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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 sammanträdet kl. 16:00. Närvarande medlemmar konstaterades.

§ 2 Godkännande av föredragningslistan
Samkommunens direktör föreslår: att sammanträdets föredragningslista godkänns.
Beslut: Till föredragningslistan föreslogs under § 12 övriga ärenden Viljeyttring om Kronobys
social- och hälsovård vid välfärdsområdesreformen. Föredragningslistan godkändes med
denna ändring.

§ 3 Val av protokolljusterare
Samkommunens direktör föreslår: att styrgruppen väljer två protokolljusterare. Protokollet
justeras elektroniskt. Till protokollsjusterare föreslås Greger Forsblom och Kjell Heir.
Beslut: Till protokolljusterare valdes Greger Forsblom och Mila Segervall.

§ 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: antecknades till kännedom.

§ 5 Strategi för Österbottens välfärdsområdes samkommun
Samkommunens direktör Marina Kinnunen

Den politiska styrgruppen har behandlat Österbottens välfärdsområdes strategi vid flera tillfällen under år 2020 och godkände strategin 15.12.2020, § 13.
Strategin har ännu inte förts för godkännande till välfärdsområdets styrelse och fullmäktige.
Definitionsarbetet av de strategiska mätarna pågår som bäst, och kommer att föras till styrgruppen
för kännedom under hösten 2021.
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Samkommunens direktör föreslår: att styrgruppen antecknar till kännedom att strategin förs
för godkännande till styrelsen och fullmäktige samt läget i beredningen av de strategiska mätarna.
Beslut: antecknades till kännedom.

§ 6 Förvaltningsstadgan
Förvaltningsdirektör Juha Post
Grundavtalet och förvaltningsstadgan är de viktigaste handlingar som styr verksamheten i samkommunen. Enligt kommunallagen (410/2015) utövas beslutanderätten i samkommunen av fullmäktige,
såtillvida den i förvaltningsstadgan inte har överförts till andra organ eller tjänsteinnehavare. Enligt
14 § i kommunallagen fattar fullmäktige beslut om förvaltningsstadgan, och i 90 § av denna lag fastställs de nödvändiga bestämmelser som åtminstone ska tas upp förvaltningsstadgan.
Den politiska styrgruppen har beslutat att förvaltningsstadgan ska tas till den politiska styrgruppen
för behandling i meningsfulla helheter. Den politiska styrgruppen har vid sitt sammanträde
13.10.2020 § 22 godkänt den plan som uppgjorts för utarbetandet av förvaltningsstadgan samt fört
en diskussion om de grundläggande paragraferna i förvaltningsstadgan vid sitt sammanträde
25.11.2020 § 6. Befogenheter som hänför sig till personalärenden och ekonomiförvaltning samt befogenheter som hänför sig till undantagsförhållanden behandlades på styrgruppsmötet 15.12.2020 §
14. På sammanträdet 26.1.2021 § 14 behandlades avsnitten gällande organens och tjänsteinnehavarnas befogenheter och organisationsstrukturen.
Den politiska styrgruppen beslöt på sitt sammanträde 23.2.2021 § 11 att skicka utkastet till förvaltningsstadga till medlemskommunerna och personalrepresentanterna för utlåtanderunda. Utlåtanderundan avslutades den 30 mars och sammanlagt 14 utlåtanden kom in. Utlåtandena har tagits i beaktande i den fortsatta beredningen av förvaltningsstadgan. Efter behandlingen i den politiska styrgruppen skickas förvaltningsstadgan till styrelsen för behandling och till fullmäktige för godkännande.
Bilaga 1 – Utkast till förvaltningsstadga
Bilaga 2 – Sammanfattning av utlåtanden
Bilaga 3 – Kommentarer till frågor som ställts i utlåtanden
Samkommunens direktör föreslår: Styrgruppen beslutar att föreslå för styrelsen och vidare
för fullmäktige, att den godkänner samkommunen för Österbottens välfärdsområdes förvaltningsstadga.
Beslut: Styrgruppen beslöt föreslå för styrelsen och vidare för fullmäktige, att den godkänner
samkommunen för Österbottens välfärdsområdes förvaltningsstadga.

§ 7 Arvodes- och resestadgan
Förvaltningsdirektör Juha Post
Enligt kommunallagen § 14 ska fullmäktige fatta beslut om grunderna för de förtroendevaldas ekonomiska förmåner. I förvaltningsstadgan ingår inte ett skilt kapitel om grunderna för de ekonomiska
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förmånerna, utan en separat arvodes- och resestadga för förtroendevalda tas till fullmäktige för godkännande. Den politiska styrgruppen har behandlat ett utkast till arvodes- och resestadga för förtroendevalda på sitt sammanträde 26.1.2021 § 14. Det rationella är att arvodes- och resestadgan för
förtroendevalda godkänns samtidigt som förvaltningsstadgan i fullmäktige.
Bilaga – Arvodes- och resestadga för förtroendevalda, utkast
Samkommunens direktör föreslår: Styrgruppen beslutar att föreslå för styrelsen och vidare
för fullmäktige, att den godkänner samkommunen för Österbottens välfärdsområdes arvodes- och resestadga för förtroendevalda samt samtidigt beslutar om eurobeloppet för enskilda arvoden.
Beslut: Styrgruppen förde diskussion i ärendet. Styrgruppen beslöt föreslå för styrelsen att
årsarvodet för ordförande i nämnden för minoritetsspråket ( § 4 i utkastet till arvodes- och
resestadga för förtroendevalda) höjs från 1500 euro till 3000 euro så att det motsvarar det
årsarvode som föreslås ersättas övriga ordföranden i sektioner och nämnder.
Styrgruppen beslöt med ovannämnda förslag till justering att föreslå för styrelsen och vidare
för fullmäktige, att den godkänner samkommunen för Österbottens välfärdsområdes arvodes- och resestadga för förtroendevalda samt samtidigt beslutar om eurobeloppet för enskilda arvoden. Till protokollet noterades att Rainer Bystedt anmälde avvikande åsikt till beslutet.

§ 8 Principer för överlåtelse av egendom från kommunerna/samkommunerna 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 kommunerna i enlighet med 410/2015 8 § i kommunallagen 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.
Den politiska styrgruppen har på sitt sammanträde 23.3.2021 § 6 beslutat att godkänna utkastet till
huvudavtal för överlåtelse av rörelse samt skicka huvudavtalet till samarbetsorganen i kommunerna
och samkommunerna för behandling samt till de beslutsfattande organen för godkännande.
Principer för överföringen av egendom från kommunerna/samkommunerna till samkommunen för
Österbottens välfärdsområde kommer som en bilaga till huvudavtalet. Den ursprungliga planen var
att behandla principerna för överlåtelse av egendom hösten 2021, men på sammanträdet framkom
en önskan om att få principerna färdiga för godkännande redan våren 2021. Själva åtgärderna för
överlåtelsen av egendomen äger emellertid rum hösten 2021.
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Bilaga - Principer för överlåtelse av egendom, utkast
Samkommunens direktör föreslår: Styrgruppen
1. diskuterar om principerna för överlåtelse av egendom.
2. beslutar att godkänna bilagan ’Principer för överlåtelse av egendom’ som en del av huvudavtalet till överlåtelse av rörelse.
3. beslutar att skicka bilagan ’Principer för överlåtelse av egendom’ till kommunerna och
samkommunerna för kännedom.
Beslut: Styrgruppen diskuterade principerna för överlåtelse av egendom och godkände
punkterna 2-3 i förslaget.

§ 9 Arbetsgruppen för stödtjänster – lägesöversikt och förslag till den politiska styrgruppen
Förvaltningsdirektör Juha Post
Den politiska styrgruppen beslutade på sitt sammanträde 23.2.2021 § 9 att tillsätta en arbetsgrupp
för stödtjänster, vars syfte varit att behandla anordnandet av städtjänsterna, matförsörjningen och
anskaffningarna i samkommunen samt att diskutera andra tjänster som räknas till stödtjänster.
Arbetsgruppen för stödtjänster har varit verksam under tiden 1.3–30.4 och har under den perioden
sammanträtt fem gånger. Från samkommunen har strategidirektören och förvaltningsdirektören varit
med i arbetsgruppen som ordförande respektive beredare. Varje medlemskommun hade möjlighet
att utse en representant till beredningsarbetsgruppen och utöver dem har två personalrepresentanter deltagit.
Arbetsgruppen för stödtjänster fick på sitt första möte en lägesöversikt över beredningsarbetet, på
det andra mötet behandlades städtjänsterna och matförsörjningen, på det tredje mötet organiseringen av anskaffningar, på det fjärde mötet behandlades övriga stödtjänster och på det sista mötet
gjorde arbetsgruppen upp en sammanfattning. Arbetsgruppen för stödtjänster ger förslagen för anordnandet av stödtjänster i samkommunen för Österbottens välfärdsområde till den politiska styrgruppen, förslagen finns som bilaga.
Personalrepresentanterna har gett ett ställningstagande till förslaget.
Bilaga 1 – Förslag till den politiska styrgruppen, arbetsgruppen för stödtjänster
Bilaga 2 – Personalrepresentanternas ställningstagande
Samkommunens direktör föreslår: Styrgruppen beslutar att godkänna arbetsgruppen för
stödtjänsters
1.
2.
3.
4.

allmänna förslag.
förslag gällande städtjänsterna och matförsörjningen.
förslag gällande organiseringen av anskaffningar.
förslag gällande anordnandet av övriga stödtjänster.

Beslut: Styrgruppen godkände arbetsgruppen för stödtjänsters
1. allmänna förslag.
2. förslag gällande städtjänsterna och matförsörjningen.
3. förslag gällande organiseringen av anskaffningar.
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4. förslag gällande anordnandet av övriga stödtjänster.
§ 10 Kontaktytor – gränsdragningar gällande integration
Strategidirektör Mats Brandt
I samband med förberedelserna för överlåtelse av rörelse och uppgörande av budget för 2022 behöver välfärdsområdet och kommunerna överenskomma om några gränsdragningar för verksamheter som berör Välfärdsområdets och kommunernas integrationsbefrämjande verksamhet.
Medlemmarna i samarbetsgruppen för koordinering av integration inom NTM-centralen i Österbotten har utarbetat en situationsbild för organiseringen av integration inom området.
Rapporten i bilaga.
Som förslag till hantering av förändringsprocessen föreslås följande:
1. Koordineringen av integrationsbefrämjande verksamhet i enlighet med lagen om främjande
av integration (30.12.2010/1386) ligger även i framtiden på kommunerna. Kommunerna bör
vid behov ta ställning till vilken myndighet/personal i den egna kommunen som i framtiden
bär ansvaret för koordineringen och/eller ordnandet av den integrationsbefrämjande verksamheten i enlighet med integrationslagen.
2. Den kommunala basservicen ska enligt integrationslagen producera alla sina tjänster och
åtgärder på ett sätt som främjar integration. Inom välfärdsområdet är varje verksamhetsområde således ansvarigt för att dess verksamhet främjar integration. Inom verksamhetsområdet Social- och hälsocentral finns social- och hälsovårdens basservice som ger service i enlighet med gällande lagstiftning åt alla kommuninvånare som är i behov av det. Inför att organisationen inleder sin verksamhet 1.1.2022 definieras hur socialvårdens service riktade till
kunder inom kommunens integrationsservice som är i behov av stöd enligt socialvårdslagen
organiseras och eventuella huvudansvariga inom socialvårdsservicen meddelas kommunerna. Särskild vikt bör fästas vid förfarandet kring och förenhetligandet av beviljande av integrationsstöd i form av kompletterande utkomststöd. Avsikten är att skapa goda förutsättningar för ett gemensamt integrationsfrämjande arbete, informationsutbyte samt vägledning
för kunderna mellan kommunerna och välfärdsområdet. Organiseringen inom välfärdsområdet leds av sektordirektör Erkki Penttinen, socialdirektör Carina Nåls och verksamhetsområdesdirektör Sofia Svartsjö.
3. Inom välfärdsområdet utses den instans som följer upp och fakturerar kommunerna för de
kostnader för social- och hälsovårdstjänster som är kopplade till kommunens avtal med
NTM-centralen om ersättning för specialkostnader. Ansvaret för organisering av den här rapporteringen handhas av verksamhetsområdesdirektörer (användningen kan ske överallt
inom välfärdsområdets verksamheter, t ex Social- och hälsocentral, Rehabilitering, Sjukhusservice, eller annan) i samarbete med ekonomidirektör Lena Nystrand. Inledningsvis ska
alltså kommunerna fortsätta göra avtalen med NTM-centralen och även administrera kostnadsersättningsansökningarna till KEHA-keskus. Motiveringen är delvis att integrationslagen
är under omarbetning och det är troligen förändringar på kommande beträffande de statliga
ersättningarna, vilket gör att det i detta skede är onödigt att göra stora förändringar kring avtalen.
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4. Kommunerna, NTM-centralen och välfärdsområdet behöver samarbeta i framtiden för utveckling av kunddatasystemen. Ansvaret att ta initiativ till utveckling ur användarperspektiv
inom välfärdsområdet ligger hos verksamhetsområdet Social- och hälsocentral
5. För kvotflyktingarnas hälsogranskningar utarbetas i framtiden en gemensam verksamhetsmodell. Kommunerna ansvarar för vägledningen av kunderna. Ansvaret för hälsogranskningarna och att ta initiativ till utveckling till verksamhetsmodellen inom välfärdsområdet ligger
hos verksamhetsområdet Social- och hälsocentral.
6. Ordnandet av tolktjänster och uppföljningen av ersättningen för kostnaderna ligger på respektive som anlitar tolkningstjänsterna. Här behövs rutiner med kommunerna för att välfärdsområdet ska identifiera vilka tolkningskostnader man kan få ersättning för.
7. Ordnandet av inledande kartläggning för kommunens kund (ej kundrelation med TE-byrån)
ordnas av kommunen. Om det gäller en person som är klient inom socialväsendet är socialvården huvudansvarig för den inledande kartläggningen. I det fallet behöver vi utarbeta samarbetsprocesser. Inledande kartläggningen blir då en del av socialvårdens klientdokumentation, som kommunens integrationsservice som fortfarande jobbar utgående från integrationslagen med ifrågavarande klient inte kan ta del av.
8. Uppgörandet av integrationsplan för kommunens kund (ej kundrelation med TE-byrån) görs
av kommunens integrationsservice. Endast i de fall det konstaterats (via bedömning av servicebehov) att personen är i behov av socialvård är det socialvården som är huvudansvarig
för uppgörande av integrationsplanen, då i starkt samarbete med kommunens integrationsservice.
9. Att ordna eftervård enligt integrationslagen beslutas i enlighet med berörd myndighet, antingen inom välfärdsområdet, TE-byrån eller kommunerna. Barnskyddslagen appliceras på
klienter inom barnskyddet, integrationslagen jämställer eftervården i enlighet med integrationslagen med eftervården enligt barnskyddslagen. Om en 18 år fylld ensamkommande ungdom inte är i behov av stöd från socialvården finns det som ingen anledning att denna person ska vara klient i barnskyddet. Då borde eftervården skötas av kommunens integrationsservice. För detta behöver utarbetas en samarbetsmodell. Ansvariga för detta inom välfärdsområdet är sektordirektör Erkki Penttinen, socialdirektör Carina Nåls och verksamhetsområdesdirektör Sofia Svartsjö.
10. På sikt utvecklar välfärdsområdet och kommunerna samt andra aktörer rutiner för samarbete
vid informations- och rådgivningsservicepunkter, inom ramen för tillgängliga resurser.
11. Understöd till tredje sektorn som främjar integrationen ska hanteras av kommunerna och ingår inte i välfärdsområdets budget.
Samkommunens direktör föreslår: Styrgruppen omfattar ovanstående gränsdragningar för
integrationsbefrämjande verksamhet
Beslut: Styrgruppen godkände gränsdragningar för integrationsbefrämjande verksamhet
(punkterna 1-11).
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§ 11 Remissdiskussion
Samkommunens direktör Marina Kinnunen
Styrgruppen för remissdiskussion om ärenden som presenterats på mötet.
‒
‒
‒

ICT budget
Organisationen: verksamhetsområdenas indelning i resultatområden och -enheter
Överföring av telefonnummer från kommunerna till samkommunen

Samkommunens direktör föreslår: att remissdiskussionen antecknas för kännedom och används som stöd i den fortsatta beredningen.
Beslut: antecknades till kännedom.

§ 12 Övriga ärenden
Samkommunens direktör Marina Kinnunen
a) Viljeyttring om Kronobys social- och hälsovård vid välfärdsområdesreformen
Regeringen föreslår ny lagstiftning om inrättande av välfärdsområden och om en reform av ordnandet av social- och hälsovården och räddningsväsendet. Regeringen lämnade sin proposition till riksdagen den 8 december 2020.
För närvarande tillhandahålls Kronobys social- och hälsovårdstjänster av Soite. Enligt regeringen
Marins förslag till social- och hälsovårdslag hör Kronoby till Österbottens välfärdsområde.
Landskapet Österbottens vilja är att beredningen av den kommande nationella välfärdsområdesreformen ska påbörjas utgående från den premissen att Österbottens välfärdsområde ansvarar för
ordnandet av tjänsterna, medan Mellersta Österbottens välfärdsområde tillhandahåller dessa tjänster.
Välfärdsområdens temporära organ ska bereda och söka lösningar i tätt samarbete, varefter ärendet till sist tas till Österbottens och Mellersta Österbottens välfärdsområdesfullmäktige för beslutsfattande.
Kronobys invånare och förtroendevalda ska också involveras i beredningsarbetet.
Beslutsförslag: Samkommunens direktör föreslår att den politiska styrgruppen godkänner viljeyttringen och att ärendet förs vidare för godkännande till styrelse och fullmäktige.
b) Styrgruppen ges en lägesöversikt över ärenden som är under beredning:
―
―
―
―

Budgetprocessen
Samarbetsförhandlingsprocessen
Lägesöversikt över rekryteringsomgång 2
Intentionsavtal om Kronobys social- och hälsovård vid välfärdsområdesreformen
Samkommunens direktör föreslår: a) den politiska styrgruppen godkänner viljeyttring om
Kronobys social- och hälsovård vid välfärdsområdesreformen och att ärendet förs vidare för
godkännande till styrelse och fullmäktige b) att övriga ärenden antecknas för kännedom.
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Beslut: Styrgruppen godkände a) viljeyttring om Kronobys social- och hälsovård vid välfärdsområdesreformen och att ärendet förs vidare för godkännande till styrelse och fullmäktige,
övriga ärenden b) antecknades till kännedom.

§ 13 Nästa sammanträde
Samkommunens direktör Marina Kinnunen
Nästa sammanträde hålls tisdag 15.6.2021 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.
Samkommunens direktör föreslår: att tidpunkten för nästa sammanträde antecknas för kännedom.
Beslut: antecknades till kännedom.

§ 14 Sammanträdet avslutas
Samkommunens direktör föreslår: att ordföranden avslutar mötet.
Beslut: mötet avslutades kl. 19:00.
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