningssituationer under normala förhållanden och under 

undantagsförhållanden 

Den gällande förvaltningsstadgan tillämpas även i störningssituationer under normala förhållanden och 

under undantagsförhållanden, om inte något annat följer av 5 § eller beredskapslagen. 

 

§ 5 Ibruktagande av specialbefogenheter  

I störningssituationer under normala förhållanden kan direktören för samkommunen, avvikande från 

den befogenhet som definierats i förvaltningsstadgan för normala förhållanden, nyttja beslutanderätt 

för att trygga basservicen och normalisera störningssituationen, då det handlar om att sammanjämka 

åtgärder mellan olika verksamhetsområden, allokering av ekonomiska resurser eller personalresurser, 

kommunikation eller annat beslut som är nödvändigt för att sköta störningssituationen. 

Dessa specialbefogenheter tas i bruk i Österbottens välfärdssamkommun i störningssituationer under 

normala förhållanden och vid behov i undantagsförhållanden som fastställts av statsrådet. Beslut om att 

specialbefogenheter ska tas i bruk fattas av styrelsen eller i brådskande fall av samkommunens direktör i 

ledningsgruppen för störningssituationer under normala förhållanden och undantagsförhållanden. 

Beslutet om att användningen av specialbefogenheterna ska upphöra fattas av styrelsen. 

Samkommunens direktör eller direktörens ställföreträdare fattar utifrån föredragning av en medlem i 

ledningsgruppen eller av en sakkunnig person som deltar i ledningsgruppens sammanträde de beslut 

som hör till direktörens befogenheter i störningssituationer under normala förhållanden och under 

undantagsförhållanden. 

 

§ 6 Organisationen av förtroendevalda 

Fullmäktige, styrelsen och dess sektioner samt samkommunens övriga organ fungerar i den mån det är 

möjligt liksom under normala förhållanden, dock med iakttagande av samkommundirektörens 

befogenheter som fastställs i § 5. 

Statsrådet kan med stöd av beredskapslagen genom förordning bestämma om ändringar i den 

verksamhet som bedrivs i fullmäktige, styrelsen och dess sektioner samt i samkommunens övriga organ. 

 



 

 

§ 7 Ledningsgruppen för störningssituationer under normala förhållanden och undantagsförhållanden 

I störningssituationer under normala förhållanden och under undantagsförhållanden leds verksamheten 

i samkommunen för Österbottens välfärdsområde av samkommunens direktör samt av ledningsgruppen 

för störningssituationer under normala förhållanden och undantagsförhållanden. Ledningsgruppen 

består av samkommunens direktör som fungerar som ordförande, samt av medlemmarna i 

samkommunens administrativa ledningsgrupp, resursdirektörerna, verksamhetsområdesdirektörerna, 

säkerhetschefen och beredskapschefen. Juristen fungerar som sekreterare i ledningsgruppen. 

Samkommunens direktör kompletterar ledningsgruppen med nödvändiga sakkunniga. Med 

samkommundirektörens beslut kan man till stöd för ledningsgruppen tillsätta en separat lägesbildsgrupp 

som leds av säkerhetschefen. 

Samkommunens direktör vikarieras i störningssituationer under normala förhållanden av samma 

tjänsteinnehavare som fastställs i förvaltningsstadgan som ställföreträdare under normala förhållanden. 

I störningssituationer under normala förhållanden och under undantagsförhållanden svarar 

samkommunens direktör och ledningsgruppen för de åtgärder som måste vidtas i störningssituationer 

under normala förhållanden och under undantagsförhållanden samt allokerar resurser till olika 

verksamhetsområden på basis av det som krävs för att åtgärda störningssituationer som råder under 

normala förhållanden och under undantagsförhållanden. 

Samkommunens verksamhetsenheter ska i sin verksamhet i störningssituationer under normala 

förhållanden och under undantagsförhållanden ta i beaktande de myndigheter och lagstadgade 

organisationer samt de befogenheter och uppgifter som de har i samband med störningssituationer 

under normala förhållanden och under undantagsförhållanden. 

 

§ 8 Övriga ledningsgrupper och arbetsgrupper som är verksamma i störningssituationer under normala 

förhållanden och under undantagsförhållanden 

Övriga ledningsgrupper och arbetsgrupper som hänför sig till störningssituationer under normala 

förhållanden tillsätts och utses av samkommunens direktör. Ledningsgrupperna och arbetsgrupperna 

agerar i enlighet med de befogenheter som fastställts av den tjänsteinnehavare som tillsatt dem. 

Ledningsgrupperna och arbetsgrupperna ska upplysa samkommunens direktör om deras verksamhet 

omedelbart när de har inlett sin verksamhet. 

 

§ 9 Beredskapskommitté 

Den ledningsgrupp som tillsatts för störningssituationer under normala förhållanden och under 

undantagsförhållanden eller ett annat organ som tillsatts av samkommunens direktör fungerar som den 

beredskapskommitté som avses i beredskapslagen. 

 

 



 

 

§ 10 Kommunikation 

När styrelsen eller samkommunens direktör beslutat att de specialbefogenheter som ges med stöd av 

denna förvaltningsstadga ska införas ska samkommunens alla meddelanden, utlåtanden och intervjuer 

avges via ledningsgruppen för störningssituationer under normala förhållanden och 

undantagsförhållanden, såvitt samkommunens direktör i ledningsgruppen för störningssituationer under 

normala förhållanden och undantagsförhållanden inte beslutar något annat. Dylika meddelanden, 

utlåtanden och intervjuer samordnas av kommunikationsdirektören. 


