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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. Närvarande deltagare konstaterades.

§ 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 Kjell Heir och Håkan Knip.
Beslut: Styrgruppen valde Kjell Heir och Håkan Knip till protokolljusterare.

§ 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 på mötet antecknades till kännedom.

§ 5 Temporärt beredningsorgan samt justering och utnämnande av den politiska styrgruppen
Samkommunens direktör Marina Kinnunen
På sitt sammanträde 23.3.2021 § 7 behandlade den politiska styrgruppen hur den nationella socialoch hälsovårdsreformen påverkar Österbottens välfärdsområde. Om lagstiftningen träder i kraft ska
de temporära beredningsorganen inleda sin verksamhet i juli 2021 i samband med att välfärdsområdets verksamhet och förvaltning startas.
Enligt lagstiftningen är det lagen om genomförande som bestämmer det temporära beredningsorganets uppgift och tillsättande. Det temporära beredningsorganet i välfärdsområdet ansvarar för att
bereda inledandet av välfärdsområdets verksamhet och förvaltning tills välfärdsområdesfullmäktige
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har valts och den välfärdsområdesstyrelse som tillsatts av fullmäktige har inlett sin verksamhet. Det
välfärdsområdesfullmäktige som väljs via direkt val skulle ansvara för verkställandet av beredningen
under perioden 1.3–31.12.2022 och dess verksamhet skulle inledas 1.1.2023.
Så fort denna lag har trätt i kraft ska kommunerna, samarbetsområdena för primärvård och socialvård, sjukvårdsdistriktet, specialomsorgsdistriktet och räddningsväsendet i välfärdsområdet (parterna) avtala om det temporära beredningsorganets sammansättning och om vilken myndighet som
ska tillsätta beredningsorganet. Medlemmarna i det temporära beredningsorganet ska utses bland
tjänsteinnehavare hos parterna som har god sakkunskap om verksamheten och ekonomin inom sitt
verksamhetsområde. Finansministeriet ska underrättas om tillsättandet av beredningsorganet. Om
parterna inte har nått en överenskommelse om tillsättande av ett temporärt beredningsorgan inom
två månader efter lagen trätt i kraft ska parterna omedelbart underrätta finansministeriet om saken. I
så fall är det statsrådet som tillsätter ett temporärt beredningsorgan på förslag av finansministeriet.
Ett beslut som gäller tillsättande av ett beredningsorgan och som fattats av den kommunala myndighet som parterna kommit överens om eller av statsrådet får inte överklagas genom besvär.
När det temporära beredningsorganet har tillsatts ska det sjukvårdsdistrikt som har tillsatt organet
eller som avses i 3 mom. se till att beredningsorganet kallas till sitt första sammanträde. En uppföljningsgrupp kan tillsättas med uppgift att övervaka och stöda välfärdsområdet när området inleder
sin verksamhet och sin förvaltning.
Den politiska styrgruppen för beredningen av samkommunen för Österbottens välfärdsområde godkände på sitt möte 23.3.2021 § 7 att förvaltningsledningsgruppen för välfärdsområdet som nu är under beredning fungerar som Österbottens temporära beredningsorgan. Samtidigt beslöt styrgruppen
att sammansättningen av Österbottens temporära beredningsorgan justeras och utnämns officiellt
efter att lagstiftningen trätt i kraft. Samtidigt beslöts även att den politiska styrgruppen bistår med
politiskt stöd under år 2021. I lagstiftningen används benämningen uppföljningsgrupp för det här organet. Man beslöt även att justera sammansättningen av den politiska styrgruppen (den så kallade
uppföljningsgruppen) då lagstiftningen godkänns.
Sammansättningen av den politiska styrgruppen stärktes 4/2021 då Kronoby kommuns kommundirektör, styrelseordförande och fullmäktigeordförande kom med genom samma representation som
övriga kommuner. Eskoo och Kårkulla är också representerade via samkommunernas direktörer,
styrelseordföranden och fullmäktigeordföranden. Räddningsväsendet representeras av räddningsdirektören vid Österbottens räddningsverk. Direktionen för Österbottens räddningsverk har behandlat
beredningen av välfärdsområdet på sitt sammanträde 2.6.2021 § 7 och föreslår att förutom räddningsdirektören ska också direktionens ordförande representera räddningsverket i uppföljningsgruppen (politiska styrgruppen).
På sammanträdet förs diskussion och beslutas om eventuell tjänstemannarepresentation från kommunerna i det temporära beredningsorganet.
Samkommunens direktör föreslår:
Styrgruppens linjedragning är att beslutet om det temporära beredningsorganet i Österbotten
fattas av styrgruppen. Styrelsen för Österbottens välfärdsområde tillsätter det temporära beredningsorganet på förslag av styrgruppen officiellt på sitt sammanträde 1.7.2021.
Samkommunen för Österbottens välfärdsområde ansvarar för det administrativa stödet till
beredningsorganet.
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Styrgruppen beslutar om det temporära beredningsorganets sammansättning enligt bilagan.
Därtill tas beslut om uppföljningsgruppen och eventuell komplettering av den.
De justerade sammansättningarna är följande:
1. Temporärt beredningsorgan: enligt bilagan
2. Politisk styrgrupp (uppföljningsgrupp): enligt bilagan under verksamhetsåret 2021. År
2022 behandlas under hösten.
Besluten genomförs och verkställs om lagstiftningen godkänns.
Beslut:
1. Styrgruppens tog beslut om det temporära beredningsorganet i Österbotten och konstaterade att styrelsen för Österbottens välfärdsområde tillsätter det temporära beredningsorganet på förslag av styrgruppen officiellt på sitt sammanträde 1.7.2021.
2. Samkommunen för Österbottens välfärdsområde ansvarar för det administrativa stödet till
beredningsorganet.
3. Styrgruppen tog beslut om sammansättningen i det temporära beredningsorganet enligt
bilagan med komplettering av medlemmar och ersättare från kommunerna: Mikaela Björklund (ersättare Mila Segervall), Juha Rikala (ersättare Tomas Häyry), Rurik Ahlberg (ersättare Tom Holtti), Stefan Svenfors (ersättare Gun Kapténs). Styrgruppen valde därtill enhälligt
Marina Kinnunen till ordförande för det temporära beredningsorganet.
4. Sammansättningen i den politiska styrgruppen (uppföljningsgruppen) godkändes enligt
förslag (ur bilaga).
5. Beslutet genomförs och verkställs om lagstiftningen godkänns

§ 6 Överlåtelse av rörelse till samkommunen för Österbottens välfärdsområde / principer för
överföring av personal
HR-direktör Ann-Charlott Gröndahl
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 kommunerna i enlighet med 8 § i kommunallagen (410/2015) har överfört anordnandeansvaret till samkommunen.
Kommunfullmäktige i medlemskommunerna i samkommunen för Österbottens välfärdsområde har
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.
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Personalen överförs till samkommunen för Österbottens välfärdsområde i regel utan ansökningsförfarande genom överlåtelse av rörelse till den nya organisationen 1.1.2022. Med överlåtelse av rörelse avses överlåtelse av en funktionell del till en annan arbetsgivare, där den överlåtna delen efter
överlåtelsen förblir oförändrad eller likartad.
Den politiska styrgruppen har godkänt huvudavtalet för överlåtelse av rörelse på sammanträdet
23.3.2021 § 6 och bilagan om principer för överlåtelse av egendom på sammanträdet 18.5.2021 §
8.
Till huvudavtalet för överlåtelse av rörelse tillkommer en bilaga med principerna för överföringen av
personalen samt en förteckning på personalen som överförs genom överlåtelse. Förvaltningsdirektören och HR-direktören i samkommunen för Österbottens välfärdsområde har fört samarbetsförhandlingar med alla medlemskommuner och samkommuner. På tillfällena har principerna för överföringen av personalen presenterats och diskuterats. Efter samarbetsförhandlingarna har principerna
för överföringen av personalen preciserats.
Principerna för överföringen av personalen förs först till den politiska styrgruppen för godkännande
och därefter skickas helheten bestående av huvudavtalet för överlåtelse av rörelse, principerna för
överlåtelsen av egendom och principerna för överföringen av personalen till kommunernas och
samkommunernas beslutsfattande organ för behandling. Förhoppningen är att alla organisationer
har behandlat helheten före slutet av augusti.
Utkastet till principerna för överföringen av personalen finns som bilaga.
Samkommunens direktör föreslår: Styrgruppen
1. diskuterar principerna för överföringen av personalen.
2. beslutar att godkänna principerna för överföringen av personalen.
3. beslutar att skicka helheten bestående av huvudavtalet för överlåtelse av rörelse, principerna för överlåtelse av egendom och principerna för överföringen av personalen till
kommunernas och samkommunernas beslutsfattande organ för behandling.
4. begär att kommunerna och samkommunerna behandlar och godkänner helheten före
slutet av augusti.
Beslut: Styrgruppen diskuterade principerna för överföring av personal och godkände punkterna 2-4 i beslutsförslaget.

§ 7 Varumärket och det visuella uttrycket i Österbottens välfärdsområde
Kommunikationsdirektör Petra Fager
Österbottens välfärdsområde börjar från rent bord och som stöd för verksamheten behövs ett tydligt
varumärke som beskriver välfärdsområdets värderingar och sticker ut från mängden.
Målet är att välfärdsområdets värderingar och mål avspeglas i varumärket. Målet är också att varumärket sticker ut från mängden i regionen, så att invånarna känner igen välfärdsområdet och dess
service. Dessutom är tanken att varumärket också ska kännas igen nationellt.
Varumärket grundar sig i strategin för Österbottens välfärdsområde och de värderingar, den vision
och de mål som fastställs i den. Som grund till arbetet uppgjordes även en enkät för invånarna, personalen och de förtroendevalda. I utkastskedet samlades kommentarer in av både personalen och
de förtroendevalda.
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Symboliken i logon är följande: från en människa till en annan, två människor, hand i hand, trygghet,
förening, stöd, ansikte, humanitet, leende, varmt bemötande. Den gröna färgen i logon avspeglar
tillväxt, balans, hälsa och jorden, den blå färgen avspeglar pålitlighet, lugn och havet.
Arbetet har resulterat i det visuella uttryck som presenteras på sammanträdet. Under arbetsprocessen har också en varumärkeshandbok tagits fram, den guidar användaren i hur det visuella uttrycket
ska användas och hur hen ska kommunicera i enlighet med varumärket.
Bilaga: Beskrivning av arbetsfaserna: Mot det gemensamma.
Samkommunens direktör föreslår: Styrgruppen godkänner det visuella uttrycket för Österbottens välfärdsområde.
Beslut: Det visuella uttrycket för Österbottens välfärdsområde godkändes. Styrgruppen noterade till protokollet att ärendet följs upp senare om välfärdsområdenas namn på svenska
ändras till välfärdsregioner vid en nationell reform social- och hälsovården.

§ 8 Plan för överföringen av social- och hälsosektorns telefonnummer från kommunerna till
välfärdssamkommunen
Förändringsledare Göran Honga
Överföringen av telefonabonnemangen och telefonnumren från kommunernas social- och hälsovårdsväsenden till välfärdssamkommunen bör genomföras under hösten 2021. Sjukhusingenjör Petri Luoma har gjort en bakgrundsutredning gällande överföringen. Överföringen bör genomföras i två
delar eftersom mobil- och trådabonnemangen har olika villkor. Båda typerna av abonnemang kräver
åtgärder av kommunerna vid överföringen, eftersom det är de som innehar abonnemangen.
I bilagan finns bakgrundsutredning, projektplanens begrepp, tidtabell och riskbedömning.
Bilaga: Projektplan
Samkommunens direktör föreslår: Styrgruppen antecknar planen för kännedom.
Beslut: Planen antecknades till kännedom.

§ 9 Lägesrapport om överföring av lokaliteter och principer för bestämning av hyror
Förändringsledare Göran Honga
Styrgruppen har på sitt möte 15.12.2020 § 6 tagit del av beredningsarbetsgruppernas linjedragningar där bilaga 5 innefattade fastighetsgruppens rapport. Beredningen av ärendet har fortsatt enligt de linjedragningar fastighetsgruppen fastslagit.
Lokalitetskostnaderna beräknas på 3 olika nivåer:
1. Kostnader för egna fastigheter
2. Kostnader för inhyrda fastigheter inklusive bestämning av hyresnivå
3. Intern hyra för slutanvändarna
Principer för bestämning av hyresnivån vid inhyrning från kommunerna (se bilaga)
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Kapitalhyra – beräknas från det tekniska nuvärdet (Trellum), ? % avkastning
Skötselhyra – bestäms fastighetsvis på likvärdiga grunder
Innefattar:
-Förvaltning
-Underhåll (årsreparationer)
-Försäkringar
-Fastighetsskötsel
-Avfallshantering
-Underhåll av fastighetens tekniska installationer
-El
-Värme
-Vatten
Användartjänster – bekostas av användaren, ingår ej i hyran
Innefattar:
-Städning
-Vaktmästare och säkerhet
-Medicinsk teknik
-Övrigt
Beredarna har diskuterat möjligheterna att använda de fastighetsregister som uppgjordes under
statsminister Sipiläs regering av Maakuntien tilakeskus. I diskussionerna har det framkommit att registren inte har uppdaterats sedan 2018 och därför inte är helt tillförlitliga men grundregistren kan
lätt kompletteras i samråd med kommunerna. Lokalitetsdirektören har via e-mail sänt en begäran till
kommunerna om uppdateringsbehovet och fullmakt att få använda uppgifterna.
Maakuntien tilakeskus (Matike) system för hantering av fastighets- och lokalitetsbeståndet och hyrorna kan tas i bruk av samkommunerna och kommunerna. Lokalitetsdirektören har bekantat sig
med Matikes Modulo-ICTsystem och överför alla lokalitetsuppgifter dit för beräkning av hyrorna. I
bilagan finns systembeskrivning av lokalitetsregistren.
Arbetet fortsätter på följande sätt:
1) Konkurrensutsättning av kalkylering av tekniska nuvärden för samtliga fastigheter som hyrs
av kommunerna
2) Fullmakter av kommunerna per 4.6 för överföring av data från kunta optimaze till välfärdsområdet
3) Beredning av ibruktagning av lokalitetsdatabasen Modulo
4) Beräkning och harmonisering av hyrorna gällande fastigheter ägda av kommunerna, augusti
2021
5) Beräkning av interna hyror till användarna september 2021
Tidtabellen för arbetet är ytterst stram eftersom de interna hyresnivåberäkningarna behövs för budgetens och produktprisernas fastställande. Beräkningar för budgeten 2022 behöver sannolikt justeras under följande år eftersom genomgången av varje fastighet inte kan göras under 2021 och speciellt kostnadsfördelningen för samanvända fastigheter kräver förhandlingar.
Behandlingen av lagförslaget om välfärdsområdena fortsätter i riksdagen. Lagförslaget innehåller ett
principbeslut om att välfärdsområdena är skyldiga att hyra upp kommunernas fastigheter och lokali11

teter som används för social- och hälsovård i 3 år med en tilläggsoption på ett år. Beredningen föreslår därför preliminärt att hyresavtalen mellan kommunerna och samkommunen görs upp för 4 år
med 1 års uppsägningstid.
Samkommunens direktör föreslår:
1. att styrgruppen tar del av lägesrapporten för lokaliteterna
2. tar ställning till nivån på avkastningskrav på fastigheter inhyrda från kommunerna
3. tar ställning till längd på hyresavtal
Beslut: Styrgruppen förde diskussion om punkterna 2-3 och beslöt
1. anteckna lägesrapporten över lokalitetsberedningen till kännedom
2. att beräkningsgrunden för nivå på avkastningskrav är 3 %
3. att hyresavtalens längd är 5 år (1+ 4 år) fr.om. 1.1.2022
Styrgruppen beslöt att ärendet granskas på nästa styrgruppsmöte 24.8.2021.

§ 10 Remissdiskussion
Samkommunens direktör Marina Kinnunen
Styrgruppen för remissdiskussion om ärenden som presenterats på mötet.
‒
‒

servicestrategi, kapitel 1–3
kurators- och psykologtjänster
Samkommunens direktör föreslår: att remissdiskussionen antecknas för kännedom och används som stöd i den fortsatta beredningen.
Beslut: Remissdiskussionen antecknades före kännedom som stöd för fortsatt beredning.

§ 11 Eventuella övriga ärenden
Samkommunens direktör Marina Kinnunen
-x
Samkommunens direktör föreslår: att eventuella övriga ärenden antecknas för kännedom.
Beslut: Inga övriga ärenden.

§ 12 Nästa sammanträde
Samkommunens direktör Marina Kinnunen
Nästa sammanträde hålls tisdag 24.8.2021 klockan 16–18, troligtvis som distansmöte via Teams.
Om pandemiläget tillåter hålls sammanträdet i Vasa centralsjukhus auditorium Örn (tidigare Grågås), men möjligheten att också kunna delta på distans kvarstår. Sättet sammanträdet hålls på
meddelas i möteskallelsen.
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Samkommunens direktör föreslår: att tidpunkten för nästa sammanträde antecknas för kännedom.
Beslut: antecknades för kännedom.

§ 13 Sammanträdet avslutas
Samkommunens direktör föreslår: att ordföranden avslutar mötet.
Beslut: Ordförande avslutade sammanträdet kl. 19.05.
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