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Organ:

Styrgruppen för beredning av Österbottens välfärdsområde
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Onsdag 13.5.2020, kl.16.30.19.00

Plats:

Skype-möte

ÄRENDEFÖRTECKNING

Paragraf

Ärende

§ 1 Mötets öppnande, konstaterande av närvaro samt praxis för elektroniskt möte
§ 2 Godkännande av föredragningslista
§ 3 Val av två protokolljusterare
§ 4 Lägesrapport
§ 5 Ekonomiutredning och vägkarta som stöd för beredning av samkommunen för Österbottens välfärdsområde
§ 6 Tidtabellen för kommunernas beslut om överföring av det lagstadgade anordnandeoch produktionsansvaret för social- och primärvården
§ 7 Övriga ärenden
§ 8 Följande möte
§ 9 Mötets avslutande

§ 1 Mötets öppnande, konstaterande av närvaro samt praxis för elektroniskt möte
Förslag: Styrgruppens ordförande Patrick Ragnäs öppnar mötet och konstaterar närvaro.
Ordförande går igenom praxis gällande distansmötet.
Beslut: Ordförande öppnade mötet kl. 16.30. Närvarande medlemmar konstaterades.

§ 2 Godkännande av föredragningslista
Förslag: Föreslås att föredragningslistan för mötet godkänns.
Beslut: Godkändes.

§ 3 Val av två protokolljusterare
Förslag: Styrgruppen väljer två protokolljusterare. Protokollet justeras elektroniskt.
Beslut: Maria Palm och Håkan Knip valdes till protokolljusterare.

§ 4 Lägesrapport
Marina Kinnunen
Sjukvårdsdistriktets direktör delger styrgruppen en aktuell lägesöversikt på mötet.
Förslag: Antecknas till kännedom
Beslut: Antecknades till kännedom.

§ 5 Ekonomiutredning och vägkarta som stöd för beredning av samkommunen för Österbottens välfärdsområde
Marina Kinnunen
På kommundirektörsgruppens möte 24.1.2020 förordades att sjukvårdsdistriktet bereder en
vägkarta som stöd för beredningsprocessen av välfärdssamkommunen. Vägkartan omfattar
beredningsprocessens skeden, tidtabell och åtgärder från det att kommunerna fattar beslut
om överföring av anordnande- och produktion samt åtgärder efter det att samkommunen
inlett verksamheten. Vägkarta har uppgjorts av NHG (Nordic Healthcare Group).
Välfärdsområdesberedningens styrgrupp beslöt på sitt möte 17.12.2019 att de
ekonomiska förutsättningarna och framtida kostnadskalkylerna för den kommande välfärdssamkommunen bör utredas. Styrgruppen beslöt att beställa ekonomiutredningen av Talent
Vectia.
De bägge ovanstående utredningarna har färdigställts, och behandlats i olika sammanhang
där kommunernas och sjukvårdsdistriktets tjänstemän deltagit tagit del av resultat.
Kommundirektörsgruppens beslöt på sitt sammanträde 5.5.2020 att det bör ordnas
presentationstillfällen av de bägge utredningsrapporterna, varav sjukvårdsdistriktet ordnade

två innehållsmässigt lika tillfällen 7.5.2020 på finska och 12.5.2020 på svenska för kommunernas representanter samt styrgruppens personalrepresentanter.
Vägkartan har sänts till styrgruppsmedlemmarna på finska och svenska inför webbinarierna
och finns bifogade till föredragningslistan för styrgruppsmötet 13.5. Den finska sammanfattningen av ekonomiutredningen skickades till deltagarna inför webbinariet 7.5.
Översättningen av hela ekonomirapporten sänds till styrgruppens medlemmar och till kommunerna så fort den är klar. Av ekonomirapporten har färdigställts en sammanfattning som
ska översättas till svenska inför webbinariet 12.5 och styrgruppsmötet 13.5.
Förslag: Styrgruppen föreslås:
-

anteckna till kännedom att den av NHG uppgjorda vägkartan för beredningsprocessen av
samkommunen för Österbottens välfärdsområde är färdig och tilldelas kommunerna

-

anteckna till kännedom att den av Talent Vectia uppgjorda utredningen av de ekonomiska förutsättningarna för Österbottens och hela rapporten distribueras till kommunerna
så fort den är klar

Beslut:
-

antecknade till kännedom att den av NHG uppgjorda vägkartan för beredningsprocessen
är färdig att den kan tilldelas kommunerna

-

I sammandraget av ekonomiutredningen justeras ännu formuleringen på sidan 4 (tryggandet av service både på svenska och finska). Styrgruppen godkände att ekonomiutredningen kan tilldelas kommunerna med ovannämnda ändring och när översättningen
till svenska är klar.

§ 6 Tidtabellen för kommunernas beslut om överföring av det lagstadgade anordnande- och
produktionsansvaret för social- och primärvården
Marina Kinnunen
Välfärdsområdesberedningens styrgrupp beslöt på sitt förra möte 1.4.2020 att kommunerna
senast per 16.6.2020 bör fatta beslut om sin frivilliga överföring av anordnandet och produktionen av den lagstadgade social- och primärvårdstjänsterna i sin helhet till Österbottens välfärdssamkommun. Styrgruppen beslöt vidare att följa upp tidtabellen på mötet 13.5.
Kommundirektörsgruppen för välfärdsområdesberedningsärenden sammankom 5.5 och beslöt föreslå för styrgruppen att kommunernas beslutsfattande sker senast 16.6.2020.
Vissa kommuner har redan godkänt en överföring av social- och primärvården redan
12/2019 och de har möjlighet att granska sina beslut senast 16.6.2020. Kommunernas beslut bekräftas på styrgruppsmötet 17.6.2020.
När kommunerna överför anordnande- och produktionsansvaret för social- och primärvårdstjänsterna i enlighet med Kommunallagen så kommer det att uppstå gränssnitt i såväl den
verksamhet som lämnar kvar i kommunerna som i den som överförs till välfärdsområdets
samkommun. De mest centrala gemensamma gränssnitten och uppgifterna finns i elev- och
studerandevården, den sysselsättningsfrämjande servicen och integrations- och invandrar-

servicen. En väsentlig del av ansvaret för anordnandet av dessa nämnda serviceformer och
tjänster kommer att finnas kvar i kommunerna. Klargörande av organiseringsansvar för de
s.k. gränssnittstjänsterna bör fattas i ett tidigt skede i den fortsatta beredningsprocessen av
välfärdsområdet.
Förslag: Välfärdsområdesberedningens styrgrupp godkänner att:
-

kommunerna fattar beslut om den frivilliga överföringen av anordnande- och produktionsansvaret i sin helhet för social- och primärvården till Österbottens välfärdsområdes
samkommun senast 16.6.2020

-

styrgruppen för Österbottens välfärdsområdesberedning sammankommer 17.6.2020 för
att konstatera de beslut kommunerna har fattat i ärendet per 16.6.2020, samt för att dra
upp linjerna för den fortsatta beredningen av Österbottens välfärdsområdes samkommun

-

välfärdsområdesberedningens utredningsrapporter beaktas i den fortsatta beredningsprocessen

Beslut: Styrgruppen godkände enhälligt att:
-

kommunerna som per 16.6.2020 har fattat beslut att frivilligt överföra anordnande- och
produktionsansvaret i sin helhet för social- och primärvården till Österbottens välfärdsområdes samkommun, deltar därefter i arbetet med beredningen av Österbottens välfärdsområdes samkommun.

-

Österbottens välfärdsområdesberedning sammankommer 17.6.2020 för att konstatera de
beslut kommunerna har fattat i ärendet per 16.6.2020, samt för att dra upp riktlinjerna för
den fortsatta beredningen av Österbottens välfärdsområdes samkommun.

-

välfärdsområdesberedningens utredningsrapporter beaktas i den fortsatta beredningsprocessen

-

de kommuner som senare än 16.6 och under år 2020 tar beslut om sin frivilliga överföring av anordnande- och produktionsansvaret i sin helhet för social- och primärvården till
Österbottens välfärdsområdes samkommun deltar i beredningsarbetet fr.o.m. 1.1.2021.

§ 7 Övriga ärenden
Beslut: Inga övriga ärenden

§ 8 Följande möte
Förslag: Onsdag 17.6.2020, kl. 16.30
Beslut: Godkändes.

§ 8 Mötets avslutande
Förslag: Ordförande avslutar mötet.

Beslut: Ordförande avslutades mötet kl. 19.00.

