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Styrgruppen för beredningen av Österbottens välfärdsområde 

Kommun Representant Närva-

rande 

Ersättare Närva-

rande 

Larsmo Gun Kapténs x   

 Peter Östman x   

 Robin Sundelin x   

Jakobstad Anne Ekstrand -   

 Annica Haldin x   

 Owe Sjölund x   

Pedersöre Stefan Svenfors x   

 Niclas Sjöskog x   

 Johanna Holmäng x   

Nykarleby Mats Brandt (ej närvarande) - Gunilla Lillbacka x 

 Steven Frostdahl  x   

 Siw Frostdahl-Blomqvist x   

Vörå Tom Holtti x   

 Kjell Heir x   

 Anna Bertills x   

Korsholm Rurik Ahlberg  x   

 Christoffer Ingo (fr.kl. 16:10) x   

 Carola Lithén (fr.kl. 16.05) x   

Vasa Tomas Häyry x Jukka Kentala  

 Joakim Strand x Tommi Mäki  

 Maria Tolppanen x Marko Heinonen  

Laihela Juha Rikala x   

 Janne Laine x   

 Minna Niemi x   

Malax Jenny Malmsten -   

 Mikko Ollikainen (lämnade 

mötet kl. 16.50) 

x   

 Håkan Knip x   
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Korsnäs Christina Båssar x Caroline Westerdahl  

 Camilla Ribacka x Katarina Wester Bergman  

 Anna-Lena Kronqvist x Jens Bjurbäck  

Närpes Mikaela Björklund  x   

 Johanna Borg x   

 Hans-Erik Lindqvist  x   

Kaskö Minna Nikander x   

 Kari Häggblom (fr. kl. 16.30) x   

 Miriam Bonden -   

Kristinestad Mila Segervall x   

 Henrik Antfolk  x   

 Patrick Ragnäs x   

Österbottens välfärdsområde    

 Marina Kinnunen x   

 Gösta Willman x   

 Hans Frantz x   

 Juha Post x   

 Pia-Maria Sjöström x   

 Erkki Penttinen x   

 Pia Vähäkangas x   

 Lena Nystrand x   

 Petra Fager x   

 Ann-Charlott Gröndahl (läm-

nade mötet kl. 17.45) 

x   

 Päivi Berg x   

 Maria Hammar x   

 Tony Pellfolk  x   

 Alice Backström  x   

 Annica Sundberg (fr. kl. 

16.30) 

x   
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Personalrepresen-

tanter 

Ordinarie representant  Ersättare  

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

Sote rf/SuPer Päivi Koskiluhta x Eva Lindqvist  

FOSU rf/Finlands Lä-

karförbund 

Pasi Kokkonen - -  

FOSU rf/ Fackorgani-

sationen för högutbil-

dade inom det sociala 

området, Talentia 

Tuija Kivioja - Seija Nyqvist x 

JAU/ Offentliga och 

privata sektorns funkt-

ionärsförbund, Jyty  

Lea Martin-Storbacka (fr. kl. 

16.35) 

x Agneta Honkala  

JAU/JHL Aira Helala    

Övriga närvarande: Ordinarie representant  Ersättare  

Österbottens rädd-

ningsverk 

Tero Mäki x Krister Fobelberg  

 Ville Hämäläinen x   

Kronoby Malin Brännkärr x   

 Marika Hagnäs x   

 Bengt-Johan Skullbacka x   

Eskoo Kaija Metsänranta x   

 Susanna Laitila x   

 Pekka Kivisaari x   

Kårkulla Otto Ilmonen -   

 Nina af Hällström x   

 Christer Rönnlund  -   
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Organ: Styrgruppen för beredningen av Österbottens välfärdsområde 

Tid: Tisdag 16.11.2021 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 Behörighetsstadga 6 

§ 6 Budgetförslaget och verksamhetsplan 2022 för Österbottens välfärdsområde 7 

§ 7 Servicesedlarna 9 

§ 8 Servicestrategi 9 

§ 9 Hälsovårdens servicekriterier och systematiska besök, del 1 10 

§ 10 Plan för utveckling av det fysiska servicenätverket 2021-2022 11 

§ 11 Ärendehanteringsdokument 11 

§ 12 Informationshanteringsdokument 12 

§ 13 Samkommunens säkerhetspolicy 13 

§ 14 Beslutsfattande i Österbottens välfärdsområde 2022 13 

§ 15 Social- och hälsovårdens klientavgifter 1.1.2022 14 

§ 16 Personlig assistans 15 

§ 17 Remissdiskussion 16 

§ 18 Eventuella övriga ärenden 16 

§ 19 Nästa sammanträde 17 

§ 20 Sammanträdet avslutas 17 
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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.  

Samtidigt kontrolleras och bekräftas person i den politiska representationen i special-

omsorgsdistrikten och förändringar i personalrepresentanter. 

 

Beslut:  Ordförande Patrick Ragnäs öppnade mötet kl. 16.00. Närvaro konstaterades genom 

namnupprop. Till kännedom noterades nya politiska representanter från specialomsorgsdi-

strikten och i personalrepresentationen.  

 

§ 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 Joakim Strand och Camilla Ribacka. 

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 från samkommunens direktör antecknades till kännedom.  

 

§ 5 Behörighetsstadga 

HR-direktör Ann-Charlott Gröndahl 

 

På styrgruppens möte 19.10.2021 behandlade styrgruppen ett förslag till behörighetsstadga för väl-

färdsområdet och beslöt då att återremittera ärendet för fortsatt beredning. Styrgruppen beslöt att 

utse en arbetsgrupp med uppgift att vidarebearbeta välfärdsområdets behörighetsstadga. Som 

medlemmar till arbetsgruppen utsågs Rurik Ahlberg (ordförande), Ann- Charlott Gröndahl, Hans 

Frantz, Mikaela Björklund, Maria Tolppanen och Sabina Bäckman (sekreterare). Arbetsgruppen har 
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utarbetat ett förslag till linjedragningar som ska beaktas då den detaljerade behörighetsstadgan 

sammanställs.   

 

Bilaga: Förslag till linjedragningar till den färdiga behörighetsstadgan. 

Samkommunens direktör föreslår: att  

1. styrgruppen diskuterar och godkänner linjedragningarna. 
2. behörighetsstadgan skickas för behandling till styrelsen och fullmäktige  

 
Beslut: Styrgruppen förde diskussion och godkände linjedragningarna. Styrgruppen beslöt 

att skicka behörighetsstadgan för behandling till styrelse och fullmäktige.  

 

§ 6 Budgetförslaget och verksamhetsplan 2022 för Österbottens välfärdsområde  

Ekonomidirektör Lena Nystrand  

 

Budgetberedningen har fortsatt och efter det senaste mötet har enskilda diskussioner och förhand-

lingar förts med kommunerna. Kostnadsnivån har tagits ner och verksamhetsplanen har färdigställts 

med målsättningar, mätare och åtgärder. De kommunvisa betalningsandelarna har kalkylerats och 

delgetts kommunerna. 

 

Verksamhetsvolymen fortsätter i stort på samma nivå som tidigare år och det är en utmaning att få 

fram prestationer som är någorlunda jämförbara och likvärda för att kunna uppställa målsättningen 

för verksamhetsvolymen på de olika enheterna. 

 
Budgetförslaget baserar sig på innevarande års budget med vissa justeringar. I budgetförslaget har 

beaktats de kostnadsökningar som uppstår i och med att redan fattade beslut om ökade volymer, 

nya eller utökade verksamheter realiseras under slutet av 2021 eller från och med 2022. Från led-

ningen inom kommunernas social och hälsovård har inkommit önskemål om förändringar i budget-

medlen och dessa har prioriterats inom ledningen för välfärdsområdet tillsammans med kommuner-

nas tjänstemän. Ökat behov av köptjänster för olika typer av klientgrupper har beaktats liksom de 

kostnadsökningar som meddelats från serviceleverantörerna. Eftersom budgeten för 2022 utgör 

grunden för den statliga finansieringen av välfärdsområdena är  det viktigt att bryta den underbud-

getering som funnits under flera år inom en del sektorer. Strävan har genomgående varit att åstad-

komma en så realistisk budget som möjligt för det gemensamma välfärdsområdets första år. 

Eftersom nuvarande kollektivavtalsperiod går ut under början av 2022 och nya avtal förhandlas fram 

är det under budgetberedningen svårt att förutspå vilka villkor dessa kommer att innehålla, men det 

finns ett stort tryck på större löneförhöjningar. Budgetförslaget innehåller en 2 % marginal för löneju-

steringar, så att en del kan användas för avtalsenliga förhöjningar och resten för löneharmonise-

ringar inom välfärdsområdets olika enheter. Löneharmoniseringarna är ett större projekt som kom-

mer att pågå under flera år. 

En stor förändring är den nya hyressättningen. Hyrorna kan inte alls jämföras med tidigare år ef-

tersom den interna hyresnivån varierat kraftigt i de olika kommunerna medan det tekniska nuvärdet 

som beräknats och det avkastningskrav på 6% som nu kalkylerats fram, leder till ställvis mycket 

stora ökningar, totalt 12,9 miljoner. Det har varit ytterst utmanande att få fram alla fastighetsdetaljer 

och vissa uppdateringar sker fortsättningsvis.  
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Personaldimensioneringarnas minimikrav inom äldreomsorgen och barnskyddet har beaktats. För 

dessa satsningar får kommunerna förhöjda statsandelar enligt budgetpropositionens kommuneko-

nomiprogram. Detsamma gäller effekterna från reformen av klientavgiftslagen som försvagar in-

täktsfinansieringen till vissa delar, av vilka en del är svåra att förutse. Även för utvidgande av scre-

eningprogrammet och stärkande av elev- och studerandevården får kommunerna ökade statsande-

lar. Speciell tyngdpunkt har satts på barns och ungas mentala hälsa och välbefinnande. 

De preliminära uppgifterna om de kommunvisa betalningsandelarna har kalkylerats. Av ovan-

nämnda orsaker är kostnaderna 2021 och 2022 inte jämförbara och förändringarna är olika i olika 

kommuner beroende på tidigare beslut om ändringar i verksamheten, tidigare personaldimensioner-

ing, korrigeringar av underbudgeterad service, hyresberäkningar, mm. 

De totala verksamhetsintäkterna i budgetförslaget uppgår till 658 miljoner euro medan verksamhets-

kostnaderna uppgår till 709,4 miljoner euro. För finansieringskostnader har budgeterats till 1,75 mil-

joner euro och för avskrivningar 11,5 miljoner euro.  

 

Personalkostnaderna uppgår till 357 miljoner euro, köptjänsterna till 240,8 miljoner och materialbud-

geten till 53,3 miljoner . I bidrag har budgeterats 14,5 miljoner, i hyreskostnader 41,6 miljoner och 

för övriga kostnader 2,3 miljoner euro. 

 

Medlemskommunernas betalningsandelar uppgår till 644,6 miljoner medan det budgeterats 9,5 mil-

joner i intäkter från utsockne kommuner och andra, varav största delen kommer från specialsjukvår-

dens försäljning. Avgiftsintäkterna beräknas uppgå till 48,1 miljoner euro medan hyresintäkterna 

uppgår till 7,2 miljoner euro. I understöd och bidrag beräknas erhållas 7,2 miljoner euro, de största 

delarna från staten och från FPA. 

 
Den preliminära investeringsplanen för åren 2022-2025 bifogas och tyngdpunkten ligger på budget-

året 2022 och färdigställandet av H-huset med allt vad det innebärm samt övriga fastighetsinveste-

ringar. Fortsatta saneringar av byggnader på sjukhusområdet har medtagits. Dessutom har investe-

ringsbehovet i maskiner och apparatur beaktats för hela välfärdsområdets del medtagits liksom 

kostnaderna för den egendom som överförs och ersätts till balansvärdet 31.12.2021. Investeringen i 

ett nytt patient- och klientdatasystem finns fortfarande beaktat i föreliggande förslag. 

Ingen ekonomiplan uppgörs för samkommunen, enligt givna rekommendationer, eftersom den upp-

hör efter 2022. Det nya välfärdsområde som bildas 2023 avviker till innehållet från det som finns 

med 2022 och det utgör inte en fortsättning på nuvarande organisation. 

 

Bilaga1: Budgetpresentation 

Bilaga 2 Verksamhets- och ekonomiplan (sänds direkt när den är klar) 

 

Samkommunens direktör föreslår: att styrgruppen  

1. för diskussion 
2. skickar budgetförslaget till styrelsen och vidare till fullmäktige för behandling. 
 

Beslut: Styrgruppen förde diskussion och beslöt att skicka budgetförslaget vidare till styrel-

sen och fullmäktige för behandling.  
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§ 7 Servicesedlarna 

Verksamhetsområdesdirektör Tony Pellfolk 

Förändringsledare Alice Backström 

En arbetsgrupp har kartlagt de servicesedlar som är i bruk inom området. För att undvika att det 

2022 finns överlappande regelverk för servicesedlar inom samma verksamheter behöver välfärds-

området ta ställning till ett förenhetligande. Allmän riktlinje har varit att vi väljer ett av befintliga till-

lämpningsdirektiv med eventuella prisjusteringar i de fall där vi har överlappande system. Under 

2022 vidtar utvecklingsarbetet för ytterligare utveckling av servicesedelsystem, tekniska system för 

detta och koordinering med andra sätt att ordna service, till exempel i beredningen av upphandling 

via ramavtal.  

Klientavgiftsarbetsgruppen har behandlat servicesedelarbetsgruppens förslag 13.9.2021. Välfärds-

samkommunens ledningsgrupp har behandlat förslaget 29.9.2021, regionala social- och hälsovår-

dens ledningsgrupp 5.10.2021 samt samordningsdelegationen 12.10.2021.  

Bilaga: Sammanfattning av kartläggning och riktlinjer. 

Samkommunens direktör föreslår: att den politiska styrgruppen för beredningen av välfärds-

samkommunen 

1. antecknar ärendet för kännedom 

2. skickar servicesedelkartläggningen och linjedragningarna för servicesedelsystemet till sty-

relsen för behandling och godkännande. 

 

Beslut: Styrgruppen antecknade ärendet till kännedom och beslöt att skicka servicesedel-

kartläggningen och linjedragningarna för servicesedelsystemet till styrelsen för behandling 

och godkännande. 

 

§ 8 Servicestrategi 

Sektordirektör Pia-Maria Sjöström 

Sektordirektör Erkki Penttinen 

Tf sektordirektör Pia Vähäkangas 

 
Enligt 11 § i  lagen om  ordnande av social och hälsovården (612/2021) ska välfärdsområdet för pla-

neringen och styrningen av sin ekonomi och sin verksamhet som en del av sin välfärdsområdesstra-

tegi utarbeta en servicestrategi för social- och hälsovården. Planen ska vara offentlig. 

I servicestrategin beslutar välfärdsområdet om de långsiktiga målen för den social- och hälsovård 

som omfattas av välfärdsområdets organiseringsansvar. I strategin sätter välfärdsområdet dessu-

tom upp mål för hur social- och hälsovårdstjänsterna tillhandahålls med beaktande av behoven hos 

invånarna i välfärdsområdet, de lokala förhållandena, tillgången till tjänster och tjänsternas tillgäng-

lighet samt kostnadsnyttoeffektiviteten. Välfärdsområdets invånare och tjänsteanvändare ska ha 

möjlighet att delta i och påverka utarbetandet av servicestrategin. 

Servicestrategin ligger till grund för välfärdsområdets verksamhetsplanering och ekonomiplan. Sam-

kommunen för Österbottens välfärdsområde inleder sin verksamhet 1.1.2022. Inför den nya organi-

sationen har en servicestrategi utarbetats. Ur servicestrategin framgår beskrivning av organisat-

ionen och förändringsprocessen, strategi, analys av befolkningens servicebehov, huvudprocesser, 
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modeller för serviceproduktion och målsättningar för främjande av hälsa och välfärd. Som bilagor till 

servicestrategin finns statistiska uppgifter och uppgifter om lagstiftning, samt nationella anvisningar, 

utvärderingar, projekt och olika strategier.  

Under 2022 vidareutvecklas servicestrategin i enlighet med de nationella riktlinjerna och bilagorna 

kompletteras enligt följande: 

 regionala välfärdsplanen där principerna för samarbete över kontaktytorna och invånarnas 
delaktighet definieras. Som delar i välfärdsplanen ingår övriga regionala planer som väl-
färdsområdet ansvarar för  

 plan för det fysiska servicenätverket 

 plan  för utveckling av modellen med flera producenter 

 plan för utveckling av digitala tjänster 

 beredskapsplan 

 långsiktig utbildningsplan 

 plan för effektivering av verksamheten 
 

Bilaga 1: Servicestrategi 

Bilaga 2: Servicestrategins bilagor 

 

Samkommunens direktör föreslår: att styrgruppen sänder servicestrategin och dess bilagor 

till styrelsen för att där godkännas 

 

Beslut: Styrgruppen beslöt sända servicestrategin och dess bilagor till styrelsen för godkän-

nande.   

 

§ 9 Hälsovårdens servicekriterier och systematiska besök, del 1 

Sektordirektör Pia-Maria Sjöström 

 

Hälsovårdens servicekriterier i det kommande välfärdsområdet kartlades via en Webropol-enkät 

vårvintern 2021. Svar inkom från de flesta kommuner/samarbetsområden.  

Utifrån resultatet har ledningsgruppen prioriterat vilka kriterier som behöver vara gemensamma när 

verksamheten påbörjas 1.1.2022 och vilka som harmoniseras efter att verksamheten påbörjats.  

De kriterier som inte krävt något större beredningsarbete har genomgått remissdiskussion i social- 

och hälsovårdens regionala ledningsgrupp,  samordningsdelegationen och den politiska styrgrup-

pen.  

Bilaga: Hälsovårdens servicekriterier i Österbottens välfärdsområde, del 1 

Samkommunens direktör föreslår: att styrgruppen sänder första 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 beslöt sända första delen av hälsovårdens servicekriterier och systema-

tiska besök i enlighet med bilagan till styrelsen för godkännande och att träda i kraft fr.o.m. 

1.1.2022 
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§ 10 Plan för utveckling av det fysiska servicenätverket 2021-2022 

Sektordirektör Pia-Maria Sjöström 

Sektordirektör Erkki Penttinen 

Tf. sektordirektör Pia Vähäkangas 

Samkommunen för Österbottens välfärdsområde inleder verksamheten med befintligt fysiskt ser-

vicenätverk. Sammantaget rör det sig om över 270 verksamhetspunkter på mer än 350 000 m2, 

oräknat H-huset och den verksamhet som överförs 1.1.2023. Organisationernas befintliga hyresav-

tal överförs till välfärdsområdet. Samkommunen, och senare välfärdsområdet, förbinder sig att hyra 

befintliga social- och hälsovårdsutrymmen, som organisationen inte själv äger, av kommunerna 

1+3+1 år. 

Österbottens välfärdsområde kommer att uppgöra en strategi för utveckling av det fysiska service-

nätverket. Planen är att fullmäktige för det kommande välfärdsområdet godkänner strategin våren 

2022. Som en del i arbetet med den kommande strategin över det fysiska servicenätverket påbörjas 

en utredning om vilken roll mobila enheter kan ha i framtiden. 

För att få en välfungerande verksamhet och integration är det, trots att välfärdsområdet förbundit sig 

till att hyra upp vissa utrymmen, viktigt att de som överförs till välfärdsområdet, inklusive den admi-

nistrativa personalen, så fort som möjligt får gemensamma fysiska arbetsutrymmen. För personal i 

patient/ klientarbete söks i första hand utrymmen i anslutning till övrig social- och hälsovård i kom-

munen.  

Samkommunens direktör föreslår:  

1. att styrgruppen för diskussion. 
2. att styrgruppen antecknar ärendet för kännedom. 
3. servicenätverket utvecklas i tätt samarbete med kommunerna  

 

Beslut: Styrgruppen förde diskussion i ärendet och antecknade det till kännedom. Konstate-

rades, att servicenätverket utvecklas i tätt samarbete med kommunerna.  

 

§ 11 Ärendehanteringsdokument    

Förvaltningsdirektör Juha Post 

Enligt 140 § i den förvaltningsstadga som träder i kraft 1.1.2021 i samkommunen för Österbottens 

välfärdsområde svarar styrelsen för att anvisningar, praxis, befogenheter och övervakningen har 

fastställts för ärendehanteringen i samkommunens olika uppgifter. Ärendehanteringen omfattar 

handläggning av ärenden, dokumenthantering och arkivering. Den helhet som hänför sig till ärende-

hanteringen består av två dokument: direktiv för ärendehantering samt ett dokument om de avgifter 

som  uppbärs för dokument- och informationstjänster. 

I direktivet för ärendehantering sammanställs alla anvisningar och regler som hänför sig till ärende-

hanteringen. Direktivet för ärendehantering inrymmer bland annat precisare bestämmelser om hur 

ärendehanteringen ska skötas samt allmänna principer gällande informationsstyrningsplanen. Dess-
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utom beskriver direktivet hur en god informationshanteringssed och en god behandling av person-

uppgifter ska omsättas i praktiken. Ett utkast till samkommunens direktiv för ärendehantering har 

anslutits som bilaga. 

Enligt 144 § i förvaltningsstadgan tar samkommunen ut en avgift per sida för utlämnande av proto-

kollsutdrag, kopior eller andra utskrifter. Om det krävs särskilda åtgärder för att få fram en uppgift, 

tas en fast grundavgift ut som graderas enligt hur krävande informationssökningen är. I dylika situat-

ioner debiterar man utöver den fasta grundavgiften även en avgift per sida för kopior och utskrifter. 

Enligt 127 § i förvaltningsstadgan är det styrelsen som närmare beslutar om grunderna för och be-

loppen på avgifterna. Ett utkast till avgifter som hänför sig till dokument- och informationstjänster har 

anslutits som bilaga. 

Bilaga 1: Direktiv för ärendehantering 

Bilaga 2: Avgifter för dokument- och informationstjänster 

 

Samkommunens direktör föreslår: att styrgruppen  

 

1. för en diskussion om innehållet i dokumenten. 
2. beslutar föra dokumenten till styrelsen för behandling. 
 

Beslut: Styrgruppen beslöt föra dokumenten till Österbottens välfärdsområdes styrelse för 

behandling. 

 

 

§ 12 Informationshanteringsdokument 

Förvaltningsdirektör Juha Post 

Enligt 139 § i den förvaltningsstadga som träder i kraft 1.1.2021 i samkommunen för Österbottens 

välfärdsområde svarar styrelsen för att den ansvarsfördelning, praxis och övervakning som hänför 

sig till informationshantering har fastställts i samkommunens olika verksamheter på det sätt som 

stadgas i lagen om informationshantering (906/2019). Den helhet som hänför sig till informations-

hanteringen består av fyra dokument: en informationshanteringsmodell, en beskrivning av verkstäl-

landet av handlingsoffentligheten, en dataskyddspolicy och en datasäkerhetspolicy. 

Enligt lagen om informationshantering ska samkommunen ha en informationshanteringsmodell och 

en beskrivning av verkställandet av handlingsoffentligheten. Ett utkast till samkommunens informat-

ionshanteringsmodell och beskrivning av verkställandet av handlingsoffentligheten har anslutits som 

bilaga 

De uppgifter som finns i olika form utgör en viktig grund för all den verksamhet som bedrivs i sam-

kommunen. Under de senaste åren har dataskyddet blivit en allt viktigare del av verksamheten, 

samtidigt som behandlingen av personuppgifter i samkommunen numera även regleras av Europe-

iska unionens dataskyddsförordning samt den nationella dataskyddslagen. Ett utkast till samkom-

munens dataskyddspolicy har anslutits som bilaga. 

 

Med datasäkerhet igen avses de åtgärder som vidtas för att skydda uppgifter i olika form mot hot i 

syfte att trygga kontinuiteten i serviceverksamheten genom att minimera de risker som hänför sig till 

verksamheten och klientuppgifter. Ett utkast till samkommunens datasäkerhetspolicy har anslutits 

som bilaga. 
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Bilaga 1: Informationshanteringsmodell 

Bilaga 2: Beskrivning av handlingars offentlighet 

Bilaga 3: Dataskyddspolicy 

Bilaga 4: Datasäkerhetspolicy 

 

Samkommunens direktör föreslår: att styrgruppen  

 

1. för en diskussion om innehållet i dokumenten. 
2. beslutar föra dokumenten till styrelsen för behandling. 

 

Beslut: Styrgruppen beslöt föra dokumenten till Österbottens välfärdsområdes styrelse för 

behandling. 

 

§ 13 Samkommunens säkerhetspolicy  

Förvaltningsdirektör Juha Post 

Enligt 38 § i kommunallagen (410/2015) leder styrelsen samkommunens verksamhet, förvaltning 

och ekonomi. Säkerhet utgör en del av verksamheten och därmed hör det till styrelsen att godkänna 

den säkerhetspolicy som styr den övergripande säkerheten. I den av fullmäktige godkända strategin 

lägger man vikten vid att människorna ska ha tillgång till säkra, smidiga, verkningsfulla och tvåsprå-

kiga social- och hälsovårdstjänster. Den övergripande säkerheten är av central betydelse för för-

verkligandet av dessa tjänster. 

I samkommunen utgör säkerheten ett gemensamt mål, varför ledningen och hela personalen förut-

sätts förbinda sig till att arbeta mot det gemensamma målet. Säkerhetspolicyn omfattar samkommu-

nens hela organisation samt dess anställda och förtroendevalda. 

Säkerheten utgör en naturlig och solid del av den verksamhet som utövas inom alla delområden. 

Säkerhetspolicyn fungerar som en grund för alla de andra anvisningar som berör säkerhet och där 

man preciserar de linjedragningar som fastställs i säkerhetspolicyn och anvisar hur dessa linjedrag-

ningar ska omsättas i praktiken. Säkerhetspolicyn preciseras bland annat i datasäkerhetspolicyn, 

anvisningen för riskhantering samt klient- och patientsäkerhetspolicyn. 

Bilaga: Säkerhetspolicy 

Samkommunens direktör föreslår: att styrgruppen 

1. för en diskussion om innehållet i säkerhetspolicyn. 

2. beslutar föra säkerhetspolicyn till styrelsen för behandling. 

Beslut: Styrgruppen beslöt föra säkerhetspolicyn till Österbottens välfärdsområdes styrelse 

för behandling. 

 

§ 14 Beslutsfattande i Österbottens välfärdsområde 2022 

Direktör Marina Kinnunen 



 

14 

 

Den politiska styrgruppen har länge och med olika sammansättningar deltagit i beredningen av väl-

färdssamkommunen. Den egentliga diskussionen om att bereda det frivilliga Österbottens välfärds-

område i dess nuvarande form nådde sin kulmen år 2018 och ledde till ett beslut om att grunda Ös-

terbottens välfärdsområde sommaren 2020. Nu håller beredningen på att övergå i genomförande då 

den integrerade samkommunen inleder sin verksamhet 1.1.2022.  

I och med att den nationella vårdreformen godkändes sommaren 2021 pågår nu även beredningen 

av ett självstyrande välfärdsområde som ska inleda sin verksamhet 1.1.2023. Ett temporärt bered-

ningsorgan ansvarar för beredningen av det självstyrande välfärdsområdet under perioden 

1.7.2021–28.2.2022, efter det tar välfärdsområdesfullmäktige som väljs i välfärdsområdesvalet 

23.1.2022 över. 

Under verksamhetsåret 2022 kommer två olika system för beslutsfattande vara i bruk parallellt:  

 välfärdssamkommunens politiska organ (kommunalval 6/2021, mandatperiod 1.8.2021–
31.12.2022) 

 välfärdsområdets politiska organ (välfärdsområdesval 1/2022, mandatperiod 1.3.2022–
31.5.2025) 

 

Beredningen av det självstyrande välfärdsområdet stöds via ministeriet och finansieringen kommer 

från staten. I Österbottens välfärdsområde föreslås att den nuvarande politiska styrgruppen i början 

av år 2022 står för den politiska uppföljningen av beredningen av det självstyrande välfärdsområdet, 

tills organen som valts i välfärdsområdesvalet inleder sin mandatperiod.   

Välfärdssamkommunens organ fastställs i förvaltningsstadgan, som träder i kraft 1.1.2022 (förvalt-

ningsstadgan uppdaterats av styrelsen för välfärdssamkommunen 25.10.2021 § 64, fullmäktige 

29.11.2021). Samordningsdelegationen fortsätter på det sätt som fastställts i förvaltningsstadgan.  

Samkommunens direktör föreslår:  

1. Den politiska styrgruppen fortsätter som så kallad politisk uppföljningsgrupp för den nation-
ella välfärdsområdesberedningen under perioden 1.1–28.2.2022. Uppdraget upphör då or-
ganen som valts i välfärdsområdesvalet inleder sin mandatperiod.  

2. Som mötestider för den politiska styrgruppen år 2022 föreslås 18.1.2022 och 15.2.2022 kl. 
16–18.  
 
Beslut:  Styrgruppen godkände för egen del att den politiska styrgruppen fortsätter som så 
kallad politisk uppföljningsgrupp för den nationella välfärdsområdesberedningen under peri-
oden 1.1–28.2.2022. Uppdraget upphör då organen som valts i välfärdsområdesvalet inleder 
sin mandatperiod. Styrgruppen godkände därtill 18.1.2022 och 15.2.2022 kl. 16–18 som mö-
testider år 2022.  
 

 

§ 15 Social- och hälsovårdens klientavgifter 1.1.2022 

Sektordirektör Pia-Maria Sjöström  

Verksamhetsområdesdirektör Tony Pellfolk 

Förändringsledare Alice Backström 

I klientavgiftslagen med tillhörande förordning finns bestämmelser om klientavgifterna för tjänsterna 

inom social- och hälsovården. Lagen tillämpas också på service som ordnas via köpta tjänster. Kli-

entavgiftslagstiftningen har förnyats och fr.om. 1.7.2021 trädde en del ändringar i kraft som gäller 
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klientavgifterna inom social- och hälsovården. Bl.a. började boendeservice med heldygnsomsorg 

omfattas av klientavgiftslagstiftningen, och grunderna för beräkning av klientavgifter för regelbunden 

hemvård ändrades. Som ytterligare exempel kan nämnas att avgiftsfria tjänster inom hälsovården 

utökades och avgifter för tjänster som beaktas i avgiftstaket utvidgades. Vissa av ändringarna i den 

uppdaterade lagstiftningen  trädde i kraft redan fr.om. 1.7.2021, medan vissa träder i kraft först vid 

årsskiftet 1.1.2022.  

Under våren 2021 tillsattes en regional arbetsgrupp för att gemensamt bereda de ändringar i klient-

avgiftslagstiftningen som trädde i kraft 1.7.2021, samt för att bereda social- och hälsovårdens klient-

avgifter för välfärdsområdet när verksamheten inleds 1.1.2022. Arbetsgruppen har utarbetat en 

handbok för de gemensamma klientavgifterna som ska gälla från årsskiftet. De högsta avgifterna 

och avgiftssatserna för de offentligt ordnade social- och hälsovårdstjänsterna finns fastställda i la-

gen.  Samkommunen kan uppbära skälig klientavgift för service som inte finns angiven i lag eller 

förordning, dock inte högre än produktionspriset.  

Som bilaga förslag till klientavgiftshandbok för social- och hälsovårdstjänster i Österbottens väl-

färdsområde.  

Bilaga: Social- och hälsovårdens klientavgifter fr.o.m. 1.1.2022 

Samkommunens direktör föreslår: att styrgruppen besluter 

1. för egen del godkänna förslaget till  Österbottens välfärdsområdes klientavgifter  
fr.o.m. 1.1.2022 

2. att klientavgifterna förs vidare för fastställande till Österbottens välfärdsområdes styrelse  
 

Beslut: Styrgruppen godkände för egen del förslaget till social- och hälsovårdens klientavgif-

ter fr.o.m. 1.1.2022, samt att klientavgifterna förs vidare för fastställande till Österbottens väl-

färdsområdes styrelse.  

 

§ 16 Personlig assistans  

Verksamhetsområdesdirektör Annica Sundberg 

Förändringsledare Alice Backström 

Sakkunnig Hannele Granqvist 

 

Den sk arbetsgivarmodellen i handikappserviceärenden har kartlagts, dvs. den funktionshindrade 

har rätt till personlig assistans enligt handikappservicelagens 8 c § och kan själv välja att fungera 

som arbetsgivare och anställa personliga assistenter för nödvändig hjälp i hemmet eller utanför 

hemmet. Personlig assistans ska ordnas minst 30 timmar per månad.  

Utredningen visar på hur omfattande arbetsgivarmodellen är i dagsläget och  hurudan lönesättning 

som tillämpas.  

Ett förslag till harmonisering  av personliga assistenters lönesättning har utarbetats. Ärendet har 

också diskuterats i styrgruppen för verksamhetsområdet rehabilitering och behandlats i förvaltning-

ens ledningsgrupp samt i den regionala social- och hälsovårdens ledningsgrupp och samordnings-

delegationen före behandlingen i den politiska styrgruppen 

En beskrivning av arbetsgivarmodellen och nuvarande personliga assistenters lönesättning i bilaga. 
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Föreslås att harmoniseringsmodell för personliga assistenter som är anställda av arbetsgivare, som 

inte är ansluten till Heta-liitto, är följande:  

 en första harmonisering görs fr.o.m. 1.1.2022 då lönen är 11,29 €/h 
 en andra harmonisering görs fr.o.m. 1.1.2023 då lönen är 11,90 €/h  

 

Samkommunens direktör föreslår: att styrgruppen  

1. för egen del godkänna harmonisering av lönen för personliga assistenter enligt förslaget 
2. att harmoniseringen av lönen för personliga assistenter förs vidare för fastställande till 

Österbottens välfärdsområdes styrelse  
 

Beslut: Styrgruppen godkände för egen del harmonisering av lönen för personliga assisten-

ter enligt förslag. Harmoniseringen av lönen för personliga assistenter förs vidare för faststäl-

lande till Österbottens välfärdsområdes styrelse 

 

§ 17 Remissdiskussion  

Samkommunens direktör Marina Kinnunen 

Styrgruppen för remissdiskussion om ärenden som presenterats på mötet: 

― hälsovårdens servicekriterier, del 2 

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

vänds som stöd i den fortsatta beredningen. 

Beslut: Styrgruppen förde remissdiskussion och diskussionen antecknades till kännedom 

som stöd för fortsatt beredning.  

 

§ 18 Eventuella övriga ärenden 

Samkommunens direktör Marina Kinnunen 

- x  

 

Samkommunens direktör föreslår: att eventuella övriga ärenden antecknas för kännedom.   

 

Beslut: Till kännedom meddelades, att det under december månad kommer att ordnas ett 

informationstillfälle om Österbottens välfärdsområde till nya förtroendevalda. Närmare in-

formation samt tidpunkt meddelas senare.   
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§ 19 Nästa sammanträde 

Samkommunens direktör Marina Kinnunen 

Nästa möte är inplanerat att hållas 14.12.2021 kl. 16–18. Mötet hålls på Vasa centralsjukhus, i audi-

torium Örn. Det går även att delta i mötet via länk. 

Efter mötet 14.12.2021 ordnas från kl. 18.30 gemensam middag för styrgruppen. 

Samkommunens direktör föreslår: att mötet hålls som planerat och därefter följer middag  

Beslut: Godkändes.  

 

§ 20 Sammanträdet avslutas 

 

 Samkommunens direktör föreslår: att ordföranden avslutar mötet. 

 Beslut: Ordförande avslutade sammanträdet kl. 18.10.  

 


