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PROTOKOLL  

 

Organ: 

 

Styrgruppen för beredningen av Österbottens välfärdsområde 

Tid: Tisdag 20.4.2021 kl. 16.00–18.15 

Plats: Distansmöte via Teams  

Närvarande: 

 

Enligt separat lista   

Ordförande: Patrick Ragnäs    

Sekreterare: 

 

Maria Hammar   

Paragrafer: 1-10   

Protokoll-

justerare: 

Samuel Broman                                                     Rainer Bystedt           

Elektronisk 

justering:  

27.4.2021                                                               29.4.2021 

Samuel Broman                                                     Rainer Bystedt  
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Styrgruppen för beredningen av Österbottens välfärdsområde 

Kommun Representant Närva-

rande 

Ersättare Närva-

rande 

Larsmo Gun Kapténs X   

 Peter Östman (lämnade mö-

tet kl. 17:30)  

X   

 Karita Nynäs X   

Jakobstad Anne Ekstrand X   

 Peter Boström X   

 Owe Sjölund X   

Pedersöre Stefan Svenfors (fr.o.m. kl. 

16:40) 
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 (lämnade mötet 

kl. 17:30) 

X   

 Joakim Strand X   

 Maria Tolppanen X   

Laihela Juha Rikala X   

 Janne Laine -    

 Marja Vettenranta X   

Malax Jenny Malmsten X   

 Lorenz Uthardt X   
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 Håkan Knip (lämnade mötet 

kl. 17:55) 

X   

Korsnäs Christina Båssar X   

 Marcus Nordmyr -   

 Sven-Erik Bernas X   

Närpes Mikaela Björklund X   

 Johanna Borg X   

 Olav Sjögård X   

Kaskö Minna Nikander (lämnade 

mötet kl. 17:30)  

X   

 Kari Häggblom X   

 Carl-Gustav Mangs X   

Kristinestad Mila Segervall X   

 Patrick Ragnäs X   

 Henrik Antfolk (lämnade mö-

tet kl. 17:50) 

X   

Österbottens välfärdsområde    

 Marina Kinnunen X   

 Gösta Willman X   

 Hans Frantz X   

 Juha Post X   

 Pia-Maria Sjöström X   

 Erkki Penttinen -   

 Leif Holmlund -   

 Ann-Charlott Gröndahl X   

 Lena Nystrand X   

 Petra Fager X   

 Päivi Berg X   

 Maria Hammar X  

Personalrepresen-

tanter 

Ordinarie representant  Ersättare  

Sote rf/Tehy rf Kim Yli-Pelkola X Minna Leppäkorpi  



4 

 

Sote rf/SuPer Anne Humalamäki X Heli Haga  

FOSU rf/Finlands Lä-

karförbund 

Pasi Kokkonen - -  

FOSU rf/ Fackorgani-

sationen för högutbil-

dade inom det sociala 

området, Talentia 

Tuija Kivioja X Seija Nyqvist  

JAU/ Offentliga och 

privata sektorns funkt-

ionärsförbund, Jyty  

Lea Martin-Storbacka X Agneta Honkala  

JAU/JHL Aira Helala X Maria Holmstedt-Lehtinen  

Övriga närvarande: Ordinarie representant  Ersättare  

Österbottens 

räddningsverk 

Tero Mäki X Krister Fobelberg  

Kronoby Ulf Stenman X   

 Liane Byggmästar X   

 Bengt-Johan Skullbacka X   

Eskoo Kaija Metsäranta X   

 Merja Uusitalo -   

 Matti Kuvaja X   

Kårkulla Susanne Karlsson X   

 Anna-Lena Karlsson- 

Finne  

X   

 Christer Rönnlund  -   

Talent Vectia § 4 Petri Leino X   

 Kari Aalto -   

 Jarmo Korhonen X   
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Organ: Styrgruppen för beredningen av Österbottens välfärdsområde 

Tid: Tisdag 20.4.2021 kl. 16.00–18.15 

Plats: 
 

Distansmöte via Teams  

ÄRENDEFÖRTECKNING 

 

Paragraf Ärende  

§ 1 Sammanträdet öppnas och närvarande deltagare konstateras   6 

§ 2 Godkännande av föredragningslistan   6 

§ 3 Val av protokolljusterare   6 

§ 4 Talent Vectias rapport   6 

§ 5 Lägesöversikt   7 

§ 6 Kontaktytor och understöd för föreningar med inriktning på psykosocial verksamhet    7 

§ 7 Remissdiskussion   9 

§ 8  Övriga ärenden   9 

§ 9 Nästa sammanträde  10 

§ 10 Sammanträdet avslutas  10 
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§ 1 Sammanträdet öppnas och närvarande deltagare konstateras  

 

Samkommunens direktör föreslår: att styrgruppens ordförande Patrick Ragnäs öppnar mötet. 

Ordföranden konstaterar vilka som är närvarande.  

Beslut:  Ordförande öppnade mötet kl. 16:00 och konstaterade närvaro.  

 

§ 2 Godkännande av föredragningslistan 

 

Samkommunens direktör föreslår: att sammanträdets föredragningslista godkänns. 

Beslut: godkändes.  

 

§ 3 Val av protokolljusterare 

 

Samkommunens direktör föreslår: att styrgruppen väljer två protokolljusterare. Protokollet 

justeras elektroniskt. Till protokollsjusterare föreslås Samuel Broman och Rainer Bystedt.  

Beslut:  Godkändes.  

 

§ 4 Talent Vectias rapport 

Samkommunens direktör Marina Kinnunen 

Det har beställts en rapport  ” Att starta och bygga upp ett hållbart självstyrande välfärdsområde i 

Österbotten- Att inleda verksamheten ur ekonomins och finansieringens perspektiv” av Talent 

Vectia. 

I den här rapporten beskrivs den enligt social- och hälsovårdsreformen kommande nya finansie-

ringsmodellen för välfärdsområdena samt hur den påverkar finansieringen för det framtida Österbot-

tens välfärdsområde. I rapporten bedöms först utvecklingen av finansieringsbehovet för social- och 

hälso- och sjukvården samt räddningsväsendet i Österbotten under åren 2021–2022. På basis av 

detta fastställs vilken finansiering Österbottens välfärdsområde får för social- och hälso- och sjuk-

vården år 2023. Efter det här skedet beskrivs hur finansieringen för Österbotten ser ut enligt social- 

och hälsovårdsreformens finansieringsmodell fram till år 2029; en uppskattning på hur mycket 

pengar Österbotten kommer att få, om social- och hälsovårdsreformen blir verklighet och välfärds-

områdena inleder sin verksamhet. Det är viktigt att Österbottens andel av pengarna staten delar ut 

för social- och hälsovård och räddningsväsendet och som baseras på tillväxten i servicebehovet blir 

så precis som möjlig. För att stöda detta har centrala risker och centrala tillvägagångssätt att på-

verka finansieringsbeloppet beskrivits i rapporten. 

För att påverka att Österbottens finansieringsbelopp är tillräckligt har sju förfaringssätt identifierats:  

1. Viktningen av den behovsstandardiserade finansieringen.  

2. Komplettering av sjukfrekvensrapporteringen i området.  
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3. Exakt beskrivning av servicebehovet inom socialvården.  

4. Integrerad servicestruktur utgör grunden för välfärdsområdets gemensamma verk-

samhet.  

5. Välfärdsområdets servicenät förverkligar den nya servicestrukturen.  

6. Utveckling av serviceproduktionen inom primärvården.  

7. Övergångsutjämningen främjar det långsiktiga utvecklingsarbetet. 

 

Bilaga: Att starta och bygga upp ett hållbart självstyrande välfärdsområde i Österbotten- Att inleda 

verksamheten ur ekonomins och finansieringens perspektiv. Talent Vectia, slutrapport 8.4.2021. 

Petri Leino, Kari Aalto och Jarmo Korhonen från Talent Vectia presenterar rapporten på mötet. 

 
Samkommunens direktör föreslår: Styrgruppen antecknar Talent Vectias slutrapport till kän-

nedom.   

Beslut: Antecknades till kännedom.  

 

§ 5 Lägesöversikt  

Samkommunens direktör Marina Kinnunen 

Styrgruppen får en aktuell lägesöversikt över hur beredningen av välfärdssamkommunen och den 

nationella reformen av välfärdsområdena avancerat. 

Samkommunens direktör föreslår: att styrgruppen antecknar lägesöversikten för kännedom.  

Beslut: lägesöversikten antecknades till kännedom.  

 

§ 6 Kontaktytor och understöd för föreningar med inriktning på psykosocial verksamhet  

Strategidirektör Mats Brandt 

I samband med förberedelserna för överlåtelse av rörelse och uppgörande av budget för 2022 be-

höver välfärdsområdet och kommunerna överenskomma om några gränsdragningar för sysselsätt-

ning, integration och främjande av hälsa och välfärd. Fler frågor kan bli aktuella senare i vår, och de 

behandlas vid behov var för sig.  

TYP-verksamhet (sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättning) och rehabiliterande 

arbetsverksamhet 

Ledningsgruppen för TYP i Vasaregionen och Sydösterbotten har sänt ett utlåtande till välfärdsom-

rådets ledningsgrupp och till kommunerna om organiseringen av verksamheterna. 

Som svar på utlåtande föreslås följande: 

Gränssnittsarbetsgruppens förslag, som omfattats även av politiska styrgruppen 23.2.2021, är 

att sysselsättningstjänsterna ska vara i kommunerna medan avancerade och mångprofessionella 

bedömningar av arbetstagares arbets- och funktionsförmåga, t.ex. rehabiliteringsbehov, finns inom 

välfärdsområdet.  
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Det är angeläget att upprätthålla samarbetsmönster och etablerade nätverk så långt det bara är 

möjligt. Det blir dock oundvikligen förändring i någon form och då verksamheter flyttas skapas det 

nya kontaktytor istället.  

Det är viktigt för välfärdsområdet att man i det här skedet, trots att det handlar om en frivillig fas, inte 

tar på sig verksamheter som inte ingår i välfärdsområdenas finansiering i en kommande social- och 

hälsovårdsreform.  

I länken ingår en preliminär fördelning av vad som kvarstår i kommunerna och vad som överförs till 

välfärdsområdet: https://www.kommunforbundet.fi/ekonomi/vikten-av-ekonomisk-rapportering-i-

vardreformen.  

Med anledning av utlåtandet föreslås att politiska styrgruppen konstaterar följande angående TYP-

verksamhet och rehabiliterande arbetsverksamhet: 

1. TYP-verksamhetens förvaltning kvarstår i kommunerna;   
 

2. Kommunerna kommer att ha ett finansieringsansvar för sysselsättningspolitiken i framtiden 
och behöver därför också resurser att arbeta med frågorna, varför sysselsättningskoordina-
torerna kvarstår i kommunerna;    
 

3. Yrkesutbildad personal inom social- och hälsovård som  betjänar TYP-kunder och kunder 
inom rehabiliterande verksamhet överförs och samarbetet, inklusive utvecklingsarbetet kring 
TYP och den rehabiliterande verksamheten  fortsätter med kommunerna och berörda myn-
digheter.   
 

4. Välfärdsområdet och kommunerna kommer inom ramen för främjandet av välfärd och hälsa 
och kontaktytorna inom sysselsättning och integration att upprätthålla etablerade samarbets-
nätverk och utföra tjänsterna som hör till social- och hälsovården åt kommunerna.  
 

5. Ansvariga inom välfärdsområdet anges i bilaga i linje med det som politiska styrgruppen 
drog upp som riktlinjer 23.2.2021 (sidorna 47–57).  
 

6. Gällande platser för rehabiliterande arbetsverksamheten ska dessa finnas inom det allmän-
nyttiga och inte inom det privata. Oftast hittas platserna inom kommunernas verksamhet och 
därför blir det också välfärdsområdets angelägenhet att hitta sådana inom sin egen verk-
samhet i framtiden. För det här samarbetet mellan välfärdsområdet och kommunerna behö-
ver rutiner utarbetas. 

 

Understöd åt tredje sektorns aktörer inom psykosociala området: 

Ett flertal föreningar (Contact r.f., Psykosociala föreningen, Närpes Vänstugan Svalboet, Vänstu-

gan Primula, Träffpunkten Malax) har skickat information till välfärdsområdet med uppmaning om 

fortsatt samarbete.   

Som svar på skrivelserna föreslås följande: 

1. Välfärdsområdet anser att verksamheterna är viktiga och välfärdsområdet kommer att 
upprätthålla etablerade samarbetsmönster med föreningarna, särskilt inom verksamhets-
områdena Psykosocial service, Social- och hälsocentral och Hem- och boendeservice. 
  

https://www.kommunforbundet.fi/ekonomi/vikten-av-ekonomisk-rapportering-i-vardreformen
https://www.kommunforbundet.fi/ekonomi/vikten-av-ekonomisk-rapportering-i-vardreformen
https://www.vaasankeskussairaala.fi/globalassets/hallinnon-tiedostot/primarvardsenheten/hyvinvointialuevalmistelu/bilaga-styrgruppen--liite_ohjausryhma-23022021_uppdaterad-efter-motet_paivitetty-kokouksen-jalkeen.pdf
https://www.vaasankeskussairaala.fi/globalassets/hallinnon-tiedostot/primarvardsenheten/hyvinvointialuevalmistelu/bilaga-styrgruppen--liite_ohjausryhma-23022021_uppdaterad-efter-motet_paivitetty-kokouksen-jalkeen.pdf
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2. Eftersom understöd till föreningarna inte är förekommande i alla kommuner behöver av-
görande och budgetering av understöden kvarstå i kommunerna. Understöden kan an-
ses falla under kommunernas åtgärder för främjande av välfärd och hälsa (HYTE).   

 
3. (delvis samma motivering som i föregående fall: välfärdsområdet ska inte ta på sig verk-

samheter som vi inte nödvändigtvis får finansiering för i framtiden; nu är främsta orsaken 
att det ser olika ut i kommunerna och vi behöver ha en enhetlig linje; motsvarande fråge-
ställningar blir troligen aktuella an efter de dyker upp). 

 

Bilaga 1  Ställningstagande från TYP-ledningsgruppen   
Bilaga 2  Vikten av ekonomirapportering (excel bilaga) 

 
Samkommunens direktör föreslår: att styrgruppen  

1. godkänner förslaget till utlåtande som svar på kontakter som gäller TYP- verksamhet och 

rehabiliterande arbetsverksamhet  

2. godkänner linjedragningarna för TYP- verksamheten och den rehabiliterande arbetsverk-

samheten i  enlighet med punkterna 1-6 ovan 

3. godkänner det föreslagna svaret till tredje sektorns aktörer inom psykosocial verksamhet 

i enlighet med punkterna 1-3 i förslaget ovan   

 Beslut: Styrgruppen godkände punkterna 1-3 i beslutsförslaget.  

 

§ 7 Remissdiskussion  

Samkommunens direktör Marina Kinnunen 

Styrgruppen för remissdiskussion om ärenden som presenterats på mötet.  

― Investeringsanskaffningar för 2022 

― Avtalen 

― Företagshälsovård 

  

Samkommunens direktör föreslår: att remissdiskussionen antecknas för kännedom och an-

vänds som stöd i den fortsatta beredningen. 

Beslut:  Styrgruppen förde remissdiskussion. Diskussionen antecknades till kännedom som 

stöd för ärendenas fortsatta beredning.  

 

§ 8  Övriga ärenden 

 

― xx  

Samkommunens direktör föreslår: att övriga ärenden antecknas för kännedom.   

Beslut: Inga övriga ärenden.  
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§ 9 Nästa sammanträde 

Samkommunens direktör Marina Kinnunen 

Nästa sammanträde hålls tisdag 18.5.2021 klockan 16–18, troligtvis som distansmöte via Teams. 

Om pandemiläget tillåter hålls sammanträdet i Vasa centralsjukhus auditorium Örn (tidigare Grå-

gås), men möjligheten att också kunna delta på distans kvarstår. Sättet sammanträdet hålls på 

meddelas i möteskallelsen. 

Samkommunens direktör föreslår: att tidpunkten för nästa sammanträde antecknas för kän-

nedom. 

Beslut: Antecknades till kännedom.  

 

§ 10 Sammanträdet avslutas 

 

 Samkommunens direktör föreslår: att ordföranden avslutar mötet. 

 Beslut: Ordförande avslutade mötet kl. 18:15.  

 


