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Utlåtande över grundavtal för Österbotens välfärdsområde, Vasa sjukvårdsdistrikt

Stadsstyrelsen 9.9.2019, 247 §

Beredning: stadsdirektör Mats Brandt

Vasa sjukvårdsdistrikt begär medlemskommunernas utlåtande om et utkast tll 
grundavtal för at bilda en frivillig välfärdssamkommun. ttlåtandet ska lämnas 
in senast 15.9.2019. 

Allmänna synpunkter 
Inledningsvis kan konstateras at social- och hälsovårdsreformer kontnuerligt 
varit aktuella under en toårsseriod. Grundlagsutskotet har anset at tdigare 
reformförslag som bygger så totalintegraton och större aktörer inom social- 
och hälsovården är accestabla och at det är motverat så längre sikt med hän-
visning tll en hållbar ofentlig ekonomi, samt tryggandet av sociala rätgheter 
och jämlikhet. (Grut 67/2014, s. 3-4)

I regeringssrogrammet för statsminister Ant iinnes regering (s. 158 framåt) 
sägs at regeringen kommer at inleda beredningen av social- och hälsovårdsre-
formen, at beredningen under tdigare valserioder och de konsttutonella vill-
koren beaktas, samt at reformen genomförs så et kontrollerat sät och i etas-
ser. Dessutom lägger man tyngdsunkten inom social- och hälsovården vid 
tjänsterna så basnivå och tll förebyggande verksamhet, med samordnade 
tjänster, smidiga vårdkedjorna, med mera. Social- och hälsovårdsreformen in-
nebär at ansvaret för at ordna social- och hälsotjänster samlas hos självstyran-
de områden som är större än kommuner. Et beredningsarbete i Österboten 
som går i den här riktningen är således et steg i rät riktning. Det är en fördel 
at vi själva i et tdigt skede kan dra uss riktlinjer för hur social- och hälsovår-
den ska se ut. 

Särskilda frågeställningar
I utlåtandebegäran vill man at medlemskommunerna särskilt tar ställning tll 4 
frågor: 
- Vilken uppgif ska vi ge samkommunen, vad vill vi gemensamt uppnå?
- Hur fördelar vi infytandet i de  ögsta beslutande organen?
- Hur ska kommunerna styra samkommunen, vilka är de styrinstrument som 

be övs? Vad kan tll den delen lämnas tll förvaltningsstadgan för avgöran-
de?

- Hur  anteras överskot oc  underskot oc   ur faktureras tjänsterna? Be-
 övs det en ny utjämningsfunkton för dyr vård oc  be övs ändringar i 
strukturen kring grundkapitalet?
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Bilagor:
Begäran om utlåtande
ttkast tll grundavtal 
Förslag tll stadens utlåtande

Stadsdirektör Mats Brandts förslag:
Stadsstyrelsen beslutar at: 
1. förena sig i förslaget tll stadens utlåtande i bilaga och avge det som sit ut-

låtande;
2. delge utlåtandet åt stadsfullmäktge för kännedom. 

Stadsstyrelsens beslut:
Stadsdirektörens förslag godkändes. 
______
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Förslag till utlåtande 

 

Vasa sjukvårdsdistrikt begär medlemskommunernas utlåtande om ett utkast till 
grundavtal för att bilda en frivillig välfärdssamkommun. Utlåtandet ska lämnas 
in senast 15.9.2019.  
 
Allmänna synpunkter  
Inledningsvis kan konstateras att social- och hälsovårdsreformer kontinuerligt 
varit aktuella under en tioårsperiod. Grundlagsutskottet har ansett att tidigare 
reformförslag som bygger på totalintegration och större aktörer inom social- 
och hälsovården är acceptabla och att det är motiverat på längre sikt med 
hänvisning till en hållbar offentlig ekonomi, samt tryggandet av sociala 
rättigheter och jämlikhet. (GruU 67/2014, s. 3-4) 
 
I regeringsprogrammet för statsminister Antti Rinnes regering (s. 158 framåt) 
sägs att regeringen kommer att inleda beredningen av social- och 
hälsovårdsreformen, att beredningen under tidigare valperioder och de 
konstitutionella villkoren beaktas, samt att reformen genomförs på ett 
kontrollerat sätt och i etapper. Dessutom lägger man tyngdpunkten inom 
social- och hälsovården vid tjänsterna på basnivå och till förebyggande 
verksamhet, med samordnade tjänster, smidiga vårdkedjorna, med mera. 
Social- och hälsovårdsreformen innebär att ansvaret för att ordna social- och 
hälsotjänster samlas hos självstyrande områden som är större än kommuner. 
Ett beredningsarbete i Österbotten som går i den här riktningen är således ett 
steg i rätt riktning. Det är en fördel att vi själva i ett tidigt skede kan dra upp 
riktlinjer för hur social- och hälsovården ska se ut.  
 
Särskilda frågeställningar 
I utlåtandebegäran vill man att medlemskommunerna särskilt tar ställning till 4 
frågor:  
- Vilken uppgift ska vi ge samkommunen, vad vill vi gemensamt uppnå? 
- Hur fördelar vi inflytandet i de högsta beslutande organen? 
- Hur ska kommunerna styra samkommunen, vilka är de styrinstrument som 

behövs? Vad kan till den delen lämnas till förvaltningsstadgan för 
avgörande? 

- Hur hanteras överskott och underskott och hur faktureras tjänsterna? 
Behövs det en ny utjämningsfunktion för dyr vård och behövs ändringar i 
strukturen kring grundkapitalet? 

 
I anslutning till dessa frågor torde staden konstatera följande med avseende på:  
 
Samkommunens uppgifter (3 §) 
Staden anser att hela social- och hälsovården kan överföras till Österbottens 
välfärdsområde. I dag ingår miljöhälsovården, inklusive veterinärtjänster, i 
Jakobstads social- och hälsovårdsverk, och staden anser att miljöhälsovården 
även borde ingå i Österbottens välfärdsområde. Ifall så inte blir fallet, måste 
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nya lösningar diskuteras för Jakobstads, Larsmos, Nykarlebys och Pedersöres 
del. Frågan om veterinärvård är ytterst viktig för primärnäringarna och 
livsmedelsindustrin i vårt område. 
 
Fullmäktige: antalet ledamöter och rösträtt (6 §) 
Staden kan godkänna att röstspärren för en kommun kan höjas från nuvarande 
25 % till 40 %. Det är principiellt viktigt att en kommuns röstetal bättre än idag 
återspeglar dess ekonomiska ansvar och befolkningsunderlag, men samtidigt 
tryggar röstspärren en bättre fördelning av ansvar och påverkningsmöjligheter 
mellan samkommunens medlemskommuner. 
 
Samkommunens styrelse (9 §) 
I förslaget till grundavtal föreslås styrelsens storlek vara 11. Staden anser att 
detta ger möjligheter till en fungerande styrelse, som ändå möjliggör en 
regionalt och politiskt mångsidig sammansättning.  
 
Dessutom föreslår staden att man inför ett stadgande i grundavtalet om 
regional fördelning av platserna enligt följande: 
 
Jakobstad, Larsmo, Nykarleby, Pedersöre 3 platser 
Korsholm, Vörå, Vasa, Laihela  6 platser 
Kaskö, Korsnäs, Kristinestad, Malax, Närpes  2 platser 
 
Övriga organ 
I utkastet till grundavtal föreslås förutom styrelsen 5 olika nämnder, bland 
annat för anordnandeansvar och produktionsansvar. Staden anser att det vara 
en god lösning med nämnder där anordnande- och produktionsansvar 
separeras. På så sätt tryggas också en bredare demokratisk insyn och möjlighet 
till påverkan i samkommunens verksamhet. 
 
Då den nya samkommunen inleder sin verksamhet är det ytterst viktig att också 
uppnå en god dialog med kommunernas ansvarsområden, och en god 
integration av bl a rådgivnings- och elev och studerandevårdens verksamhet 
med bildningssektorn i kommunerna. Därför föreslår staden att samkommunen 
även inrättar en samarbetsdelegation med kommunerna. Denna kunde 
omnämnas i grundavtalet.  
Dessutom är det viktigt att den nya samkommunen har en god dialog med 
klienterna, och därför bör former för dialog med patient- och klientgrupper 
utvecklas under beredningen. 
 
Ägarstyrningen (§ 14) 
Välfärdsområdet kommer att ansvara för användningen av långt över hälften av 
medlemskommunernas budgetmedel. För att få en god ägarstyrning krävs ett 
ytterst välfungerande förhandlingssystem, med regelbunden kontakt till var och 
en medlemskommun. Stadgandet i grundavtalsutkastet skapar en god grund för 
detta förhandlingssystem, men i praktiken behöver systemet preciseras, t ex så, 
att samkommunen varje år har en förhandling med varje medlemskommun i 
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maj, och en gemensam diskussionsomgång inför budgetberedningen i 
september-oktober. Detta är särskilt viktigt i inledningsskedet av den nya 
samkommunen. 
 
Grundkapitalet (§ 15)  
I utkastet till grundavtal har intagits grundkapitalet enligt bokslutet 31.12.2018. 
Grundkapitalandelarna återspeglar inte idag fördelningen av befolkningen eller 
användningen av Vasa centralsjukhus. Staden förordar att man i 
beredningsprocessen finner lösningar som bättre återspeglar 
befolkningsunderlaget och den prognostiserade fördelningen av prestationer 
inom Österbottens välfärdsområde. 
 
Behandlingen av över- och underskott (§ 19) 
Staden stöder förslagen i utkastet till grundavtalet om en årlig granskning av 
över- och underskott. På det sättet tar medlemskommunerna årligen ställning 
till situationen i samkommunen. 
 
Finansieringen av samkommunensverksamhet och investeringar (§§ 22-27) 
Staden prioriterar att Österbottens välfärdsområde bildas så att samtliga 
medlemskommuner deltar i alla verksamheterna. Det är dock viktigt att man i 
grundavtalet i detta skede även stadgar för den situationen att kommunerna 
deltar i samkommunen med olika omfattning ( § 22). När det gäller utjämning 
av exceptionellt stora kostnader (§ 23) anser staden att utjämning ska göras 
endast för de grunder som finns i dag, d v s specialsjukvården. 
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ANVISNING FÖR BEGÄRAN OM OMPRÖVNING OCH BESVÄR
___________________________________________________________________________

Besvärsförbud
Eftersom besut  medanm emdans  gäluuer beredamnmg euuer verss äluungee   snm emung  sommtmnuungem 
omprövmnmgsbegälrnm nm e frnms äluuns euuer sommtmnubesvälr nmförns över besut e . 

Paragrafer: 232-243 §  246-247 §

Paragrafer
Begälrnm om omprövmnmg: 244-245 §  248-249 §
Amförnmdae nv sommtmnubesvälr:
Amförnmdae nv förvnu mnmgsbesvälr: 250-252 §
Ammn  besvälr: Uppenmdaunmgsrälteuseebesvälr

Pro osouue  enr gjor s tiuugälmgung  n dae  nuumälmmn dan nmäl e : 13.9.2019  
Besut e  enr daeugets pnr em gemom et brev som nvsälmdaes: 
Besut e  enr daeugets pnr em gemom et e-pos medadaeunmdae som nvsälmdaes: 12.9.2019

Anvisning för begäran om omprövning 

Dem som älr mnssmöjda meda daetn besut  snm begälrn omprövmnmg ssrnftung .  mdarnmg n besut e  får nm e 
sösns gemom besvälr eos daoms ou.

Omprövning får begäras av: daem som besut e  nvser euuer vnrs rält  sskudangee  euuer fördaeu danres  på-
versns nv besut e  (pnr )  oce sommtmmedauemmnr.

Tidsfrist för begäran om omprövning: Omprövmnmg ssn begälrns nmom 14 dangnr fråm daeufåemdae  nv be-
sut e . Begäran om omprövning ska lämnas in tll Nykarleby stad före kl. 16.00 den sista vardagen som 
begäran om omprövning får framställas.

Em pnr  nmses en fåt daeu nv besut e  sjt dangnr efter nt breve  sälmdaes  om nm e mågo  nmmn  vnsns. Vnda 
vnmung eues romnss daeugnvmnmg nmses pnr em en fåt daeu nv besut e  daem  redaje dangem efter nt medadae-
unmdae  sälmdaes  om nm e mågo  nmmn  vnsns. 

Em sommtmmedauem nmses en fåt daeu nv et besut  sjt dangnr efter dae  nt pro osouue  fnmms tiuugälmgung 
n dae  nuumälmmn dan nmäl e . 

Dngem för daeufåemdae  rälsmns nm e meda n tidasfrns em för begälrnm om omprövmnmg. Om daem sns n dangem 
för omprövmnmgsbegälrnm nmfnuuer på em eeugdang  själuvs älmdangee sdangem  förs n mnj  jtunftom  mndasom-
mnrnftom euuer em eeugfrn uördang  får omprövmnmg begälrns daem förs n vnrdangem daälrefter.

Omprövningsmyndighet: Stadsstyrelsen
Pos ndaress: PB 29  66901 Nksnruebk  
Besössndaress: Topeuntsespunmndaem 7
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E-pos ndaress: mksnruebk.s nda@mksnruebk.f
Teuefommtmmer: 06 7856 111

Omprövningsbegärans form och innehåll
Omprövmnmg ssn begälrns ssrnftung . Ocsså eues romnssn daostmem  tppfkuuer srnve  på ssrnftung form.

I omprövmnmgsbegälrnm ssn tppges:
- dae  besut  n vnuse  omprövmnmg begälrs
- etrdanm omprövmnmg som begälrs
- på vnusn grtmdaer omprövmnmg begälrs

I omprövmnmgsbegälrnm ssn tppges mnmme  på daem som enr begälr  omprövmnmg snm  persomems eem-
sommtm  pos ndaress oce  euefommtmmer. 
Om omprövmnmgsbesut e  får daeuges som et eues romnss  medadaeunmdae ssn ocsså e-pos ndaress tppges.

Pro osouust darng oce bnungor som gäluuer besut e  snm begälrns eos s ndassnmsune  euuer på www.mksnrue-
bk.f

Anvisning om anförande av förvaltningsbesvär hos förvaltningsdomstol 

Besvärsrät
I daetn besut  får älmdarnmg sösns nv daem som besut e  nvser euuer vnrs rält  sskudangee  euuer fördaeu danres  
påversns nv besut e  (pnr ). 

Besvärstid
Besvälr ssn nmförns nmom 30 dangnr fråm daeufåemdae  nv besut e . 

Besvälrem ssn uälmmns nm tiuu besvälrsmkmdangee em semns  tmdaer besvälrstidaems sns n dang nmmnm besvälrs-
mkmdangee em s älmger.

Em pnr  nmses en fåt daeu nv besut e  sjt dangnr efter nt breve  sälmdaes  om nm e mågo  nmmn  vnsns. Vnda 
vnmung eues romnss daeugnvmnmg nmses pnr em en fåt daeu nv besut e  daem  redaje dangem efter nt medadae-
unmdae  sälmdaes  om nm e mågo  nmmn  vnsns. 

Dngem för daeufåemdae  rälsmns nm e meda n besvälrstidaem. Om daem sns n dangem för nt nmförn besvälr nmfnu-
uer på em eeugdang  själuvs älmdangee sdangem  förs n mnj  jtunftom  mndasommnrnftom euuer em eeugfrn uör-
dang  får besvälr nmförns daem förs n vnrdangem daälrefter.

Besvärsmyndighet
Kommtmnubesvälr nmförs eos Vnsn förvnu mnmgsdaoms ou
Pos ndaress: PB 204  65101 Vnsn
Besössndaress: Korseoumsespunmndaem 43
E-pos ndaress: vnnsn.eno@onsets.f
Teuefommtmmer: 029 56 42611

Besvärens form och innehåll
Besvälrem ssn nmförns ssrnftung . Ocsså eues romnssn daostmem  tppfkuuer srnve  på ssrnftung form.
I besvälrem  som rns ns tiuu besvälrsmkmdangee em  ssn tppges:
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- dae  besut  n vnuse  älmdarnmg söss 
- tiuu vnusn daeunr älmdarnmg söss n besut e  oce vnusn älmdarnmgnr som krsns 
- dae grtmdaer på vnusn älmdarnmg krsns.

I besvälrem ssn älmdarnmgssösnmdaems mnmm oce eemsommtm tppges. Om älmdarnmgssösnmdaems  nunm förs 
nv persomems ungungn före räldanre euuer ombtda euuer om mågom nmmnm persom enr nvfntn  besvälrsssrnf-
 em  ssn ocsså daemmn persoms mnmm oce eemsommtm tppges n besvälrem.

I besvälrem ssn daesst om tppges pos ndaress   euefommtmmer oce övrng mödavälmdang som nstimformn-
tiom. Om besvälrsmkmdangee ems besut  får daeuges som et eues romnss  medadaeunmdae ssn ocsså e-pos -
ndaress tppges.

 mdarnmgssösnmdaem  daem ungungn före räldanrem euuer ombtdae  ssn tmdaer ecsmn besvälrem. Et eues ro-
mnss  daostmem  beeöver älmdaå nm e sompueterns meda em tmdaerssrnft  om daostmem e  nmmeeåuuer tpp-
gnfter om nvsälmdanrem oce dae  nm e fmms nmuedamnmg nt be vnvun daostmem e s nt emticn e  oce nm egrn-
 e .

Till besvären ska fogas:  
- dae  besut  n vnuse  älmdarnmg söss  n orngnmnu euuer sopnn
- nm kg över vnusem dang besut e  enr daeugets euuer mågom nmmnm t redamnmg över mälr besvälrstidaem

enr börjn 
- dae enmdaunmgnr som älmdarnmgssösnmdaem åberopnr  om dae nm e redanm tidangnre enr uälmmn s tiuu 

mkmdangee em.

Rätegångsavgig
Hos daem som nmuedaer et älremdae som gäluuer älmdarnmgssösnmdae  ns dae  t  em rältegåmgsnvgnft n emungee  
meda vnda som föressrnvs n ungem om daoms ousnvgnfter (1455e2015). 

Pro osouust darng oce bnungor som gäluuer besut e  snm begälrns eos s ndassnmsune  euuer på www.mksnrue-
bk.f
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