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KORSNÄS KOMMUN

KORSNAS/58/00.01.00.02/2019

FÖRVALTNING, Utlåtande om förslag tll grundavtal för Österbotens 
välfärdsområde

Begäran om utlåtande gällande förslag tll grundavtal för Österbotens 
välfärdssamkommun har inkommit. Diskussion om en välfärdssamkommun har 
diskuterats sedan hösten 2018 och aktualiserades yterligare efer at vårdr och 
landskapsreformen föll. För beredningen har bildats en kommundirektörsgrupp och 
en styrgrupp med kommunernas och sjukvårdsdistriktets representanter. 

Kommunstyrelsen i Korsnäs avger utlåtande gällande förslaget tll det nya 
grundavtalet.

Bilagor: Bilaga 1, Begäran om utlåtande gällande förslag tll grundavtal 
Österbotens välfärdssamkommun
Bilaga 2, Grundavtal för Österbotens välfärdsområde 04.04.2019, version 0.3
Bilaga 3, Förslag tll utlåtande om Österbotens  älfärdsområde, Utkast tll 
utlåtande

Beredning: Carina Westberg, fornamn.efernamn@korsnas.f, tel. 06r3479125.

Soc.chefens förslag:
 årdr och omsorgsnämnden tar del av utkast tll utlåtande gällande den planerade 
välfärdssamkommunen.

VÅRDN § 61/2019 Beslut:
 årdr och omsorgsnämnden omfatar utkastet tll utlåtandet.  årdr och 
omsorgsnämnden vill framföra vikten av at äldreomsorgen fnns kvar i kommunens 
regi.
rrrrrrrrrr
Anna Sjölund avlägsnade sig under behandlingen kl 18.55.
rrrrrrrrrr

Et förslag tll utlåtande från Korsnäs kommun har utarbetats på basen av de 
diskussioner som förs inom organisatonen. 

Kd:s förslag:
Kommunstyrelsen omfatar förslaget tll utlåtande.

§ 193
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Korsnäs kommuns utlåtande om förslaget till grundavtal för Vasa sjukvårdsdistrikt/Österbottens 

välfärdsområde 

 

Vasa sjukvårdsdistrikt har den 10.05.2019 begärt in medlemskommunernas utlåtande om huruvida 

Österbotten behöver en välfärdsamkommun där man på frivillig basis kunde påbörja en 

beredningsprocess som siktar på en integrering av vård och omsorg i Österbotten. Som bilaga till 

begäran finns även ett utkast på hur ett nytt grundavtal för en sådan samkommun kunde se ut. 

Efter att vård- och landskapsreformen föll med föregående regering så står reformarbetet på många 

håll stilla eller är hänvisat till frivilliga samarbeten och samarbetsformer mellan kommunerna. Vi vet 

inte ännu i detta skede hur den nuvarande regeringen tänker ta sig an utmaningarna i social- och 

hälsovården. Förhandsinformationen är att man under hösten kommer att utreda huruvida 

kommunerna kan fortsätta att producera tjänster inom vård- och omsorg samt även hur 

Helsingforsregionens problematik ska lösas. Detta tyder på att man kan tänka sig att luckra upp 

bestämmelserna kring produktionen av tjänsterna och en förfrågan har även skickats till 

kommunerna där ministeriet önskar svar på vilka tjänster som kommunerna anser att de 

fortsättningsvis kan ansvara för och producera.  

Från Korsnäs kommuns sida har vi i olika sammanhang framhållit att vi i dagsläge har ett fungerande 

samarbete inom Kust-Österbottens samkommun för social och primärhälsovård och att vi önskar att 

ett frivilligt samarbete inom Österbottens välfärdskommun borde bygga på den befintliga modellen 

som vi har idag. Korsnäs kommun har ingen önskan att rasera den samarbetsmodell som byggts upp 

sedan 2009 års KSSR-reform. Modellen inom nuvarande samkommun bygger på att kommunerna är 

producenter till samkommunen och att samkommunen därtill har utvecklat sina regionala tjänster 

inom den psykosociala vården liksom inom det geriatriska området. Korsnäs kommun anser att 

lokalkännedom och närhetsprincipen utgör en mycket viktig komponent för att få en kvalitativt hög 

individuell service. 

Korsnäs kommun har en hög kvalitet på servicen och tillgängligheten till service i dagsläget är bra. 

Korsnäs kommun värnar mycket om att servicens kvalitet och tillgänglighet ska bibehållas. Trycket på 

servicen är mycket hög och kostnadskontrollen är därför mycket viktig. Ett eventuellt frivilligt 

samarbete inom ramen för en ny samkommun bör därför ske stegvis och kontrollerat för att också 

ge utrymme för utvärdering av både positiva som negativa effekter. 

Korsnäs kommun anser att Österbottens välfärdskommun borde bygga på en modell som möjliggör 

att Kust-Österbottens samkommun för social- och primärhälsovård kan kvarstå och vidareutvecklas 

inom ramen för ett utvidgat samarbete i Österbotten. 

 

Vilka uppgifter skall vi ge samkommunen, vad vill vi gemensamt uppnå? 

I förslaget till nytt grundavtal § 3 finns mycket vida möjligheter till att på frivillig väg överföra 

uppgifter från kommuner och samkommuner till det nya välfärdsområdet. Korsnäs kommun anser 

dock att det ligger i hela landskapets intresse att man inom det nya välfärdsområdet bygger en 

Kommunstyrelsen 16.09.2019 § 193 Bilaga 3, Förslag till utlåtande om Österbottens Välfärdsområde
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servicekedja som blir likadan för hela området. Korsnäs kommun har även i tidigare utlåtande om 

social- och hälsovårdsreformen önskat att man vid organisatoriska förändringar bygger upp en ny 

organisation stegvis. I det kommande arbetet kunde man sträva till att hitta en samsyn på vilket steg 

som kunde vara den första biten i byggandet av den nya samkommunen. 

På ett allmänt plan anser Korsnäs kommun att det kunde vara en fördel med Österbottens 

välfärdskommun för att få smidigare klient- och patientströmmar, effektiv vård, rätt patient på rätt 

vårdplats. Samtidigt kunde samarbete kring mer krävande funktioner som små kommuner har svårt 

att ordna, organiseras på en högre regional nivå. 

Korsnäs kommun anser däremot att äldreomsorgen, med därtill hörande hemservice, borde bli kvar i 

kommunens regi för att garantera lokalkännedomen och en smidig lokal serviceproduktion. 

Korsnäs kommun producerar idag sin primärhälsovård tillsammans med Malax kommun på basis av 

samarbetsavtal. Dessa avtal kan säkerligen överföras om samstämmighet kring en eventuell 

överföring råder mellan båda avtalsparterna.  

I förslaget till nytt grundavtal föreslås att samkommunen ska kunna organisera 

specialomsorgsuppgifter. Vi tolkar att man här öppnar upp för att överta och producera den service 

som Kårkulla producerar idag. Korsnäs kommun använder sig av Kårkullas specialtjänster för vissa 

klientgrupper och är mycket beroende av samkommunens expertis då det gäller dessa 

specialtjänster. Korsnäs kommun anser att det vore mycket olyckligt om Kårkulla samkommun 

splittras på grund av en frivillig överföring till Österbottens välfärdsområde av en del av 

medlemskommunerna. Klientgrupperna inom Kårkulla är mycket sårbara för olika förändringar och 

man borde noggrant utreda innebörden av skrivningen i förslaget till grundavtalet innan eventuella 

beslut tas i ärendet. 

 

Hur fördelar vi inflytandet i de högsta beslutande organen? 

I förslaget till nytt grundavtal finns en röstbegränsning som säger att en kommun i samband med 

omröstningar i fullmäktige kan ha högst 40 % av rösterna ( § 6). Röstbegränsningen har ingen 

betydelse för dagens medlemskommuner eftersom Vasa stad som största medlem då inte skulle 

beröras av röstspärren. Röstspärren i nuvarande gällande samkommunsavtal ger Vasa 44 röster av 

154 eller 28,6 % av samkommunens röster.  

En omfattande överföring av uppgifter till Österbottens Välfärdsområde innebär en dramatisk 

minskning av Korsnäs kommuns möjligheter att påverka funktioner som är av stor lokal betydelse. 

En sådan överföring innefattar även på sikt att kommunens övriga funktioner påverkas och borde 

delvis överföras. Det vore därför önskvärt att utreda även minoritetsägarnas möjligheter att påverka 

funktioner som är viktiga lokalt.  

Korsnäs kommun anser att det nya Österbottens välfärdsområde skall byggas upp på en gemensam 

vilja och med en omtanke om att hela områdets befolkning har rätt att få god service på sitt 

närområde. Röstspärren borde således i det optimala utfallet sakna betydelse. Eftersom Korsnäs 

kommun har förespråkat en stegvis införande av Österbottens välfärdsamkommun så förespråkar vi 

Kommunstyrelsen 16.09.2019 § 193 Bilaga 3, Förslag till utlåtande om Österbottens Välfärdsområde
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också en försiktig eventuellt en stegvis höjning av röstspärren så att den vid starten av den nya 

samkommunen kunde fastslås till 30 %. 

Då det gäller ägandet i samkommunens grundkapital så anser Korsnäs kommun med tanke på 

eventuella kommande satsningar att andelen i grundkapitalet borde korrigeras så att det i möjligaste 

mån motsvarar antalet invånare per medlemskommun. 

 

Hur skall kommunerna styra samkommunen, vilka styrinstrument behövs? 

Från förslaget till nytt grundavtal framgår inte hur man avser bygga upp servicestrukturen i den nya 

enheten. För de lokala beslutsfattarna är det egentligen servicen på den lokala nivån som är det 

viktigaste ärendet att bevaka. Det finns olika möjligheter för detta. Det sedvanliga sättet när servicen 

ska fusioneras är att man från de tidigare ägarna bereds en plats i den nya styrelsen. Men man kan 

även tänka sig ett system med sektioner där man då kan ta in lokal representation eller att man har 

ett förhandlingssystem eller avtalsbaserat förhandlingssystem mellan samkommunen och 

primärkommunen. 

Viktigt i sammanhanget är att det lokala inflytande på något vis beaktas även för 

minoritetsägarkommuner. Det lokala inflytandet och framförallt sakkunskapen är av största vikt om 

även socialvården ska integreras i en större helhet.  

 

Hur hanteras överskott och underskott och hur faktureras tjänsterna? 

Utgående från ett antagande om att inga kommunala fastigheter ska överföras så borde inte en ökad 

integrering påföra samkommunen ett större behov av egen finansiering heller. Då borde modellen 

med att ett eventuellt över- och underskott betalas ut till medlemskommunerna under pågående 

räkenskapsår vara användbar. Vasa stad kommer att ha en del fastigheter (H-Huset) som byggs i 

samprojekt med Vasa sjukvårdsdistrikt och dessa fastigheter bör diskuteras skilt för att det ska vara 

ett transparent och jämlikt system mellan ägarkommunerna och deras fastighetsinnehav.  

Tjänsterna borde faktureras så att varje medlemskommun som går in för en överföring av sin 

tjänsteproduktion till samkommunen, står för sina kostnader. I förslaget till grundavtal föreslås att 

prissättningen av tjänster ska baseras på självkostnadspris. Ett självkostnadspris kan då betyda ett 

pris per medlemskommun, eller ett pris för serviceproduktionen av en viss tjänst inom hela 

samkommunens område.  

En övergång till gemensam Österbottnisk prissättning för vård- och omsorgsprodukter kan orsaka 

betungande och i vissa fall omotiverade prishöjningar för kommuner som idag avviker från det 

österbottniska medeltalet. Harmoniseringar kan komma att driva upp kostnadsnivån även inom 

enheter som då tidigare legat under medeltalet vilket gör att vi får en dyrare vård än tidigare. 
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Behövs det en ny utjämningsfunktion för dyr vård och behövs ändringar i strukturen kring 

grundkapitalet? 

I och med att Korsnäs kommuns åsikt är att en eventuell utvidgning av samkommunens verksamhet 

ska göras på ett kostnadsneutralt sätt mellan medlemskommunerna så anser vi också att den 

nuvarande utjämningsfunktionen inte behöver ändras. 

Strukturen i grundkapitalet kan vara i behov av korrigeringar så att det motsvarar bättre 

befolkningstalet i de olika kommunerna, speciellt om större investeringars finansiering ska kopplas 

ihop med grundkapitalet. 

 

 

Kommunstyrelsen i Korsnäs 16.09.2019 
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KORSNÄS KOMMUN

ANVISNINGAR FÖR BEGÄRAN OM OMPRÖVNING OCH BESVÄRSANVISNING

OMPRÖVNING

Myndighet tii viiken begäran om omprövning kan framstäiias samt td för yrkande av omprövning
Den som är missnöjd med nedan nämnda besiut, kan skrifiigen begära omprövning.
Myndighet hos viiken omprövning yrkas är:

Korsnäs kommun/ Kommunstyrelsen
Strandvägen 4323
66200  KORSNÄS

Paragrafer: 185, 189, 200, 203
Begäran om omprövning ska göras inom 14 dagar från deifåendet av besiutet.

Upphandiingsräteise
Part som är missnöjd med den kommunaia myndighetens besiut i § 185 eiier något annat 
avgörande i upphandiingsförfarandet kan även söka upphandiingsräteise hos den 
upphandiande enheten (samma adress som ovan) eniigt 81 § i upphandiingsiagen. 
Upphandiingsräteise skaii framstäiias inom 14 dagar från deifåendet av besiutet.

Omprövningsyrkandets innehåii
Av omprövningsyrkandet skaii framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skaii 
undertecknas av den som framstäiier det.

Tiii upphandiingsräteisens ska fogas de handiingar som den som framstäiier yrkandet 
hänvisar tii om de inte redan fnns hos den upphandiande enheten. 

BESVÄRSANVISNING

Besvärsmyndighet och besvärstd
I nedan nämnda besiut kan ändring sökas genom skrifiiga besvär. Ändring i et besiut med 
aniedning av omprövning kan sökas endast av den, som framstäiit begäran om omprövning.
Om besiutet har ändrats med aniedning av omprövning, kan ändring i besiutet sökas genom
kommunaibesvär också av den, som är part, eiier av en kommunmediem.

Besvär över besiutet under § xx anförs som kommunaibesvär tii

Vasa förvaltningsdomstol
Korsholmsesplanaden 43
PB 204
65101 VASA

Besvärstden är 30 dagar och räknas från det besiutet deigivits eniigt oom  § 139-140.
Besvär över besiuten under § xx anförs som förvaitningsbesvär tii:
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KORSNÄS KOMMUN

Vasa förvaltningsdomstol
adress eniigt ovan

Besvär kan anföras även via förvaitnings- och speciaidomstoiarnas e-tjänst på adressen 
htps://asiointi2.oikeus.f/haiiintotuomioistuimet#/sv

Besvärstden är 30 dagar och börjar från det besiutet meddeiats efer ansiageniigt oom  § 
108.

Besvärsskrif
I besvärsskrifen skaii uppges
- ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress
- viiket besiut som överkiagas
- tii viika deiar besiutet överkiagas och viika ändringar, som yrkas i besiutet
- motveringar tii at besiutet bör ändras.

Besvärsskrifen skaii undertecknas av ändringssökanden sjäiv eiier av den, som uppgjort 
besvärsskrifen. Undertecknaren bör även uppge sit yrke, boningsort och postadress.

Tiii besvärsskrifen skaii fogas det besiut som överkiagas, i originai eiier som ofcieiit 
bestyrkt kopia, och intyg om den dag, från viiken besvärstden skaii räknas.

Iniämnande av besvärshandiingar
Besvärshandiingarna skaii iniämnas tii besvärsmyndigheten före besvärstdens utgång. 
Besvärshandiingarna kan även sändas med post eiier genom bud, men i så faii på 
avsändarens eget ansvar. Handiingarna skaii iniämnas tii posten i så god td at de kommer 
fram, innan besvärstden går ut.

Avgif
Vid sökande om ändring uppbär förvaitningsdomstoien med stöd av iagen om avgifer för 
domstoiars och vissa justteförvaitningsmyndigheters prestatoner (701/93) en 
rätegångsavgif på i260 euro.

BESVÄRSFÖRBUD

Vad förbudet grundar sig på
Efersom nedan nämnda besiut endast gäiier beredning eiier verkstäiiighet, kan eniigt 136 §
kommunaiiagen omprövning inte framstäiias, ej heiier kommunaibesvär anföras över 
besiuten: 

Paragrafer: 181-184, 186-188, 190-199, 201-202, 204-205

Besvär kan inte anföras över nedan nämnda besiut, efersom en skrifiig begäran om 
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omprövning eniigt 134 § 1 mom. kommunaiiagen kan framstäiias över besiuten:

Paragrafer: 185, 189, 200, 203

Ändring får inte sökas i deta besiut om tjänsteinnehavaren eiier 
tjänsteinnehavarföreningen har rät at anhängiggöra ärendet vid arbetsdomstoien. 
Ärenden som gäiier toikningen av et tjänstekoiiektvavtai avgörs av arbetsdomstoien (i26 § i
iagen om kommunaia tjänstekoiiektvavtai):

Paragrafer: xx-xx
Delgivning

Protokoiiet                           Sign.

- har framiagts tii aiimänt påseende och på kommunens hemsida     i23  /  09  i2019 ______________

- har avsänt med postens förmediing       /      i2019 ________________________________________

- har iämnats tii parten. oorsnäs       /      i2019 ___________________________________________

Tilläggsuppgifter:
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