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Pedersöre kommun

Sammanträdets öppnande

Kommunstyrelsens ordförande öppnade sammanträdet, hälsade medlemmarna 
välkomna samt konstaterade at sammanträdet var lagligt sammankallat och   
beslutört.
_____

§ 163
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Pedersöre kommun

Val av två protokolljusterare

Till protokolljusterare valdes Bernhard Hjulfors och Yvonne Borgmästars.
_____

§ 164
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Pedersöre kommun

Dnr: PK/428/00.04.02/2019

Utlåtande om förslag tll grundavtal för Österbotens 
välfärdsområde

Kommunerna i samarbetsområdet för Jakobstads social- och hälsovårdsverk har 
under Sipiläs regeringstd sedan år 2016 deltagit i beredningen av 
landskapsreformen, under ledning av Österbotens förbund och Vasa 
sjukvårdsdistrikt. Reformen, som ursprungligen var avsedd at träda i kraf år 
2018, förföll i riksdagsbehandlingen i mars 2019. Parallellt med beredningen har 
även diskussioner förts och beredning gjorts om alternatvet at bilda en frivillig 
samkommun för social- och hälsovården, lik den modell som bland annat tagits i 
bruk i Mellersta Österboten  Soitee och Södra Karelen  Eksotee: Österbotens 
välfärdsområde. Inom Vasa sjukvårdsdistrikt fnns nu en beredningsorganisaton, 
där sakkunskapen om Jakobstadsområdet tryggats genom at social- och 
hälsovårdsdirektör Pia Vähäkangas är en av beredarna.

I maj 2019 ordnade Vasa sjukvårdsdistrikt et möte för kommunerna. För 
beredningen har även tllsats en styrgrupp, där alla VSVD:s medlemskommuner 
ingår. Kommun- och stadsdirektörerna bereder ärendena åt styrgruppen. 
Pedersöre kommuns representanter utgörs av fullmäktgeordförande, 
styrelseordförande och kommundirektören.

I juni 2019 bad Vasa sjukvårdsdistrikt utlåtanden av medlemskommunerna om 
det utkast tll grundavtal för Österbotens välfärdsområde. Begäran om utlåtande
– bilaga. Utkastet tll grundavtal – bilaga.

I Rinnes regerings program från juni 2019 dras linjerna upp för en natonell 
social- och hälsovårdsreform. Utgångspunkten är at ansvaret för social- och 
hälsovården övergår från kommunerna tll en ny nivå, där områden skulle 
omfata de nuvarande landskapen. Beredningen har inlets bland tjänstemännen.
Reformen är avsedd at träda i kraf under denna riksdagsperiod, dock troligen 
tdigast 2022 eller 202..  I regeringsprogrammet fnns även vissa delar som är 
avsedda at verkställas redan tdigare, så som at Vasa centralsjukhus ska bli et 
av de s.k. fulljoursjukhusen. 

Trots at den natonella beredningen fortgår, har Vasa sjukvårdsdistrikts 
medlemskommuner anset at det fnns skäl at utreda möjligheten at skapa en 
frivillig samkommun för social- och hälsovården redan innan en reform träder i 
kraf. Det beredningsarbete som nu görs betjänar även övergången tll en 
natonell modell, efersom de natonella lösningarna sannolikt och i mycket stor 
utsträckning kommer at bygga på de frivilliga samkommuner som redan bildats.

§ 168
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Pedersöre kommun

I diskussioner mellan kommunerna i Jakobstadsområdet har man set det som 
positvt at beredningen fortsäter, och anset at man kan delta i beredningen, 
förutsat at det nya välfärdsområdet tryggar en mångsidig vård och omsorg av 
hög kvalitet, med got serviceutbud även i vårt område, samt at modellen kan 
leda tll en utvecklad integrering av serviceformerna på en acceptabel 
kostnadsnivå. 

Bildande av Österbotens välfärdsområde skulle enligt det förslag som nu 
föreligger bildas genom at grundavtalet för Vasa sjukvårdsdistrikt omförhandlas,
så at samkommunens uppgifer ökas. Samtdigt skulle i grundavtalet tas in 
uppgifer om förtroendeorgan, ägarstyrning, och ekonomi, inklusive 
grundkapitalet. Under vårens diskussioner har det bland annat lyfs fram 
huruvida grundkapitalet för samkommunen borde justeras, efersom bl.a. 
Pedersöre har en mindre andel av grundkapitalet än både användning i Vasa 
centralsjukhus och invånarantal. Däremot är framför allt Vasas andel större än 
användning och invånarantal. 
Nedanstående utlåtande är et steg i processen kring formandet av et nyt 
grundavtal. På basen av utlåtandena kommer beredningen och den politska 
styrgruppen at lägga fram et slutligt förslag tll grundavtal för beslut i 
kommunerna.  Beslut om bildande av et gemensamt välfärdsområde och en 
välfärdssamkommun samt medlemskap i samkommunen fatas separat.

Kommundirektörens förslag:

Kommunstyrelsen godkänner bifogade förslag tll utlåtande.

Kommunstyrelsens beslut:

Kommunstyrelsen beslutade enhälligt godkänna förslaget tll utlåtande, med 
följande ändringar:

 I stycket Samkommunens styrelse infogas Laihela tll samma grupp som 
Vasa, Korsholm och Vörå.

 I stycket Finansieringen av samkommunens verksamhet och investeringar
beslutade kommunstyrelsen enhälligt, på förslag av Niclas Sjöskog, at 
följande mening stryks: Det är dock viktgt at man i grundavtalet i deta 
skede även stadgar för den situatonen at kommunerna deltar i 
samkommunen med olika omfatning  ( 22e, även om en sådan situaton 
inte är önskvärd.

_____
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Till Vasa  sjukvårdsdistrikt 

 

Hänvisning: Begäran om utlåtande, 10.5.2019 

Ärende: Pedersöre kommuns ställningstaganden till utgångspunkterna för beredningen av 

välfärdsområdet, samt till förslaget till grundavtal. 

 

1. Utgångspunkter för beredningen av Österbottens välfärdsområde 

Enligt uppgifterna från 2017 har Österbotten överlag en högre behovsjusterad kostnadsnivå 

för social- och hälsovården än landet i genomsnitt. Nykarleby och Pedersöre har ca 10 % 

högre, Larsmo 4 % högre och Jakobstad har ca 8 % högre behovsjusterade social- och 

hälsovårdskostnader än landets genomsnitt. Ett mer omfattande område för all social- och 

hälsovård ger möjligheter till bättre integrering av all vård och omsorg samt specialiserade 

tjänster och konsultation såväl inom socialvården, primärhälsovården och specialsjukvården. 

Jakobstadsregionens antal invånare som är 75 eller äldre ökar med sammanlagt nästan 2000 

personer fram till 2030. Nykarleby och Jakobstad har redan idag en befolkningspyramid med 

många äldre i befolkningen men antalet kommer att öka i hela regionen. Det kommer att 

kräva mycket mer resurser, särskilt inom äldreomsorgen. Det är viktigt att möta den åldrande 

befolkningens behov fram till 2030–2040 på ett strategiskt sätt.  

Det är särskilt viktigt att äldrebefolkningen får rätt vård för rätt individ vid rätt tillfälle. 

Många äldre har komplexa och sammansatta behov av vård och omsorg. Multisjukligheten 

ställer krav på samverkan och samordnade insatser, som en integrerad social- och hälsovård 

kan åstadkomma, där även specialsjukvården har en viktig roll.   

Integration är också ett nyckelord i organiseringen av service åt barnfamiljer och ungdomar. 

Idag bildar familjeservice, mödra- och barnrådgivningen och hälso- och sjukvårdens barn- 

och ungdomsenhet en funktionell helhet inom Jakobstads social- och hälsovårdsverk. Barn- 

och ungdomspoliklinik, psykiatri och barnskydd finns intill varandra, för att främja smidigare 

samarbete. Avsikten är att med tidigt ingripande minska behovet av mer specialiserade 

tjänster.  

Vid sidan av en stark integration behövs ett nät av god närservice. Vasa 

sjukvårdsdistrikt/Österbotten är ett geografiskt stort område, där avståndstadeet från syd till 

nord är tre timmar. Pedersöre kommun betonar både behovet av närservice för tjänster där 

servicebehovet är återkommande och volymerna stora, samt för specialsjukvård för vård av 

kroniska sjukdomar som kräver kontinuerlig specialsjukvård. Ett gott samarbete mellan Vasa 

centralsjukhus och Malmska sjukhuset är därmed av stor vikt, både gällande vård och 

konsultation.  

Pedersöre kommun konstaterar även att en integration och omorganisering av 

serviceproduktionen i en välfärdssamkommun bör ske utgående från en rätlinjig organistation 

som upprätthåller ett servicenätverk i medlemskommunerna, utan administrativa mellannivåer 

eller distriktsindelningar. 
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2. Ställningstaganden till grundavatalet 

Samkommunens uppgifter (3 §) 

Pedersöre kommun anser att hela social- och hälsovården bör  överföras till Österbottens 

välfärdsområde. I dag ingår miljöhälsovården, inklusive veterinärtjänster, i  samarbetsområdet 

Jakobstads social- och hälsovårdsverk, där Pedersöre kommun är medlem  och kommunen  

anser att miljöhälsovården även borde ingå i Österbottens välfärdsområde.  Ifall så inte blir 

fallet, måste nya lösningar diskuteras för Jakobstads, Larsmos, Nykarlebys och Pedersöres del 

och en separat organisation byggas upp. Detta vill Pedersöre undvika. Frågan om 

veterinärvård är ytterst viktig för primärnäringarna i vårt område, men även de övriga 

områdena bl a för livsmedelsindustrin. 

Fullmäktige: antalet ledamöter och rösträtt (6 §) 

Pedersöre godkänner 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. Det här  ger möjligheter till en 

fungerande styrelse, som ändå möjliggör en regionalt och politiskt mångsidig 

sammansättning.  

Dessutom föreslår Jakobstad att man inför ett stadgande i grundavtalet om regional fördelning 

av platserna enligt följande: 

Jakobstad, Pedersöre , Nykarleby, Larsmo  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. Pedersöre omfattar förslaget. 

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 maj, och en gemensam 
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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 till alla delar fördelningen av befolkningen eller 

användningen av Vasa centralsjukhus. Pedersöre utgår från  att man i beredningsprocessen 

finner lösningar som bättre återspeglar befolkningsunderlaget och den prognostiserade 

fördelningen av prestationer inom Österbottens välfärdsområde. En lösning på frågan om 

grundkapitalandelarna bör presenteras i samband med det slutliga förslaget till grundavtal för 

samkommunen för Österbottens välfärdsområde. 

Behandlingen av över- och underskott (§ 19) 

 Pedersöre kommun 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 samkommunens verksamhet och investeringar (§§ 22-27) 

Pedersöre kommun anser att det är viktigt att Österbottens välfärdsområde bildas så att 

samtliga medlemskommuner deltar i alla verksamheterna.  

När det gäller utjämning av exceptionellt stora kostnader (§ 23) anser Pedersöre att utjämning 

ska göras endast för de grunder som finns i dag, dvs. specialsjukvården.  
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Pedersöre kommun

Anvisning för sökande av ändring

Besvärsförbud

Eftersom btesluttet teodasst mällter btertedonom tellter �tersställnmetet  saso teolnmt sommuoasllasmteo Koome §( 
136) notte omprö�onom frasmställass tellter btes�är asoförass ö�ter btesluttet. Btes�är tellter om-prö�onom mällter 
notte etellter för asomälonomsärteodteo.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Delgivning av beslut

Protosolltet easr mjorts tllmäomlnmt n dtet asllmäooas dastasoättet xx.yy.zzzz. 

Btesluttet easr dtelmtets pasrtteo mteoom tet brte� som as�säodtes xx.yy.zzzz.

Btesluttet easr dtelmtets pasrtteo mteoom tet te-postmteddtelasodte som as�säodtes xx.yy.zzzz.
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