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PROTOKOLL

Organ:
Styrgruppen för beredningen av Österbottens välfärdsområde

Tid: Tisdag 23.3.2021 kl. 16.00–18.25

Plats: Distansmöte via Teams

Närvarande: Enligt separat lista

Ordförande: Patrick Ragnäs

Sekreterare: Maria Hammar

Paragrafer: 1-12

Protokoll-
justerare:

Johanna Borg                                                              Peter Boström

Elektronisk
justering:

25.3.2021                                                                     25.3.2021
Johanna Borg                                                              Peter Boström
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Styrgruppen för beredningen av Österbottens välfärdsområde

Kommun Representant Närva-
rande

Ersättare Närva-
rande

Larsmo Gun Kapténs X

Peter Östman -

Karita Nynäs -

Jakobstad Anne Ekstrand 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
(lämnade mötet kl. 17:45)

X

Kjell Heir X

Rainer Bystedt X

Korsholm Rurik Ahlberg X

Carola Lithén
(lämnade mötet kl. 18:10)

X

Samuel Broman
(lämnade mötet kl. 18:10)

X

Vasa Tomas Häyry -

Joakim Strand X

Maria Tolppanen X

Laihela Juha Rikala X

Janne Laine
(lämnade mötet kl. 18:00)

X

Marja Vettenranta - Sauli Tuomela X

Malax Jenny Malmsten
(lämnade mötet kl. 18:00)
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Lorenz Uthardt X

Håkan Knip X

Korsnäs Christina Båssar
(lämnade mötet kl. 18:10)

X

Marcus Nordmyr -

Sven-Erik Bernas -

Närpes Mikaela Björklund X

Johanna Borg X

Olav Sjögård
(lämnade mötet kl. 17:45)

X

Kaskö Minna Nikander -

Kari Häggblom X

Carl-Gustav Mangs X

Kristinestad Mila Segervall X

Patrick Ragnäs X

Henrik Antfolk X

Österbottens välfärdsområde

Marina Kinnunen X

Gösta Willman X

Hans Frantz X

Juha Post X

Mats Brandt X

Pia-Maria Sjöström X

Erkki Penttinen -

Leif Holmlund -

Ann-Charlott Gröndahl 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
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Sote rf/SuPer Anne Humalamäki X Heli Haga

FOSU rf/Finlands
Läkarförbund

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 - Agneta Honkala
(Lämnade mötet kl. 18:10)

x

JAU/JHL Aira Helala
(lämnade mötet kl. 17:00)

X Maria Holmstedt-Lehtinen

Övriga närvarande:
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Organ: Styrgruppen för beredningen av Österbottens välfärdsområde

Tid: Tisdag 23.3.2021 kl. 16.00–18.25

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 Korsnäs representanters deltagande i styrgruppens sammanträde 23.3.2021 6
§ 5 Lägesöversikt 7
§ 6 Överlåtelse av rörelse till samkommunen för Österbottens välfärdsområde 7
§ 7 Den nationella social- och hälsovårdsreformen och hur den påverkar Österbottens
välfärdsområde 8
§ 8 Behörighetsstadga, del 1 10
§ 9 Övriga ärenden 11
§ 10 Remissdiskussion 11
§ 11 Nästa sammanträde 12
§ 12 Sammanträdet avslutas 12
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§ 1 Sammanträdet öppnas och närvarande deltagare konstateras

Samkommunens direktör föreslår: Styrgruppens ordförande Patrick Ragnäs öppnar mötet.
Ordföranden konstaterar vilka som är närvarande.

Beslut: Ordförande öppnande sammanträdet kl. 16:00. Närvaro konstaterades.

§ 2 Godkännande av föredragningslistan

Samkommunens direktör föreslår: Sammanträdets föredragningslista godkänns.

Beslut: Godkändes.

§ 3 Val av protokolljusterare

Samkommunens direktör föreslår: Styrgruppen väljer två protokolljusterare. Föreslås att Jo-
hanna Borg och Peter Boström väljs till protokolljusterare. Protokollet justeras elektroniskt.

Beslut: Johanna Borg och Peter Boström valdes till protokolljusterare. Protokollet justeras
elektroniskt.

§ 4 Korsnäs representanters deltagande i styrgruppens sammanträde 23.3.2021
Samkommunens direktör Marina Kinnunen

Styrgruppen fattade på sitt sammanträde 15.9.2020 § 4 beslut om Malax och Korsnäs kommuners
deltagande i beredningen av välfärdssamkommunen. Enligt nuvarande beslut kan de kommuner
som senast 16.6.2020 beslutat att överföra ansvaret för anordnandet delta i beredningsarbetet och
de kommuner som eventuellt beslutar samma sak under pågående år kan delta från och med
1.1.2021. Malax och Korsnäs fattade inget beslut om överförföringen per 16.6.2020, men de hör till
Österbottens välfärdsområde via den specialiserade sjukvården.

Malax kommun deltar helt i beredningsarbetet från och med början av år 2021, eftersom kommunen
8.10.2020 fattade beslut om att överföra anordnandeansvaret.

Styrgruppen beslöt 15.9.2020 att dela in de ärenden som ska behandlas i två kategorier: 1) ären-
den, som berör den frivilliga överföringen av anordnandet av lagstadgad social- och primärvård
(Korsnäs deltar ej) och 2) ärenden, som berör anordnandet av de lagstadgade tjänsterna (Korsnäs
kan delta).

Därtill beslöts att samordningsdelegationen ger förslag till styrgruppen om vilka ärenden som berör
1) statsandelsprojekt, 2) hela samkommunen och 3) beredningen av överföringen av den socialvård
och/eller primärvård som hänför sig till välfärdssamkommunen.
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Samordningsdelegationen behandlade ärendet på sitt sammanträde 16.3.2021 och beslöt att före-
slå för styrgruppen att Korsnäs representanter deltar i mötet 23.3.2021 med tal- och närvarorätt,
men utan rösträtt i behandlingen av samtliga paragrafer. Paragraferna gäller allmän information eller
den övergripande beredningen, inklusive den specialiserade sjukvården.

Samkommunens direktör föreslår: Korsnäs representanter kan delta i behandlingen av samt-
liga paragrafer på sammanträdet i enlighet med ovan nämnda förslag.

Beslut: Godkändes.

§ 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: Styrgruppen antecknar lägesöversikten för kännedom.

Beslut: Lägesöversikten antecknades till kännedom.

§ 6 Överlåtelse av rörelse till samkommunen för Österbottens välfärdsområde
Förvaltningsdirektör Juha Post

Enligt grundavtalet för samkommunen för Österbottens välfärdsområde anordnar samkommunen på
enahanda grunder lagstadgad specialiserad sjukvård för sina medlemskommuner och handhar till
den delen de lagstadgade skyldigheterna. Samkommunen kan därtill för sina medlemskommuner
anordna lagstadgade social- och primärvårdstjänster för områdets befolkning till den del kommu-
nerna i enlighet med 410/2015 8 § i kommunallagen har överfört anordnandeansvaret till samkom-
munen.

Kommunfullmäktige i medlemskommunerna i samkommunen för Österbottens välfärdsområde har
under år 2020 genom beslut valt att överföra anordnandeansvaret för primärvården och, förutom
Korsnäs, socialvården till samkommunen från och med 1.1.2022. På basis av besluten integrerar
välfärdsområdet tjänsterna och personalen inom primärvården, socialvården och den specialiserade
sjukvården under en och samma organisation.

Personalen förs över till samkommunen för Österbottens välfärdsområde i regel utan ansökningsför-
farande genom överlåtelse av rörelse till den nya organisationen 1.1.2022. Med överlåtelse av rö-
relse avses överlåtelse av en funktionell del till en annan arbetsgivare, där den överlåtna delen efter
överlåtelsen förblir oförändrad eller likartad.

Planen gällande överlåtelsen av rörelsen är att huvudavtalet, innehållande de huvudsakliga riktlin-
jerna för överföring av personal och egendom, för överlåtelsen av rörelsen skickas till kommunerna
och samkommunerna under våren. Huvudavtalet kompletteras senare med bilagor med mer detalje-
rade principer för överföringen av personal och egendom, alla bilagor behandlas under hösten då
detaljerna är klara.
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Huvudavtalet kan uppgöras som ett separat avtal skilt med varje överlåtande organisation eller som
ett avtal som undertecknas av de överlåtande organisationerna.

Ett utkast till huvudavtal för överlåtelse av rörelse finns som bilaga.

Samkommunens direktör föreslår: Styrgruppen

1. diskuterar innehållet i och formen på utkastet till huvudavtal för överlåtelse av rörelse.
2. beslutar att godkänna utkastet till huvudavtal för överlåtelse av rörelse.
3. beslutar att skicka huvudavtalet för överlåtelse av rörelse till kommunernas och sam-

kommunernas samarbetsorgan för behandling samt till deras beslutande organ för god-
kännande.

4. ber kommunerna och samkommunerna att behandla och godkänna huvudavtalet för
överlåtelse av rörelse före utgången av juni månad.

****
Föredragande ändrades sitt förslag på basen av diskussion som fördes på mötet.

Samkommunens direktör föreslår: Styrgruppen

1. diskuterar innehållet i och formen på utkastet till huvudavtal för överlåtelse av rörelse.
2. beslutar att godkänna utkastet till huvudavtal för överlåtelse av rörelse.
3. beslutar att skicka huvudavtalet för överlåtelse av rörelse till kommunernas och samkom-
munernas samarbetsorgan för behandling samt till deras beslutande organ för godkännande.

Beslut: Styrgruppen
1. diskuterade innehållet i och formen på utkastet till huvudavtal för överlåtelse av rörelse
2. beslöt att godkänna utkastet till huvudavtal för överlåtelse av rörelse
3. beslöt att skicka huvudavtalet för överlåtelse av rörelse till kommunernas och samkom-
munernas samarbetsorgan för behandling samt till deras beslutande organ för godkän-
nande.

§ 7 Den nationella social- och hälsovårdsreformen och hur den påverkar Österbottens väl-
färdsområde
Samkommunens direktör Marina Kinnunen

Beredningen för den nationella social- och hälsovårdsreformens lagstiftning pågår i riksdagen. Ett
omfattande lagpaket för social- och hälsovårdsreformen är tänkt att träda i kraft sommaren 2021.
Efter det, från och med juli 2021, ska ett temporärt beredningsorgan utses i regionen och det orga-
net ska ansvara för att starta verksamheten och administrationen, tills välfärdsområdesfullmäktige
som väljs i valet tar över ansvaret för att förverkliga beredningen 1.3–31.12.2022. De lagstadgade
välfärdsområdena, som utgår ifrån landskapsgränserna, skulle inleda sin verksamhet 1.1.2023 och
tillhandahålla all offentlig social- och hälsovård, räddningsväsendet samt tjänsterna i de nuvarande
specialomsorgsdistrikten för personer med funktionsnedsättning.

Samkommunen för Österbottens välfärdsområde som startar år 2022 avviker innehållsmässigt från
den nationella social- och hälsovårdsreformen på så sätt, att dess verksamhet inte innefattar rädd-
ningsväsendets uppgifter, Kronobys tjänster, Korsnäs kommuns sociala service och de särskilda
uppgifterna som sköts av specialomsorgsdistrikten för personer med funktionsnedsättning. Därtill
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kan lagstiftningen då den blir klar föra med sig andra uppgifter, bland annat inom elevvården, till
välfärdsområdet från och med år 2023.

Den officiella tidtabellen för social- och hälsovårdsreformen är för tillfället följande:

Framskridningen av lagstiftningsarbetet och den nationella reformen följs aktivt upp och effekterna
på både den egna regionala beredningen och områdets beredning i den nationella reformen beak-
tas. Förändringar i den nationella social- och hälsovårdsreformen som påverkar Österbottens väl-
färdsområdes beredning och verksamhet 2021–2022:

Temporärt beredningsorgan

• Enligt den senaste tidtabellen för den nationella social- och hälsovårdsreformen ska ett tem-
porärt beredningsorgan inleda sin verksamhet i juli 2021.

• Österbottens välfärdsområdes temporära beredningsorgan bildas av den nuvarande förvalt-
ningsledningsgruppen för välfärdsområdet. Gruppen kompletteras med följande represen-
tanter: en representant från räddningsväsendet, en representant från Eskoo, en representant
från Kårkulla.

• Organet utses officiellt efter att lagstiftningen har godkänts. På samma gång granskas sam-
mansättningen.

Politisk stödgrupp

• Uppgiften som politisk stödgrupp för välfärdsområdet sköts av den nuvarande styrgruppen
fram till slutet av år 2021 och från med år 2022 tar välfärdssamkommunens styrelse över
den uppgiften.

Utvidgning av styrgruppen

• Eftersom Österbotten blir ett välfärdsområde redan år 2022 och beredningsarbetet är i gång
anses det ändamålsenligt att parter som enligt den slutgiltiga lagen fattas välfärdsområdet
deltar med yttrande- och närvarorätt i styrgruppen redan från och med april 2021.
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Samkommunens direktör föreslår: Styrgruppen beslutar att:

1. välfärdsområdets förvaltningsledningsgrupp med kompletterande medlemmar fungerar
som det temporära beredningsorganet. Organet utses och dess sammansättning grans-
kas efter att lagstiftningen har godkänts.

2. styrgruppen står för det politiska stödet år 2021 och att samkommunens styrelse tar över
från och med år 2022.

3. förslag på representanter till styrgruppen begärs från Kronoby (kommundirektören, ordfö-
randen för styrelsen och fullmäktige), Eskoo, Kårkulla samt räddningsväsendet. Repre-
sentanterna får enligt överenskommelse delta från och med april 2021.

***

Föredragande gjorde på basen av diskussion ett tillägg till sitt beslutsförslag i punkt 2

Samkommunens direktör föreslår: Styrgruppen beslutar att:

1. Välfärdsområdets förvaltningsledningsgrupp med kompletterande medlemmar fungerar
som det temporära beredningsorganet. Organet utses och dess sammansättning grans-
kas efter att lagstiftningen har godkänts.

2. Styrgruppen står för det politiska stödet år 2021 och att samkommunens styrelse tar över
från och med år 2022. Ärendet tas till ny behandling och sammansättningen i den poli-
tiska styrgruppen när lagstiftningen godkänts

3. Förslag på representanter till styrgruppen begärs från Kronoby (kommundirektören, ord-
föranden för styrelsen och fullmäktige), Eskoo, Kårkulla (samkommunernas direktörer,
ordförandena för styrelser och fullmäktige) samt räddningsväsendet. Representanterna
får enligt överenskommelse delta från och med april 2021.

Beslut. Beslutsförslaget punkterna 1-3 godkändes.

§ 8 Behörighetsstadga, del 1
HR-direktör Ann-Charlott Gröndahl

Inför rekryteringsomgång 2, i vilken mellanledning och vissa sakkunniga ska rekryteras, finns så
många olika yrkesbenämningar och uppgifter, att det nu blivit aktuellt att utarbeta en behörighets-
stadga, där de formella behörighetsvillkoren för tjänster och befattningar i Österbottens välfärdsom-
råde fastställs. Enligt förvaltningsstadgan är det fullmäktige som besluter om behörighetsvillkor och
språkkrav för samkommunens tjänster och befattningar.

På grund av det stora antalet yrkesbenämningar, bereds behörighetsstadgan  i två skeden, så att i
del ett föreslås ingå:

• De tjänsteinnehavare som redan anställs till välfärdsområdet
• Ledande tjänsteinnehavare och vissa sakkunniga som kommer att överföras utan rekrytering

(uppgifter som bara en anställd har)
• Tjänster och befattningar som sätts till intern rekrytering i april 2021.
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I rekryteringsannonserna kan man förutom de formella behörighetsvillkoren närmare beskriva vilket
kunnande och vilka egenskaper som man förväntar sig att de sökande har.

Behörighetsvillkor för samkommunens övriga tjänster och befattningar kommer att  fastställas i del
två och berör i huvudsak den personal som kommer att överföras på basen av överföringsavtalet.

Behörighetsstadga i bilaga.

Samkommunens direktör föreslår: Styrgruppen godkänner behörighetsstadgan för sin del.
Fullmäktige godkänner behörighetsstadgan.

***
Styrgruppen diskuterade ärendet. I diskussionen föreslogs att språkkunskaperna i finska och
svenska kunde vara utmärkta för välfärdssamkommunens högsta tjänstemän. En fråga var
också huruvida man i första hand skulle tillämpa lagen om de språkkunskaper som krävs av
offentligt anställda eller språkförordningen.

Styrgruppen förde därtill en diskussion om huruvida det är nödvändigt att förutsätta högre
högskoleexamen eller om det räcker med högskoleexamen eller examen från yrkeshögskola
för de förmanna- och sakkunnigtjänster och befattningar som fullmäktige föreslås inrätta. I
diskussionen lyftes även frågan huruvida behörighetskraven för uppgifterna inom socialvår-
den kunde utvidgas till att omfatta även andra utbildningar och utbildningsbakgrunder än be-
hörighet som legitimerad socialarbetare.

Föredraganden konstaterade att en närmare uppgiftsbeskrivning för de olika tjänsterna och
befattningarna framkommer i rekryteringsannonserna.

Beslut: Styrgruppen godkände behörighetsstadgan för sin del och sänder den för slutlig be-
handling till fullmäktige. Ett protokollsutdrag (§8) med diskussion från styrgruppsmötet skick-
as till fullmäktige för kännedom.

§ 9 Övriga ärenden
Samkommunens direktör Marina Kinnunen

Under mötet möjligen framkommande övriga ärenden.

Samkommunens direktör föreslår: Eventuella övriga ärenden antecknas för kännedom.

Beslut: Inga övriga ärenden.

§ 10 Remissdiskussion
Samkommunens direktör Marina Kinnunen

Styrgruppen för remissdiskussion om ärenden som presenterats på mötet (tilläggsinformation finns
i bilagan)

― Strategi, mätare och gränsvärden
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― Servicestrategier

Samkommunens direktör föreslår: Remissdiskussionen antecknas för kännedom och an-
vänds som stöd i den fortsatta beredningen.

Beslut: Remissdiskussionen antecknades till kännedom som stöd för fortsatt beredning.

§ 11 Nästa sammanträde
Samkommunens direktör Marina Kinnunen

Nästa sammanträde hålls tisdag 20.4.2021 klockan 16–18, troligtvis via Teams. Om pandemiläget
tillåter hålls sammanträdet i Vasa centralsjukhus auditorium Örn (tidigare Grågås). Sättet samman-
trädet hålls på meddelas i möteskallelsen.

Samkommunens direktör föreslår: Antecknas för kännedom.

Beslut: Antecknades till kännedom.

§ 12 Sammanträdet avslutas

Samkommunens direktör föreslår: Ordföranden avslutar mötet.

Beslut: Ordförande avslutade sammanträdet kl. 18:25.
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