
Vasa sjukvårdsdistrikt samkommunsstyrelsen

Ärende: KRISTINESTADS UTLÅTANDE ÖVER GRUNDAVTAL FÖR ÖSTERBOTTENS
VÄLFÄRDSOMRÅDE
Hänv: Er begäran om utlåtande 10.5.2019

Stadsstyrelsen i Kristinestad har behandlat ärendet vid sitt sammanträde 26.8.2019 (§ 147) samt har enhälligt
beslutat avge följande utlåtande över grundavtal för Österbottens välfärdsområde:

Utmaningar för att skapa ett välfärdsområde som täcker Österbotten från Kristinestad i söder till Jakobstad
och Pedersöre i norr är många. Kommunerna varierar i storlek, delvis i åldersstruktur samt hur
kostnadseffektiva man är. Kristinestad har idag en förhållandevis kostnadseffektiv vård, liksom Närpes.
Avståndet är dessutom långa.

I den norra delen är samarbetet organiserat på ett sätt, medan den inom Kfem-området ordnat på ett annat
sätt. I den norra delen finns en spill-over effekt till Soite, där invånare väljer att söka vård i Karleby. I
Österbottens södra del riskerar motsvarande situation, men då med spill-over effekt till Etelä-Pohjanmaan
sairaanhoitopiiri samt till Satakunnan sairaanhoitopiiri.

För Kristinestads del bevarandet och utvecklandet av öppna vården i Kristinestad av högsta prioritet. En
försämring av den vård som finns idag på den s k sjukhusbacken på Lappfjärdsvägen 10 är inte acceptabel.

I Kristinestad finns en verksamhet som bäst beskrivs i form av ett Sote-eko-system. Eko-systemet består av
offentliga-, privata- och tredje sektorns aktörer. Offentliga sektorns aktörer är stadens egen hälsovårdscentral
med brådskande läkarmottagning vardagar samt under veckoslut via köptjänst av Terveystalo,
rehabiliteringsavdelning med 18/20 platser samt familjecenter bestående av fysioterapi, rådgivning,
tandvård, individ- och familjeomsorg, hemvårdens administration och akutteam.

I familjecentret finns även K5:s psykosociala satellitverksamhet samt K5:s geriatriska enhet. Där också
stadens administration för småbarnspedagogik. Till familjecentret kommer ännu under 2019
bildningscentralens administration samt undervisning för smågrupper att placeras.

På sjukhusbacken finns Vasa sjukvårdsdistrikts Bottenhavets sjukhus laboratorie-, röntgen- och
dialystjänster. Eko-systemet består också av privata sektorns sjukhus KristinaMedi som upprätthåller
specialsjukvård i form av dagkirurgi samt arbetshälsovård. KristinaMedi förvaltar även en steriliseringsenhet
med kapacitet för hela Syd-Österbottens behov. Terveystalo har i byggnaden ett callcenter med närmare 150
anställda. Likaledes finns på adressen Attendos serviceboende.

På adressen finns tredje sektorns Geritrim/Bottenhavets sjukhem för rehabilitering av veteraner samt numera
i allt ökande grad även rehabilitering av vanliga seniorer i behov av tjänsten. Geritrim har även kunder från
Vasa samt fungerar mycket förtjänstfullt som tilläggskapacitet för Kristinestads behov av
rehabiliteringstjänster som går utöver den egna rehabiliteringsenhetens kapacitet.

Ett stenkast ifrån sjukhusbacken med allt sitt utbud av social- och hälsovårdsservice finns även Röda korsets
flyktingcentral, den största i Österbotten.

Verksamheten är redan nu en mångsidig Sote-central som harmoniserat diverse aktörers verksamheter som
har potential till att expandera att täcka ett betydligt större geografiskt område än vad nu är läget. Invånarna i
Södra Österbottens landskap samt Satakunda landskap är även de välkomna att ta del av servicen som
produceras på Lappfjärdsvägen 10.

Öppna vården är för Kristinestads del den strategiskt viktigaste social- och hälsovårdsservice kommunen
själv behöver ha möjligheter att påverka, antingen då som autonom kommun eller genom avtal med ett
privat bolag.



Kristinestad har inga invändningar mot att sjukvårdsdistriktet ansvarar för åldringsvården. Många av de
äldre är multisjuka och en integrering, där man ser människan som helhet, är viktig utifrån deras perspektiv.
Personal inom äldrevårdens hemvård samt serviceboendeenheter jobbar som regel i den kommun personalen
är bosatta och serviceboendeenheter är geografiskt placerade där åldringar i behov av denna service finns.

Likaledes finns hemvården där klienterna är boende, dvs i sina hem och detta bör inte påverkas i någon
nämnvärd grad om personalen är anställd av kommunen eller en samkommun. Servicen finns i kommunen
och skatteintäkterna tillfaller kommunen oberoende om verksamheten finns i kommunal eller samkommunal
regi.

Det nya grundavtalet bör innehålla flexibilitet som gör att kommuner, vilka ser ett behov av nya former av
samarbeten och nya innovativa lösningar för att erbjuda service nära sina invånare ska ha möjlighet att göra
så. Det kan även finnas tillfällen då kommuner behöver ha möjlighet, och rätt, att producera vård som övriga
delar av landskapet inte anser sig ha behov av. Framför allt i en framtid där utvecklingen och den tekniska
utvecklingen går allt snabbare finns det behov av ett grundavtal som är tillåtande till sin karaktär.

Kristinestad framför följande kommentarer på enskilda paragrafer i avtalet:

§ 3 Uppgifter
Öppna vården är den service kommunen bör behålla i egen regi, antingen då som autonom kommun, i
samarbete med andra kommuner, genom avtal med ett privat företag eller tredje sektorn. Grundavtalets
formulering bör därför omformuleras så att detta är tillåtet.

§ 9 Styrelsens sammansättning och rösträtt
Antalet styrelseplatser bör motsvara antalet kommuner som ingår i den nya samkommunen. Paragrafen bör
justeras så att alla kommuner får en ordinarie plats.

§ 13 Samkommunens övriga organ och dess ledamöter
Endast de nämnder som krävs enligt lag bör skrivas in i grundstadgan, övriga nämnder fastställa i en
framtida förvaltningsstadga.

Kommuner som ingår i samkommunen bör ha en ordinarie post i samtliga nämnder. Paragrafen bör justeras
utifrån detta.

§ 14 Styrning av verksamheten
Paragrafen bör kompletteras med att en kommunrunda ordnas årligen samt att ett ekonomiforum ordnas
inför budgetarbetet.

Blir resultatet sådant att ett antal kommuner väljer att den nya samkommunen ska ordna lagenliga och
vittomfattande social- och hälsovårdstjänster medan andra kommuner väljer att ordna dessa på annat sätt,
riskerar vi att få två olika grupperingar av kommuner. Blir detta utfallet bör denna paragraf innehålla en
nämnd för respektive gruppen.

Kristinestad uppmanar Vasa sjukvårdsdistrikt att utreda samt presentera möjligheter och alternativ till olika
nämnder utifrån det ovannämnda samt mallar/modeller för minoritetsskydd..

Möjligheten till kommunvisa avtal bör utredas; kommunerna kan ha olika behov utifrån hur respektive
kommun se ut. Det som bör utredas är bland annat hur detaljerade kan och bör kommunvisa avtal vara, hur
mycket kan de särskilja från varandra, hur sköts finansieringen, hur långa kan avtalen vara osv.

§ 22 Prissättning och fakturering av prestationer
Kristinestad har idag en kostnadseffektiv vård. En övergång till en gemensam österbottnisk prissättning för
vården och omsorgen kan leda till betungande och omedelbara prishöjningar för Kristinestads del.



Kristinestad motsätter sig förslaget till strykningar i sista stycket i denna paragraf. För att kommunerna ska
ha en rimlig chans att budgetera för verksamheten ska ändringar av enhetspriser ske efter noggrant
övervägande, eftersom ändringarna sannolikt rör sig om kostnadsökningar och inte om kostnadssänkningar.

Kristinestad föreslår strykningarna stryks och att paragrafen lyder: Styrelsen gör mellanbokslut minst halvårsvis.
Styrelsen kan ändra enhetspriserna under verksamhetsåret om ytterst vägande skäl föreligger. En ändring som höjer
eller sänker enhetspriserna kan träda i kraft tidigast från ingången av den månad som följer på meddelandet.

Så länge som kommunerna finansierar välfärdsområdet så viktigt att kommunerna vet i budgetskedet vad
som ska avsättas och att inga snabba förändringar sker.

Kristinestad 12.9.2019

För stadsstyrelsen

Mila Segervall, stadsdirektör
Dan Anders Sjöqvist, kanslichef


