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PROTOKOLL

Organ:
Styrgruppen för beredningen av Österbottens välfärdsområde

Tid: Tisdag 14.12.2021 kl. 16.00–18.10

Plats: Distansmöte via Teams

Närvarande: Enligt separat lista

Ordförande: Patrick Ragnäs

Sekreterare: Maria Hammar

Paragrafer: 1-16

Protokoll-
justerare:

Robin Sundelin                                Owe Sjölund

Elektronisk
justering:

15.12.2021                                        15.12.2021

Robin Sundelin                                Owe Sjölund
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Styrgruppen för beredningen av Österbottens välfärdsområde

Kommun Representant Närva-
rande

Ersättare Närva-
rande

Larsmo Gun Kapténs x

Peter Östman -

Robin Sundelin x

Jakobstad Anne Ekstrand x

Annica Haldin x

Owe Sjölund x

Pedersöre Stefan Svenfors (fr.om. kl.
16.20)

x

Niclas Sjöskog x

Johanna Holmäng x

Nykarleby Mats Brandt x

Steven Frostdahl x

Siw Frostdahl-Blomqvist x

Vörå Tom Holtti x

Kjell Heir x

Anna Bertills x

Korsholm Rurik Ahlberg (fr.o.m. kl.
16.20)

x

Christoffer Ingo x

Carola Lithén (fr.o.m. kl.
16.20)

x

Vasa Tomas Häyry x

Joakim Strand (t.o.m. kl.
17.00)

x

Maria Tolppanen x

Laihela Juha Rikala x

Janne Laine x
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Minna Niemi x

Malax Jenny Malmsten x

Mikko Ollikainen (t.o.m. kl.
17.25)

x

Håkan Knip x

Korsnäs Christina Båssar x

Camilla Ribacka x

Anna-Lena Kronqvist x

Närpes Mikaela Björklund x

Johanna Borg x

Hans-Erik Lindqvist x

Kaskö Minna Nikander x

Kari Häggblom -

Miriam Bonden -

Kristinestad Mila Segervall x

Henrik Antfolk x

Patrick Ragnäs x

Österbottens välfärdsområde

Marina Kinnunen x

Gösta Willman x

Hans Frantz x

Pia-Maria Sjöström x

Erkki Penttinen x

Pia Vähäkangas x

Lena Nystrand x

Juha Post x

Petra Fager x

Ann-Charlott Gröndahl x

Päivi Berg x

Maria Hammar x

Tony Pellfolk x
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Alice Backström (fr.om. kl.
17.45)

x

Annica Sundberg x

Sofia Svartsjö x

Personalrepresen-
tanter

Ordinarie representant Ersättare

Sote rf/Tehy rf Kim Yli-Pelkola x

Sote rf/SuPer Päivi Koskiluhta x

FOSU rf/Finlands Lä-
karförbund

Pasi Kokkonen -

FOSU rf/ Fackorgani-
sationen för högutbil-
dade inom det sociala
området, Talentia

Tuija Kivioja x

JAU/ Offentliga och
privata sektorns funkt-
ionärsförbund, Jyty

Lea Martin-Storbacka x

JAU/JHL Aira Helala x

Övriga närvarande: Ordinarie representant Ersättare

Österbottens rädd-
ningsverk

Tero Mäki (fr.om. kl. 16.20) x

Ville Hämäläinen

Kronoby Malin Brännkärr (fr.om. kl.
17.20)

x

Marika Hagnäs x

Bengt-Johan Skullbacka x

Eskoo Kaija Metsänranta x

Susanna Laitila -

Pekka Kivisaari -

Kårkulla Otto Ilmonen -

Nina af Hällström x

Christer Rönnlund -
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Organ: Styrgruppen för beredningen av Österbottens välfärdsområde

Tid: Tisdag 14.12.2021 kl. 16.00–18.10

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 Lägesöversikt 6
§ 5 Hälsovårdens servicekriterier, del 2 6
§ 6 Familjevårdens arvoden och ersättningar 7
§ 7 Kriterier för hem- och boendeservice 7
§ 8 Närståendevård: kriterier, vårdtyngdklasser och vårdarvoden 8
§ 9 Utkomststöd: Tillämpningsanvisning för kompletterande och förebyggande utkomststöd 9
§ 10 Service i gränssnitt: transport och måltider 9
§ 11 Färdtjänst enligt handikappservicelagen och socialvårdslagen 10
§ 12 Behörighetsstadgan/ svenska-, finsk- och tvåspråkiga enheter 11
§ 13 Krigsinvalider, frontveteraner och krigets årsklass 1926 11
§ 14 Eventuella övriga ärenden 12
§ 15 Nästa sammanträde 12
§ 16 Sammanträdet avslutas 12
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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 öppnande mötet kl. 16.00. Närvaro konstaterades genom namnupprop.

§ 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 protokolljusterare föreslås Robin Sundelin och Owe Sjölund. Proto-
kollet justeras elektroniskt 15.12.2021.

Beslut:  Godkändes.

§ 4 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.

§ 5 Hälsovårdens servicekriterier, del 2
Sektordirektör Pia-Maria Sjöström

Hälsovårdens servicekriterier kartlades i välfärdsområdet under vårvintern 2021 genom en Webro-
polenkät. De flesta kommuner/samarbetsområden svarade på enkäten.

På basen av svaren man har fått,  har ledningsgruppen prioriterat de kriterier som borde vara enhet-
liga direkt då välfärdsområdets samkommun inleder verksamheten 1.1.2022. Ledningsgruppen har
också fastslagit vilka kriterier som kan harmoniseras först efter att verksamheten inletts. Styrgrup-
pen för Österbottens välfärdsområde behandlade del 1 av hälsovårdens servicekriterier på sitt sam-
manträde 16.11.2021 § 9.
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Beredningen av servicekriterier har fortsatt och nu föreslås del 2 godkännas.

Bilaga: Hälsovårdens servicekriterier i Österbottens välfärdsområde, del 2

Samkommunens direktör föreslår: att styrgruppen sänder andra delen av hälsovårdens ser-
vicekriterier och systematiska besök enligt bilagan till styrelsen för att godkännas och att
träda i kraft 1.1.2022

Beslut: Styrgruppen förde diskussion i ärendet och beslöt i enlighet med beslutsförslaget.

§ 6 Familjevårdens arvoden och ersättningar
Verksamhetsdirektör Sofia Svartsjö
Förändringsledare Alice Backström

Familjevård baseras på familjevårdslagen (263/2015). En regional arbetsgrupp har utarbetat ett för-
slag till harmonisering av familjevårdens vårdarvoden och ersättningar för Österbottens välfärdsom-
råde.

Arbetsgruppen föreslår, att familjevårdens arvoden behandlas i två steg.

― Skede I – minimiarvodena och minimiersättningarna: harmoniseras genast
― Skede II –  behov av specialersättningar och -arvoden utreds och kriterierna för bevil-

jande av specialarvoden och -ersättningar samt belopp fastställs.

Därtill föreslås att ersättningsnivåerna harmoniseras utgående från 2021 års nivå. Indexjusteringar
inför år 2022 görs då koefficienten med vilken de höjs är känd.  De arvoden och ersättningar, vilka
redan överstiger de belopp som fastställs som minimiarvoden inför år 2022 indexjusteras inte utan
fryses tills skede II är avgjort.

Bilaga: Familjevårdens arvoden och ersättningar

Samkommunens direktör föreslår: att styrgruppen

1. för diskussion
2. sänder familjevårdens arvoden och ersättningar till styrelsen för godkännande utgående

från bifogad bilaga, och att de träder i kraft fr.o.m. 1.1.2022.

Beslut: Styrgruppen förde diskussion i ärendet och beslöt i enlighet med beslutsförslaget.

§ 7 Kriterier för hem- och boendeservice
Verksamhetsområdesdirektör Tony Pellfolk
Förändringsledare Alice Backström

Regionala arbetsgrupper har kartlagt servicekriterierna och serviceutbudet i primärkommunerna.

Arbetsgrupperna har gett förslag till gemensamma kriterier för Österbottens välfärdsområde enligt
bilagorna 1 och 2. Bedömningen av servicebehov av hem- och boendeservice baserar sig på RAI
bedömning.

Bilaga 1: Kriterier för beviljande av långvarig service med heldygnsomsorg för äldre, 1.1.2022
Bilaga 2: Kriterier för service som ges i hemmet, 1.1.2022
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Samkommunens direktör föreslår: att den politiska styrgruppen för beredningen av välfärds-
samkommunen

1. för diskussion
2. styrgruppen föreslår, att styrelsen godkänner de gemensamma kriterier enlighet med bi-
laga 1 och 2, samt att de börjar gälla fr.o.m. 1.1.2022.

Beslut: Styrgruppen förde diskussion i ärendet och beslöt i enlighet med beslutsförslaget.

§ 8 Närståendevård: kriterier, vårdtyngdklasser och vårdarvoden
Verksamhetsområdesdirektör Annica Sundberg
Verksamhetsområdesdirektör Tony Pellfolk
Förändringsledare Alice Backström

Med stöd för närståendevård avses ordnande av vård och omsorg för en äldre, handikappad eller
sjuk person i hemförhållanden med hjälp av en anhörig eller någon annan som står den vårdbehö-
vande nära. Förutsättningarna för att bevilja stöd för närståendevård samt dess innehåll fastställs i
lagen om stöd för närståendevård (937/2005).

Stödet för närståendevård är en helhet som utgörs av de tjänster som erbjuds den vårdbehövande,
närståendevårdarens vårdarvode, ledighet och tjänster som stöder närståendevården. Storleken på
vårdarvodet som betalas till närståendevårdaren bestäms enligt hur bindande och krävande vården
är. Detta är en behovsprövad socialtjänst som samkommunen för välfärdsområdet ordnar inom grän-
serna för de anslag som reserverats för detta ändamål. Vårdarvodet är skattepliktig inkomst.

Stödet för närståendevård är en lagstadgad service, som kommunen/samkommunen har en allmän
skyldighet att ordna. Samkommunen ser till att stödet ordnas i enlighet med sina anslag. Närståen-
devårdaren har ingen subjektiv rättighet till stöd för närståendevård.

En regional arbetsgrupp för närståendevården har gått igenom samtliga kommuners arvodesnivåer
och kriterier. Arbetsgruppen har tagit fram ett förslag till förenhetligande av kriterier, vårdtyngdsklasser
och vårdarvoden (Bilaga)

Närståendevården för <65 år koordineras och sköts av verksamhetsområdet rehabilitering, medan
närståendevård för >65 år koordineras och sköts inom verksamhetsområdet hem- och boendeser-
vice. För de närståendevårdare, som  stödet har beviljats redan innan 1.1.2022, görs en ny service-
bedömning och nya avtal görs upp enligt de nya kriterierna och vårdarvodena fr.om. 1.9.2022.

Bilaga: Kriterier för stöd för närståendevård

Samkommunens direktör föreslår: att styrgruppen

1. för diskussion
2. styrgruppen föreslår, att styrelsen godkänner de gemensamma kriterierna för närstående-
vård, vårdtyngdsklasserna och vårdarvodena, i enlighet med bilagan, samt besluter att de
börjar gälla fr.o.m. 1.1.2022 för nya närståendevårdare, medan de som redan innan
1.1.2022 beviljats stöd för närståendevård  görs en ny bedömning för behovet av stödet och
nya avtal görs upp enligt de nya kriterierna och vårdarvodena fr.om. 1.9.2022. Beloppet för
den lägsta vårdnivån är 423,61 euro per månad, och gäller samtliga från 1.1.2022

Beslut: Styrgruppen förde diskussion i ärendet och beslöt i enlighet med beslutsförslaget.
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§ 9 Utkomststöd: Tillämpningsanvisning för kompletterande och förebyggande utkomststöd
Verksamhetsområdesdirektör Sofia Svartsjö
Förändringsledare Alice Backström

Tillämpningsanvisningarna för beviljande av förebyggande och kompletterande utkomststöd är re-
dan i nuläget långt de samma i alla välfärdsområdets kommuner. Efter vissa harmoniseringar, för-
tydliganden och tillägg fungerar de tidigare tillämpningsanvisningarna som grund för förslaget till
nya, gemensamma anvisningar.

Jämfört med kommunernas tidigare tillämpningsanvisningar har preciseringar och uppdateringar
gjorts gällande ersättningsnivåer för barn och ungdomar, bl.a. beaktande av den förlängda läroplik-
ten, samt förtydliganden gällande utlänningars och invandrares olika typer av eller avsaknaden av
handlingar, som reglerar vistelsen i landet.

Bilaga: Tillämpningsanvisning för kompletterande och förebyggande utkomststöd

Samkommunens direktör föreslår: att styrgruppen sänder tillämpningsanvisning för komplet-
terande och förebyggande utkomststöd enligt bilagan till styrelsen för att godkännas och att
träda i kraft 1.1.2022

Beslut: Styrgruppen förde diskussion i ärendet och beslöt i enlighet med beslutsförslaget.

§ 10 Service i gränssnitt: transport och måltider
Verksamhetsområdesdirektör Tony Pellfolk
Verksamhetsområdesdirektör Annica Sundberg
Förändringsledare Alice Backström

I  en del kommuner erbjuds olika former av gemensamma persontransporter för invånare, t.ex. seni-
orbussen i Vasa, Byabussen i Korsholm, vipparibussen i Jakobstad, samt servicetrafiken i Närpes och
Kristinestad. Seniorbussen i Vasa är tillgänglig för äldre medan tex servicetrafiken i Närpes och Kristi-
nestad är tillgänglig för alla invånare.  Eftersom denna typ av transporter inte baserar sig på beslut
enlig socialvårdslagen föreslås att  den här allmänna  persontransporten kvarstår i primärkommu-
nerna

I en del kommuner har man erbjudit pensionärsmåltider, dvs en möjlighet för seniorer att äta måltid,
frukost eller lunch. Förslaget är att alla pensionärsmåltider som inte är beviljade och utgår från beslut
i enligt med hem socialvårdslagen, kvarstår i kommunal regi, utan att  Österbottens välfärdsområde
blir delaktig.

Samkommunens direktör föreslår: att styrgruppen

1. För en diskussion
2. föreslår till styrelsen, att  persontransporter och måltider som inte baserar sig service

som stöder rörligheten eller är stödservice enligt socialvårdslagen, kvarstår i kommu-
nerna

Beslut: Styrgruppen förde diskussion i ärendet och beslöt att skicka ärendet för beslut till sty-
relsen. Som stöd för styrelsens behandling av ärendet görs en kartläggning över vilka kom-
muner som erbjuder servicen i dagsläget som vilka överfört budgetmedel för servicen i fråga
till Österbottens välfärdsområde.
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§ 11 Färdtjänst enligt handikappservicelagen och socialvårdslagen
Verksamhetsområdesdirektör Tony Pellfolk
Verksamhetsområdesdirektör Annica Sundberg
Förändringsledare Alice Backström

Beredningen av en harmonisering av färdtjänsten enligt lag om service och stöd på grund av handi-
kapp § 8 och socialvårdslagen § 23 bygger på en bred kartläggning av alla nuvarande system som
är i bruk.  Inom Österbottens Välfärdsområde har kommunerna haft olika tillvägagångssätt för att
ordna färdtjänst. Vasa, Korsholm och Jakobstads social- och hälsovårdsverk använder sig av en
taxiförmedlingscentral enligt gällande avtal med TeeSe Botnia Ab. Kunderna från dessa kommu-
ner fortsätter med nuvarande system.

I övriga kommuner beställs taxi genom att kunden ringer till de taxitrafikanter som omfattas av gäl-
lande avtal eller närmaste trafikant. Kunden använder beviljade färdtjänstbiljetter tills ersättande sy-
stem är i bruk. Målsättningen är att systemet harmoniseras fr.o.m. 1.9.2022 genom att man organi-
serar förmedlingscentralverksamhet  som omfattar hela Österbottens välfärdsområde.

För att förenhetliga användningen av färdtjänstresor har ett förslag till tillämpningsdirektiv som före-
slås gälla från och med 1.1.2022 utarbetats. Tillämpningsdirektivet innehåller regler för beviljande
av färdtjänst enligt lag om service och stöd på grund av handikapp samt för beviljande av service
som stöder rörligheten enligt socialvårdslagen. Dessa har gjorts enhetliga och utarbetats så att de
passar även där det inte finns beställningscentral. Tillämpningsdirektivet bygger i huvudsak på de
regler som varit i användning i Vasa, Korsholm och Jakobstads social- och hälsovårdsområde. Till
skillnad från de andra kommunerna har Vasa stad inte tillämpat inkomstgränser inom servicebe-
hovsbedömningen gällande de tjänster som stöder rörligheten enligt socialvårdslagen. Självrisken
har harmoniserats så att Matkahuoltos busstaxa från 2014 används som grund både för färdtjänst
enligt lag om service och stöd på grund av handikapp och för service som stöder rörligheten enligt
socialvårdslagen. Reglerna kring resande, dvs väntetid, resans längd, rutt och bagage har förenhet-
ligats liksom reglerna kring samordnade resor och medresenärer.

För de kunder, som beviljas service som stöder rörligheten enligt kriterierna i socialvårdlagens 23 §
föreslås, att man också tillämpar ekonomisk prövning enligt riktgivande summor nedan

- 1.350 euro/mån för en persons hushåll, besparingar 15.000 €
- 2.450 euro/mån för två personers hushåll, besparingar 20.000 €

Antalet resor som beviljas föreslås bli fyra enkelresor per månad. Resor som beviljas som stöd för
rörligheten enligt socialvårdslagen är anslagsbundna, dvs. bundna till budgeterat anslag.

Förenhetligandet sker under en övergångstid så att nuvarande beslut gäller tillsvidare. I beslut som
görs efter 1.1.2022 tillämpas ovannämnda grunder. Gamla beslut  granskas under övergångspe-
rioden och harmoniseras fr.o.m. 1.9. 2022 så att nya beslut baserar sig på  samma riktlinjer.

Utvecklandet av färdtjänstsystemet handhas och koordineras utgående från verksamhetsområdet
rehabilitering.

Bilaga: Tillämpningsdirektiv för färdtjänst
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Samkommunens direktör föreslår: att styrgruppen

1. för en diskussion
2. styrgruppen föreslår att styrelsen godkänner enligt bilagan tillämpningsdirektiv för bevil-

jande av färdtjänst enligt lag om service och stöd på grund av handikapp samt enligt stöd
för rörlighetenligt socialvårdslagen

Beslut: Styrgruppen förde diskussion i ärendet och beslöt i enlighet med beslutsförslaget.

§ 12 Behörighetsstadgan/ svenska-, finsk- och tvåspråkiga enheter
HR-direktör Ann-Charlott Gröndahl

Fullmäktige godkände en behörighetsstadga för Österbottens välfärdsområde på sitt möte
29.11.2022. Gällande de språkliga behörighetskraven finns i behörighetsstadgan § 3 en skrivning
om att styrelsen skilt fastställer indelningen i svenskspråkiga, finskspråkiga och tvåspråkiga en-
heter/funktioner.

I de enspråkiga enheterna finns inget formellt språkkrav på kunskaper i det andra inhemska språket
som inte är ens modersmål. I de tvåspråkiga enheterna och funktionerna finns språkkrav beroende
på uppgift och yrkesmässigt utbildningskrav. I förslaget till enhetsindelning har beaktats språkgrup-
pernas behov av platsanvändning, samanvändning av platserna och personalanvändning.

Ärendet har behandlats i samordningsdelegationen.

Förslag till indelning i svensk-, finsk- och tvåspråkiga enheter finns i bilagan.

Samkommunens direktör föreslår: Styrgruppen
1. diskuterar ärendet
2. sänder ärendet till styrelsen för godkännande

Beslut: Styrgruppen förde diskussion i ärendet och beslöt i enlighet med beslutsförslaget. Till
protokollet noterades att antalet enspråkiga enheter är 21 st. (uppgifter i mötesbilagan om
antalet enspråkiga enheter är felaktig).

§ 13 Krigsinvalider, frontveteraner och krigets årsklass 1926
Verksamhetsområdesdirektör Tony Pellfolk

Processen för service och tjänster till krigsinvalider och frontveteraner har genomgåtts inom klientav-
giftsarbetsgruppen.  Statskontoret ersätter kommunerna för de tjänster och den service som erbjuds,
men kommunerna kan också erbjuda sådan service som inte ersätts av statskontoret.

Efter en lagändring 1 november 2019 är frontveteraners och krigsinvaliders hemtjänster identiska till
innehåll och omfattning.  Service och tjänster som erbjuds är t.ex. rehabilitering, och tjänster som
stöder hemmaboende som måltidsservice, hemvård, och gårdsarbete.

Eftersom önskemål har inkommit från en del kommuner om att välfärdsområdet skall sköta admini-
streringen kring ansökan om ersättning, bör omfattningen på servicen och tjänsterna utredas och
harmoniseras inom välfärdsområdet. I budgeten 2022 som godkänts av fullmäktige 29.11.2021 finns
inte beaktat att ersättningen som utbetalas av statskontoret skulle tillfalla välfärdsområdet utan den
finns som en intäkt från kommunerna. Kostnader för service och tjänster som står utanför social- och
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hälsovårdstjänster finns inte heller upptagen i budgeten. M.a.o. är det alltså endast dessa tilläggs-
kostnader som påverkar välfärdsområdets budget.
.

Samkommunens direktör föreslår:

1. styrgruppen för diskussion
2. styrgruppen föreslår att styrelsen besluter att Österbottens välfärdsområde ansvarar för

koordinering och ordnande av all service och alla tjänster till frontveteraner, krigsinvalider
och 26:or även icke social- och hälsovårdstjänster, samt att kostnader som inte ersätts
av statskontoret faktureras kommunerna.

Beslut: Styrgruppen förde diskussion i ärendet och beslöt i enlighet med beslutsförslaget.

§ 14 Eventuella övriga ärenden
Samkommunens direktör Marina Kinnunen

Österbottens välfärdsområdes politiska styrgrupp för diskussion i eventuella övriga ärenden.

Samkommunens direktör föreslår: eventuell diskussion i övriga ärenden antecknas för kän-
nedom.

Beslut: Inga övriga ärenden.

§ 15 Nästa sammanträde
Samkommunens direktör Marina Kinnunen

Nästa möte är inplanerat att hållas tisdagen 18.1.2022 kl. 16–18, mötet hålls som distansmöte.

Samkommunens direktör föreslår: att mötet hålls som planerat

Beslut: Godkändes.

§ 16 Sammanträdet avslutas

Samkommunens direktör föreslår: att ordföranden avslutar mötet.

Beslut: Ordförande avslutade mötet kl. 18.10.
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