
PROTOKOLL  

 

Organ: Styrgruppen för beredning av Österbottens välfärdsområde 

Tid: Onsdag 23.10.2019, kl. 12.30-14.40  

Plats: Vasa centralsjukhus, Y-byggnaden (jouren finns i första våningen), tredje vå-
ningen, Auditorium Grågås 

Närvarande: 

 

Enligt separat lista   

Ordförande: Patrick Ragnäs    

Sekreterare: 

 

Maria Hammar   

Paragrafer: 1–11   

Protokoll-
justerare: 

Lorenz Uthardt                                                    Owe Sjölund  

 

 

Elektronisk 
granskning 

25.10.2019                                                          25.10.2019  

Lorenz Uthardt                                                    Owe Sjölund  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Styrgruppen för beredning av Österbottens välfärdsområde 

Kommun Representant Närva-

rande 

Ersättare Närva-

rande 

Larsmo Gun Kapténs X   

 Peter Östman -   

 Karita Nynäs X   

Jakobstad Kristina Stenman X   

 Anna-Maja Henriksson -   

 Owe Sjölund X   

Pedersöre Stefan Svenfors X   

 Johanna Holmäng X   

 Greger Forsblom X   

Nykarleby Mats Brandt X   

 Mikael Lindvall X   

 Maria Palm X   

Vörå Tom Holtti X   

 Kjell Heir X   

 Rainer Bystedt X   

Korsholm Rurik Ahlberg X   

 Carola Lithén X   

 Samuel Broman X   

Vasa Tomas Häyry X   

 Joakim Strand - Anne-Marie Viinamäki  X 

 Maria Tolppanen X 
fr.kl.12.40 

  

Laihela Juha Rikala X   

 Janne Laine -   

 Tapio Nyysti X   

Malax Jenny Malmsten X   



 Lorenz Uthardt X   

 Håkan Knip X   

Korsnäs Christina Båssar - Caroline Westerdahl  X 

 Marcus Nordmyr -   

 Sven-Erik Bernas X   

Närpes Hans-Erik Lindqvist X   

 Mikaela Björklund X   

 Olav Sjögård X   

Kaskö Minna Nikander X   

 Kari Häggblom X   

 Carl-Gustav Mangs X   

Kristinestad Mila Segervall X   

 Patrick Ragnäs X   

 Åsa Blomstedt X   

Vasa sjukvårdsdistrikt Marina Kinnunen X   

 Gösta Willman X   

 Hans Frantz X   

 Olle Gull  X   

 Björn Boucht X   

 Päivi Berg  X   

 Pia Vähäkangas X   

 Jenny Björndahl-Öhman -   

 Maria Hammar X   

     

Övriga närvarande     

 Heli Masa, kommunikations-

chef, Vasa centralsjukhus  

X   



 

Organ:  
Styrgruppen för beredning av Österbottens välfärdsområde 

Tid: Onsdag 23.10.2019, kl. 12.30-14.40 

Plats: 

 

Vasa centralsjukhus, Y-byggnaden (jouren finns i första våningen), tredje vå-
ningen, Auditorium Grågås 

ÄRENDEFÖRTECKNING 

 

Paragraf Ärende  

§ 1 Mötets öppnande, konstaterande av närvaro  

§ 2 Godkännande av föredragningslista 

§ 3 Val av två protokolljusterare 

§ 4 Grundavtal för samkommunen för Österbottens välfärdsområde 

§ 5 Grundavtalets beslutsparagraf 

§ 6 Förbindelse till deltagande i beredningen av välfärdsområdet och överföringen av 

anordnande- och produktionsansvar för social- och primärvården till Österbottens väl-

färdssamkommun 1.1.2022 

§ 7 Inledande av samarbetsförhandlingar  

§ 8 Personalrepresentation i styrgruppen för beredningen av Österbottens välfärdsom-

råde 

§ 9 Övriga ärenden 

§ 10 Följande möte 

§ 11 Mötets avslutande  

 

 

 

 

 

 

 



 

§ 1 Mötets öppnande, konstaterande av närvaro  

Förslag: Styrgruppens ordförande Patrick Ragnäs öppnar mötet och konstaterar närvaro. 

Beslut: Ordförande öppnade mötet kl. 12.30 och konstaterade närvaro.  

 

§ 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: Lorenz Uthardt och Owe Sjölund föreslogs som protokolljusterare. Förslagen god-

kändes.  

 

§ 4 Grundavtal för samkommunen för Österbottens välfärdsområde  

Olle Gull  

Kommun- och ekonomidirektörerna justerade innehållet i grundavtalet på sina möten 11.10 och 

22.10. Den slutliga versionen av grundavtalet, (version 1.1 dat. 22.10.2019) har anslutits som bi-

laga. På mötet delges styrgruppen en redogörelse av vad de centrala förändringarna i grundavtalet 

medför jämfört med Vasa sjukvårdsdistriktets nuvarande grundavtal. 

 BILAGA: Grundavtal (version 1.1, 22.10.2019) 

Förslag: Styrgruppen godkänner att grundavtalet i dess föreliggande form sänds för godkän-

nande till Vasa sjukvårdsdistrikt medlemskommuner under perioden 28.10-16.12.2019.  

Beslut: Godkändes enligt beslutsförslag.  

 

§ 5 Grundavtalets beslutsparagraf 

Olle Gull  

Det har utarbetats två separata beslutsparagrafer. En av beslutsparagraferna gäller godkännande 

av grundavtalet i kommunerna, och i den andra beslutsparagrafen fattar kommunerna beslut om 

överföring av verksamheten.  

Beslutsparagrafen som gäller kommunernas godkännande av grundavtalet har behandlats på ägar-

styrningsgruppens arbetsmöte 18.10 och på kommun- och ekonomidirektörernas sammanträde 

22.10.   

BILAGA: Godkännande av grundavtal, beslutsparagraf 22.10.2019 

Förslag: styrgruppen godkänner grundavtalets beslutsparagraf enligt bilagan.  



 

Beslut: Godkändes enligt beslutsförslag.  

 

§ 6 Förbindelse till deltagande i beredningen av välfärdsområdet och överföringen av anord-

nande- och produktionsansvar för social- och primärvården till Österbottens välfärdssam-

kommun 1.1.2022 

Marina Kinnunen 

Paragrafen gäller kommunernas beslut om överföring av anordnandet och produktionen av lagstad-

gade social- och primärvårdstjänsterna till Österbottens välfärdssamkommun. Paragrafen och dess 

innehåll har behandlats på kommun- och ekonomidirektörernas sammanträde 22.10. 

Kommun- och ekonomidirektörerna beslöt på sitt möte 22.10. föreslå för styrgruppen att välfärds-

samkommunens verksamhet inleds 1.1.2022, vilket innebär att beredningen skulle ges tilläggstid. 

Dessutom föreslås, att kommunerna kan inom utgången av april 2020 granska sitt beslut gällande 

medverkan. Kommun- och ekonomidirektörsgruppen var inte enhällig i frågan.   

Styrgruppen förde en ingående diskussion om ärendet. Styrgruppen höll en förhandlingspaus kl. 

14.00-14.20 varefter föredragande gav en justerad beslutsparagraf enligt bilagan. 

BILAGA: Paragraf om överföring och anordnande- och produktionsansvar 23.10.2019 

Förslag: Styrgruppen godkänner beslutsparagrafen. 

Beslut:  Beslutsparagrafen godkändes enhälligt.  

 

§ 7 Inledande av samarbetsförhandlingar  

Päivi Berg  

I kommuner och samkommuner tillämpas Lagen om samarbete mellan kommunala arbetsgivare 

och arbetstagare, s.k.  samarbetslagen (449/2007). Syftet med samarbetet är att ge arbetstagarna 

möjlighet att i samförstånd med arbetsgivaren delta i utvecklandet av kommunens verksamhet och 

ge arbetstagarna möjlighet att påverka beredningen av beslut som gäller deras eget arbete och ar-

betskollektiv. Enligt § 4 i samarbetslagen ska man i samarbete mellan arbetsgivaren och personalen 

behandla åtminstone ärenden som gäller: 

1) sådana förändringar i organiseringen av arbetet, kommunens servicestruktur, kommun-

indelningen eller i samarbetet mellan kommunerna som har betydande konsekvenser för 

personalens ställning 

2) principer för omorganisering av tjänsterna, om ärendet kan ha väsentliga personalkon-

sekvenser, så som anlitande av utomstående arbetskraft eller överlåtelse av rörelse 

3)överföring av arbetstagare till anställning på deltid, permittering eller uppsägning, om 

dessa åtgärder vidtas av ekonomiska orsaker eller av produktionsorsaker. 

De kommuner och samkommuner som deltar i beredningen av Österbottens välfärdssamkommun 

och har social- och hälsovårdspersonal eller personal i stödtjänster som anknyter till social- och 

hälsovårdsväsendet ombes inleda samarbetsförhandlingar i deras egna organisationer. Kommuner-

na fattar ett beslut om godkännandet av grundavtalet för Österbottens välfärdsområde samt om 



 

medverkandet i välfärdssamkommunen under 28.10–16.12.2019. Samarbetsförhandlingarna måste 

inledas redan innan det här beslutet.  

Det bifogade informationspaketet har planerats som ett stöd för inledandet av samarbetsförhand-

lingarna, och delgetts kommundirektörerna och ledande tjänstemännen inom social- och hälsovår-

den i Vasa sjukvårdsdistrikts område. I stödmaterialet ingår allmän information om samarbetsför-

handlingar, men också om läget i beredningen av Österbottens välfärdsområde.  

Kommun- och ekonomidirektörerna antecknande förfararandet till kännedom och beslöt att Päivi 

Berg kan vid behov stöda organisationerna.  

BILAGA: Yhteistoimintamenettely Pohjanmaan hyvinvointialue su_sve 22.10.2019 (uppdate-

rad) 

Förslag: Styrgruppen godkänner förfarandet med samarbetsförhandlingarna och antecknar 

det bifogade informationspaketet till kännedom. 

Beslut: Gällande version skickas till kommun- och personaldirektörerna. Godkändes enligt 

beslutsförslag.  

 

 § 8 Personalrepresentation i styrgruppen för beredningen av Österbottens välfärdsområde 

Päivi Berg  

Den för Österbottens välfärdsområde tillsatta styrgruppen inledde sitt arbete 4/2019. Styrgruppen 

består av kommundirektörerna i sjukvårdsdistriktets medlemskommuner, fullmäktige- och styrelse-

ordförandena i kommunerna och i sjukvårdsdistriktet samt sjukvårdsdistriktets tjänstemän. Ifall man 

under år 2019 uppnår ett positivt beslut angående grundandet av en samkommun för Österbottens 

välfärdsområde bör styrgruppen stärkas med personalrepresentanter. 

I de beredningar som genomförts i Österbotten under de senaste åren i samband med social- och 

hälsovårdsreformen samt landskapsreformen har respektive huvudavtalsorganisation som repre-

senterar personalen inom social- och hälsovården haft två regionala representanter jämte person-

liga ersättare. En dylik personalrepresentation hade man i den Politiska styrgruppen och Föränd-

ringsledningsgruppen 2017, Politiska referensgruppen 2017–2018, Politiska styrgruppen 2019 och 

Samarbetsgruppen för landskapsberedningen 2017–2019. I praktiken har det här betytt att: 

 Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU har haft representanter från 

Talentia och Läkarförbundet (1+1) 

 Kommunsektorns utbildade vårdpersonal KoHo har haft representanter från Tehy rf och Fin-

lands närvårdar- och primärskötarförbund SuPer (1+1) 

 Offentliga sektorns union JAU har haft representanter från Förbundet för den offentliga sektorn 

och välfärdsområdena JHL och Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund Jyty (1+1)  

Kommun- och ekonomidirektörerna godkände förfarandet gällande regional personalrepresentation 

till styrgruppen (2+2+2) på sitt sammanträde 11.10, samt gav Päivi Berg till uppdrag att föra ärendet 

vidare så att personalrepresentationen kan förverkligas redan från början av nästa år. Förfarandet 

är i linje med Kommunförbundets rekommendationer.  

Förslag: Antecknas till kännedom.  



 

Beslut: Antecknades till kännedom.  

 

§ 9 Övriga ärenden  

Inga övriga ärenden i anslutning till välfärdsområdesberedningen. 

§ 10 Följande möte 

Styrgruppen för Österbottens välfärdsområdesberedning sammankommer följande gång:  

- 17.12.2019, kl. 10.00-12.00 (VCS, auditorium Grågås), den regionala sote-ledningsgruppen 

deltar på mötet som sakkunniga 

 

Beslut: Godkändes.  

 

 

 

§ 11 Mötets avslutande  

Ordförande avslutar mötet.  

Beslut: Ordförande avslutade mötet kl. 14.40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

l  


