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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   

 Peter Boström X   

 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 X (med på 

distans) 

  

 Maria Tolppanen X   

Laihela Juha Rikala X   

 Janne Laine X   

 Sauli Tuomela X   

Närpes Björn Häggblom X   

 Mikaela Björklund X   

 Olav Sjögård X   



Kaskö Minna Nikander -   

 Kari Häggblom -   

 Carl-Gustav Mangs X   

Kristinestad Mila Segervall X   

 Patrick Ragnäs X   

 Henrik Antfolk  X   

Vasa sjukvårdsdistrikt Marina Kinnunen X Marina Kinnunen anmälde jäv och deltog 

inte i behandlingen av § 7 och 8.  

 Gösta Willman X   

 Hans Frantz X   

 Juha Post  X   

 Päivi Berg X   

 Pia Vähäkangas X   

 Jenny Björndahl-Öhman X   

 Maria Hammar X   

Personal-
representation 

    

JHL Aira Helala X   

Tehy ry Kim Yli-Pelkola X   

SuPer  Anne Humalamäki X   

JUKO ry/ Finlands 
Läkarförbund 

Pasi Kokkonen -   

JUKO ry/ Fackorgani-
sation för högutbil-
dade inom det sociala 
området, Talentia 

Tuija Kivioja X   

JAU /Offentliga och 
privata sektorns funkt-
ionärsförbund Jyty  

Lea Martin-Storbacka X   

Övriga närvarande:   



Organ:  
Styrgruppen för beredning av Österbottens välfärdsområde 

Tid: Onsdag 17.6.2020, kl.17.30-20.00  

Plats: 

 

Vasa centralsjukhus, auditorium Grågås, Y3 

ÄRENDEFÖRTECKNING 

 

Paragraf Ärende  

 

§ 1 Mötets öppnande och konstaterande av närvaro 

§ 2 Godkännande av föredragningslista 

§ 3 Val av två protokolljusterare 

§ 4 Inledningsår för Österbottens välfärdsområdes samkommuns integrerade verksam-

het  

§ 5 Beslutsprocess under mellantiden fr.o.m. 17.6.2020 tills samkommunens integrerade 

verksamhet inleds 

§ 6 Rekrytering till Österbottens välfärdsområdes samkommun 

§ 7 Utnämnande av tf. verkställande direktör till Österbottens välfärdsområdes sam-

kommun         

§ 8 Rekrytering av verkställande direktör till Österbottens välfärdsområdes samkommun                                                         

§ 9 Rekrytering av ledande tjänsteinnehavare till Österbottens välfärdsområdes sam-

kommun  

§ 10 Tillsättande av rekryteringsarbetsgrupp 

§ 11 Förändringsstöd och koordinering av beredningen 

§ 12 Tillsättande av arbetsgrupper för fortsatt beredning av större linjedragningar                 

§ 13 Uppgörande av vision, strategi, servicelöfte och brand 

 
§ 14 FO-nummer  

§ 15 Övriga ärenden  

§ 16 Höstens mötestidtabell  

§ 17 Mötets avslutande  

 

 

 

 



 

 

§ 1 Mötets öppnande och konstaterande av närvaro 

 Förslag:  Styrgruppens ordförande Patrick Ragnäs öppnar mötet. Möteskallelsen har sänts 

 till alla de medlemmar som hört till styrgruppen, men ordförande konstaterar att styrgruppen i 

 fortsättningen består av representanter från de kommuner som godkänt en överföring av 

 anordnandeansvaret till Österbottens välfärdsområdes samkommun, samt av  

 personalrepresentanterna, sjukvårdsdistriktets styrelse- och fullmäktigeordförande,  

 välfärdssamkommunens direktör samt övriga beredare.  

 Ordförande konstaterar närvaro.  

Beslut: Ordförande öppnade mötet kl. 17.30 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: Karita Nynäs och Carl-Gustav Mangs valdes till protokolljusterare.  

 

§ 4 Inledningsår för Österbottens välfärdsområdes samkommuns integrerade verksamhet  

Grundavtalet för Österbottens välfärdsområdes samkommuns träder i kraft 1.1.2021.  I och med att 

grundavtalet träder i kraft så övergår anordnandeansvaret för specialsjukvården från Vasa sjuk-

vårdsdistrikts samkommun till Österbottens välfärdsområdes samkommun. Alla ägarkommunerna är 

med i Österbottens välfärdsområdes samkommun via specialsjukvården. 

En överföring av kommunernas anordnandeansvar för social- och primärvården till den nya sam-

kommunen innebär ett stort beredningsarbete. I den av en av konsultföretaget NHG uppgjorda väg-

kartan (Vägkarta för bildande av Österbottens välfärdssamkommun, 2.4.2020) framkommer att 

verksamheten mest realistiskt kan inledas 1.1.2022.  

Den regionala ledningsgruppen för social- och hälsovården och kommundirektörsgruppen har disku-

terat ärendet 4.6 resp. 9.6 och gett understöd till att det för välfärdsområdesberedningens styrgrupp 

föreslås att verksamheten för Österbottens välfärdssamkommuns integrerade verksamhet inleds 

1.1.2022.  

 Förslag: Styrgruppen beslutar att Österbottens välfärdsområdes samkommuns integrerade 

 verksamhet innefattande social- och primärvården samt specialsjukvården inleder  

 verksamheten 1.1.2022 för de kommuner som fattat beslut om en överföring av anordnande

 ansvaret för social- och primärvården.  



 Beslut: Godkändes.  

 

§ 5 Beslutsprocess under mellantiden fr.o.m. 17.6.2020 tills samkommunens integrerade 

verksamhet inleds 

En linjedragnings behövs för hur processen för beslutsfattande förverkligas fr.om. 17.6.2020 fram till 

det att Österbottens välfärdsområdes samkommun inleder den integrerade verksamheten. Den reg-

ionala ledningsgruppen för social- och hälsovården och kommundirektörsgruppen har varit delaktiga 

i beredningen av ärendet.  

För välfärdsområdesberedningens styrgrupp föreslås att beslutsprocessen förverkligas enligt föl-

jande:   

17.6- 31.12.2020  

Välfärdsområdesberedningens politiska styrgrupp fattar de större beslut som inte behöver 

tas av ett officiellt beslutsorgan. Styrgruppen gör vid behov beslutsförslag till Vasa sjuk-

vårdsdistrikts beslutsorgan när det gäller större beslut; d.v.s. styrelsen eller fullmäktige bero-

ende av ärende  

1.1.2021 – 31.12.2021 

Grundavtalet för Österbottens välfärdssamkommun har trätt i kraft. Sammansättningen i väl-

färdssamkommunens styrelse och fullmäktige har justerats enligt grundavtalet.  I praktiken 

omfattar anordnandeansvaret under året 2021 specialsjukvården. Övrig beredning i anslut-

ning till inledande av verksamheten genomförs.  

Välfärdssamkommunsberedningens politiska styrgrupp fattar större beslut som inte behöver 

tas av ett officiellt beslutsorgan, och gör vid behov beslutsförslag till Österbottens välfärds-

samkommunens beslutsorgan i anslutning till större beslut som behöver fattas; styrelse eller 

fullmäktige beroende av ärende. I välfärdssamkommunens styrelse och fullmäktige fördelas 

ärendena om alla kommuner inte överfört anordnandeansvaret, d.v.s. enbart de kommuner 

som överfört anordnandeansvaret deltar i behandlingen av ärenden som berör social- 

och/eller primärvården 

Fr.o.m. 1.1.2022  

Den integrerade verksamheten för Österbottens välfärdssamkommun har inletts så att an-

ordnandeansvaret för social- och primärvården samt specialsjukvården finns i samma orga-

nisation för de kommuner som överfört sitt andordnandeansvar. Mandatet för välfärdssam-

kommunsberedningens politiska styrgrupp upphör. Beslutsfattande som berör den integre-

rade verksamheten för Österbottens välfärdssamkommun genomförs i  enlighet med grund-

avtalet och förvaltningsstadgan. I välfärdssamkommunens styrelse och fullmäktige fördelas 

ärendena om alla kommuner inte överfört anordnandeansvaret, d.v.s. enbart de kommuner 

som överfört anordnandeansvaret deltar i behandlingen av ärenden som berör social- 

och/eller primärvården. 



 

 Förslag: Styrgruppen godkänner beslutsprocessen för sin del enligt ovanstående förslag och 

sänder ärendet vidare för behandling till Vasa sjukvårdsdistrikts beslutsorgan.  

 Beslut: Godkändes enligt beslutsförslag med tillägget att den bild som beskriver besluts- 

 processen bifogas till beslutet.  

 

§ 6 Rekrytering till Österbottens välfärdsområdes samkommun 

Marina Kinnunen 

Välfärdsområdets samkommun integrerar primärhälsovårdens, socialvårdens och specialsjukvår-

dens personal och service till samma organisation. Personalen kommer att överföras via överlåtelse 

av rörelse, d.v.s. i huvudsak utan ansökningsförfarande. Hela personalen överförs genom överlå-

telse av rörelse till den nya organisationen 1.1.2022.  

De ledande uppgifterna i beredningen sköts under tjänstemannaansvar. Sjukvårdsdistriktets full-

mäktige sammankommer 31.8.2020 och inrättar de tjänster som lediganslås under sommaren 2020 

(tjänster med 100 % arbetstid). Tjänsterna är ordinarie och de valda tjänsteinnehavare överförs till 

Österbottens välfärdsområdes samkommuns organisation via överlåtelse av rörelse när verksam-

heten inleds. 

Rekryteringarna bereds av en rekryteringsarbetsgrupp som tillsätts av välfärdsområdesberedning-

ens styrgrupp. Rekryteringsarbetsgruppen ger sina förslag på val av tjänsteinnehavare till välfärds-

områdesberedningens styrgrupp. Styrgruppen föreslår därefter val av ledande tjänsteinnehavare till 

Vasa sjukvårdsdistriktets beslutsorgan, som gör de slutgiltiga valen av tjänsteinnehavare.  

Till en början kommer beredningen att skötas på deltid vid sidan av tjänsteinnehavarnas nuvarande 

tjänster. Arbetstiden utökas enligt behov när beredningen framskrider. 

 Förslag: Styrgruppen föreslås för sin del godkänna att:  

 1) Rekryteringen av de ledande tjänsteinnehavarna sker genom ett intern ansökningsförfa-

rande. Tjänsterna är internt öppna att sökas i de kommuner/ samkommuner som överfört 

anordnandeansvaret för social- och primärvården per 16.6.2020. Därtill är ansökan öppen i 

Vasa sjukvårdsdistrikts samkommun vars verksamhet överförs till samkommunen för Öster-

bottens välfärdsområde. 



2) Skötseln av tjänsterna sker vid sidan av skötseln av de egna tjänsterna, till en början på 

deltid (50 % år 2020, X % år 2021 med tjänsteledighet enligt deltidsprocent från den egna 

tjänsten). En slutlig överföring till tjänsten sker när den integrerade verksamheten inleds 

1.1.2022.  

3) Rekryteringarna bereds av en rekryteringsarbetsgrupp som välfärdsområdesberedning-

ens styrgrupp tillsätter. Rekryteringsarbetsgruppen ger förslag på val av tjänsteinnehavare 

till välfärdsområdesberedningens politiska styrgrupp. Styrgruppen föreslår därefter val av le-

dande tjänsteinnehavare till Vasa sjukvårdsdistriktets beslutsorgan, som gör de slutgiltiga 

tjänstevalen.  

4) Föreslå för sjukvårdsdistriktets beslutsorgan att behövliga tjänster inrättas så att de för sin 

del kan godkänna processen  

 *** 

 Styrgruppen höll en förhandlingspaus kl. 18.25-18.45.  

 Beslut: Godkändes.  

 

§ 7 Utnämnande av tf. verkställande direktör för Österbottens välfärdsområdes samkommun  

Päivi Berg  

Sjukvårdsdistriktets direktör har fungerat som ansvarig beredande tjänsteman t.o.m. 16.6.2020.  

Mandatet upphör i.om. beredningsprocessen kommit fram till det skede att kommunerna fattat sina 

beslut om medverkan.  Beredningen av Österbottens välfärdsområdes samkommunsberednings 

processer, serviceinnehåll, strukturer, organisering m.m. förutsätter att arbetet fortsätter omedelbart 

och leds av en ansvarig tjänsteinnehavare. Till uppgiften bör väljas en verkställande direktör. Rekry-

teringen av en verkställande direktör inleds direkt. För att det inte ska uppstå avbrott i berednings-

arbetet föreslås att sjukvårdsdistriktets direktör Marina Kinnunen kallas att sköta uppgiften som tf. 

verkställande direktör för Österbottens välfärdsområdes samkommun vid sidan av den egna tjäns-

ten tills den ordinarie verkställande direktören har valts 

Förslag: Styrgruppen kallar Vasa sjukvårdsdistrikts direktör Marina Kinnunen att sköta tjänsten som 

tf. verkställande direktör för Österbottens välfärdsområdes samkommun vid sidan av den egna 

tjänsten tills den ordinarie verkställande direktören har valts.  

*** 

Föredragande ändrade sitt beslutsförslag till följd av det nya beslutsförslag som framkom under för-

handlingspausen: 

Förslag: Styrgruppen omber Vasa sjukvårdsdistrikts direktör Marina Kinnunen att leda beredningen 

av Österbottens välfärdssamkommun vid sidan av den egna tjänsten tills den ordinarie direktören 

har valts och inlett sin tjänsteutövning. 

Beslut: Godkändes.  

 

 

 



§ 8 Rekryteringen av verkställande direktör till Österbottens välfärdsområdes samkommun  

Päivi Berg 

Den första rekryteringen till Österbottens välfärdsområdes samkommun är rekryteringen av verkstäl-

lande direktör. Direktören ansvarar för beredningen av välfärdssamkommunen. När verksamheten 

inletts ansvarar den verkställande direktören för att verksamheten framgångsrikt leds och utvecklas  

på basen av de beslutande organens linjedragningar. Rekryteringen av verkställande direktör inleds 

genast. 

Behörighetskrav för tjänsten är lämplig högre högskole-examen och kännedom om verksamhetsom-

rådet, samt påvisad bred erfarenhet av ledarskap och strategisk utveckling. Uppgiften förutsätter 

god förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken (språkintyg krävs). 

Rekryteringen sker enligt verksamhetsmodellen i § 6.  

 Förslag: Styrgruppen godkänner att rekryteringsprocessen av en verkställande direktör  

 genast inleds. Tidtabellen och processen är följande: 

- Ansökningstiden är 19.6 - 3.7.2020  
- Rekryteringsarbetsgruppen föreslår sitt förslag till val av verkställande direktör till 

styrgruppen 11.8.2020 
- Den politiska styrgruppen väljer sin kandidat till verkställande direktör 11.8.2020 och 

föreslår därefter sitt förslag till val av tjänsteinnehavare till sjukvårdsdistriktets sty-
relse  

- Valet behandlas av sjukvårdsdistriktets styrelse 17.8.2020 
- Det slutliga valet av tjänsteinnehavare görs av sjukvårdsdistriktets fullmäktige 

31.8.2020  
*** 

Föredragande ändrade sitt beslutsförslag till följd av det nya beslutsförslag som framkom under för-

handlingspausen: 

 Förslag: Styrgruppen godkänner att rekryteringsprocessen av en verkställande direktör  

 genast inleds. Tidtabellen och processen är följande: 

- Styrgruppen föreslår för Vasa sjukvårdsdistrikts styrelse att tjänsten som verkstäl-
lande direktör (i grundavtalet samkommunens direktör) för Österbottens välfärdsom-
rådes samkommun inrättas och att tjänsten utlyses att sökas  

- Ansökningstiden är 29.6 - 13.7.2020  
- Rekryteringsarbetsgruppen föreslår sitt förslag till val av verkställande direktör till 

styrgruppen 11.8.2020 
- Den politiska styrgruppen väljer sin kandidat till verkställande direktör 11.8.2020 och 

föreslår därefter sitt förslag till val av tjänsteinnehavare till sjukvårdsdistriktets sty-
relse  

- Valet behandlas av sjukvårdsdistriktets styrelse 17.8.2020 
- Det slutliga valet av tjänsteinnehavare görs av sjukvårdsdistriktets fullmäktige 

31.8.2020  
- Beslutsförslaget granskas så att det överensstämmer gentemot grundavtalet för Ös-

terbottens välfärdsområdes samkommun. 
  

 Beslut: Godkändes.  

 



§ 9 Rekryteringen av övriga ledande tjänsteinnehavare till Österbottens välfärdsområdes 

samkommun  

Marina Kinnunen  

Den regionala ledningsgruppen för social- och hälsovården och kommundirektörsgruppen har berett 

ärendet på sina möten 4.6.2020 resp. 9.6.2020 och gett understöd till vilka ledande tjänsteinneha-

vare som i detta skede av beredningen behöver rekryteras. Följande tjänster bör inrättas och tillsät-

tas för att skötas under tjänstemanna-ansvar (tjänstebenämningarna kan komma att ändras) obero-

ende av vilken organisationsmodell man senare tar beslut om: 

- Verkställande direktör 

- Direktör (barn, unga, familjer) 

- Direktör (personer i arbetsför ålder) 

- Direktör (äldre) 

- Förvaltningsdirektör  

- Ekonomidirektör  

- HR-direktör  

 

Behörighetskrav för tjänsterna är lämplig högre högskole-examen och kännedom om verksamhets-
området och erfarenhet av ledningsarbete. Uppgiften förutsätter god förmåga att i tal och skrift an-
vända svenska och finska språken (språkintyg krävs). Övriga förutsättningar som krävs för utövande 
av uppgiften definieras närmare i den ansökningsannons som bereds av rekryteringsarbetsgruppen.  

Rekryteringen sker enligt verksamhetsmodellen i § 6.  

Förslag: Styrgruppen godkänner processen och val av ordinarie ledande tjänsteinnehavare 

enligt följande:  

1) Att rekryteringen av direktör (barn, unga, familjer), direktör (personer i arbetsför ålder), di-
rektör (äldre), förvaltningsdirektör, ekonomidirektör och HR-direktör inleds 
 

2) Tidtabell och valprocess enligt följande: 
- Rekryteringsarbetsgruppen bearbetar ansökningsannonserna  

- Ansökningstid 10.8-24.8.2020  

- Rekryteringsarbetsgruppen ger sina förslag till val av tjänsteinnehavare till välfärds-

områdesberedningens styrgrupp 15.9.2020  

- Den politiska styrgruppen väljer sina kandidater till ledande tjänsteinnehavare 

15.9.2020, och föreslår dem därefter till sjukvårdsdistriktets styrelse 

- Sjukvårdsdistriktets styrelse gör tjänstevalen på sitt möte 28.9.2020  

 

*** 

Föredragande ändrade sitt beslutsförslag till följd av det nya beslutsförslag som framkom under för-

handlingspausen: 

 Förslag: Styrgruppen godkänner processen och val av ordinarie ledande tjänsteinnehavare 

 enligt följande:  

1) Sjukvårdsdistriktets styrelse föreslås inrätta tjänsterna som direktör (barn, unga, familjer), 
direktör (personer i arbetsför ålder), direktör (äldre) i Österbottens välfärdsområdes sam-
kommun, samt lediganslå dem att sökas.  
 

2)Tidtabell och valprocess enligt följande: 
- Rekryteringsarbetsgruppen bearbetar ansökningsannonserna  

- Ansökningstiden är 10.8-24.8.2020  



- Rekryteringsarbetsgruppen ger sina förslag till val av tjänsteinnehavare till välfärds-

områdesberedningens styrgrupp 15.9.2020  

- Den politiska styrgruppen väljer sina kandidater till ledande tjänsteinnehavare 

15.9.2020, och föreslår dem därefter till sjukvårdsdistriktets styrelse 

- Sjukvårdsdistriktets styrelse gör tjänstevalen på sitt möte 28.9.2020 

  

3) Rekryteringen av förvaltningsdirektör, ekonomidirektör och HR-direktör behandlas på 

styrgruppens möte 15.9.2020. Sjukvårdsdistriktets förvaltningsdirektör, ekonomidirektör och 

HR-direktör fungerar under tjänstemanna-ansvar i beredningen av Österbottens välfärdsom-

rådes samkommun vid sidan av de egna tjänsterna tills dess att Vasa sjukvårdsdistrikts full-

mäktige valt ordinarie tjänsteinnehavare för Österbottens välfärdsområdes samkommun, och 

dessa inlett tjänsteutövningen.   

 

Beslut: Godkändes.  

 

§ 10 Tillsättande av rekryteringsarbetsgrupp 

Marina Kinnunen  

Styrgruppen föreslås tillsätta en rekryteringsarbetsgrupp för beredning av rekryteringarna och valen 

av ledande tjänsteinnehavare till Österbottens välfärdsområdes samkommun.  

Representant från sjukvårdsdistrikts HR-enhet medverkar i rekryteringsarbetsgruppen som tekniskt 

beredningsstöd. Den ordinarie verkställande direktören för välfärdssamkommunen kompletterar 

rekryteringsarbetsgruppen och deltar i rekryteringsarbetet av de övriga ledande tjänsteinnehavarna.  

Kommundirektörsgruppen  diskuterade förslagen på medlemmar till rekryteringsgruppen på sitt 

möte 9.6.2020.  

 Förslag: Styrgruppen föreslås tillsätta följande medlemmar till en rekryteringsarbetsgrupp:  

- Välfärdsområdesberedningens politiska styrgrupps ordf. Patrick Ragnäs 

- Välfärdsområdesberedningens politiska styrgrupps vice ordf. Johanna Holmäng 

- Vasa stads styrelseordförande Maria Tolppanen 

- Vasa svd: s styrelseordf. Hans Frantz  

- Vasa svd: s fullmäktigeordf. Gösta Willman 

- Tjänstemannarepresentanter 

• Gun Kapténs, kommundirektör, Larsmo 

• Rurik Ahlberg, kommundirektör, Korsholm 

• Jari Karjalainen, koncernförvaltningsdirektör, Vasa stad 

• Björn Häggblom, tf. stadsdirektör (eller den nyvalda stadsdirektören) 

- Den ordinarie verkställande direktören för Österbottens välfärdsområde 
- Representant från sjukvårdsdistriktets HR-enhet (tekniskt beredningsstöd) 

 Beslut: Styrgruppen tillsatte följande medlemmar till en rekryteringsarbetsgrupp:  

- Välfärdsområdesberedningens politiska styrgrupps ordf. Patrick Ragnäs 

- Välfärdsområdesberedningens politiska styrgrupps vice ordf. Johanna Holmäng 

- Vasa stads styrelseordförande Maria Tolppanen 

- Vasa svd: s styrelseordf. Hans Frantz  

- Vasa svd: s fullmäktigeordf. Gösta Willman 

- Tjänstemannarepresentanter 

• Gun Kapténs, kommundirektör, Larsmo 

• Rurik Ahlberg, kommundirektör, Korsholm 



• Jari Karjalainen, koncernförvaltningsdirektör, Vasa stad 

• Björn Häggblom, tf. stadsdirektör (senare den nyvalda stadsdirektören när beslu-

tet vunnit laga kraft) 

- Den t.f/ ordinarie verkställande direktören för Österbottens välfärdsområde/ sjukvårdsdi-
striktets direktör  

- Representant från sjukvårdsdistriktets HR-enhet (tekniskt beredningsstöd 
 

§ 11 Förändringsstöd och koordinering av beredningen 

Marina Kinnunen  

Beredningen av Österbottens välfärdsområdes samkommun är ett omfattande arbete som innehål-

ler många olika delområden som kräver planering och koordinering. För detta behövs nödvändiga 

personalresurser, som kan stöda och leda beredningen och förändringsprocessen. Landskapets 

utvecklingsprocesser och – projekt knyts nära samman med välfärdsområdets beredningsarbete.  

Till beredningsorganisationen föreslås bl.a.  förändringsledarresurser, projektdirektörer, kommuni-

kationsdirektör, beredningspersonal och sekreterare. Behovet av projektpersonal påverkas av den 

finansiering som beviljas via de statliga reformprojekten.  För välfärdsområdets beredningsarbete 

har reserverats medel  i Vasa sjukvårdsdistriktets budget 2020. 

Den regionala ledningsgruppen för social- och hälsovården och kommundirektörsgruppen har disku-

terat ärendet 4.6 resp. 9.6 och gett understöd till att det för välfärdsområdesberedningens styrgrupp 

föreslås att beredningsarbetet av Österbottens välfärdsområdes samkommun stöds på följande sätt: 

 Förslag: Styrgruppen godkänner att beredningsarbetet- och processen stöds och koordine-

ras med följande resurser:  

- förändringsledare (en på deltid vars uppgifter upphör 1.1.2022, och den andra förändringsle-

darresursen via Vsvd: s primärvårdsenhet) 

- kommunikationsdirektör (tidsbunden, extern ansökan) 

- sekreterar- och övriga beredningsresurser via VSVD: s primärvårdsenhet  

 

 Beslut: Godkändes.  

 

§ 12 Tillsättande av arbetsgrupper för fortsatt beredning av större linjedragningar  

Marina Kinnunen                

Den av NHG uppgjorda vägkartan (Vägkarta för bildande av Österbottens välfärdssamkommun) ger 

en bra ram för den fortsatta beredningsprocessen. De olika delområden i beredningsarbetet som 

vägkartan tar fasta på behöver ännu preciseras närmare såväl gällande innehåll som gällande tidta-

beller.  

 

Kommunernas utredningsrapporter ger en god bas för det fortsatta arbetet. Utredningsrapporterna 

ger förslag kring de större linjedragningar och ärenden som behöver gemensamt beredas och fattas 

beslut om. Övriga  substansarbetsgrupper tillsätts enligt behov.  

 

Arbetsgruppernas sammansättning och uppgift preciseras närmare i en arbetsplan som uppgörs 

och presenteras för styrgruppen i början på hösten. Kommunerna/samkommunerna ombeds utse 

sina tjänstemannarepresentanter till arbetsgrupperna och sända namnen på representanter-

na/arbetsgrupp organisationsvis till primärvårdsenhetens sekreterare  maria.maars@vshp.fi senast 

14.8.2020. 



 

Förslag: Styrgruppen beslutar att: 

 

1) Arbetsgrupper för ekonomi, HR-frågor (personal), stödtjänster, gränssnitt, förvaltnings-

stadga och fastigheter tillsätts 

2) Kommunerna/samkommunerna ombeds föreslå tjänstemannarepresentanter till arbets-

grupperna. Namnförslagen sänds organisationsvis till maria.maars@vshp.fi senast 

14.8.2020  

3) En arbetsplan för arbetsgrupperna och deras sammansättning behandlas på styrgrup-

pens möte i september  

 
Beslut: Styrgruppen beslöt att: 

 

1) Arbetsgrupper för ekonomi, HR-frågor (personal), stödtjänster, gränssnitt, förvalt-

ningsstadga och fastigheter tillsätts 

2) Kommunerna/samkommunerna ombeds föreslå tjänstemannarepresentanter till ar-

betsgrupperna. Namnförslagen sänds organisationsvis till maria.maars@vshp.fi senast 

14.8.2020 (senare framflyttat till 29.8.2020) 

3) En arbetsplan för arbetsgrupperna och deras sammansättning behandlas på styrgrup-

pens möte i september  

4) Det till nästa styrgruppsmöte görs en beredning och förslag på vilka arbetsgrupper 

som kunde ha personalrepresentation.  

 
 
§ 13 Uppgörande av vision, strategi, servicelöfte och brand 

Marina Kinnunen 

Beredningen av vision, strategi och servicelöfte samt uppgörande av ett brand görs i form av delak-

tighet och planeringsprocessen inleds omedelbart. De här frågorna är viktiga och de ger basen till 

beredningsarbetet.  Befolkningen, ägarkommunerna , personalen, förtroendevalda, tredje sektorn 

och andra behövliga aktörer bör aktivt vara delaktiga i processen. Arbetsplanen presenteras för 

styrgruppen i augusti.  

Förslag: Styrgruppen godkänner att: 

1) vision, strategi, servicelöfte och brand gör med bred delaktighet 

2) arbetsplanen för uppgörande av vision, strategi, servicelöfte och ett brand görs med 

bred delaktighet, denna presenteras för styrgruppen på deras möte i augusti 

3) till processen anlitas extern hjälp 

 

 Beslut: Godkändes.  

 

§ 14 FO-nummer 

Marina Kinnunen 

Beredningen av den nya organisationen inleds med VSVD: s FO-nummer. Bedömning av ev. ny 

FO-nummer görs senast i början av år 2021, med beaktande av hur den nationella sote- och land-

skapsreformen framskrider. 

 Förslag: Styrgruppen godkänner att: 

1) Beredningen av den nya organisationen inleds med VSVD: s FO-nummer 
 



2) Bedömning beslut om ev. ny FO-nummer görs under år 2021.  
 

Beslut: Godkändes.  

 

§ 15 Höstens mötestidtabell  

 Förslag: Styrgruppen sammankommer enligt följande (tisdagar):  

- 11.8 kl. 16 – 18 

- 15.9 kl. 16 - 18 

- 13.10 kl. 16-18 

- 25.11 kl. 16 -18 (onsdag) 

- 15.12 kl. 16 -18 

 

Beslut: Godkändes. Styrgruppen justerar vid behov oktober månads mötestid på nästa möte.  

 

§ 16 Övriga ärenden 

Beslut: Inga övriga ärenden.  

 

§ 17  Mötets avslutande  

Förslag: Ordförande avslutar mötet.  

Beslut: Ordförande avslutade mötet kl. 20.00. 


