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PROTOKOLL

Organ:
Styrgruppen för beredningen av Österbottens välfärdsområde

Tid: Tisdag 18.5.2021 kl. 16:00–19:00

Plats: Distansmöte via Teams

Närvarande: Enligt separat lista

Ordförande: Patrick Ragnäs

Sekreterare: Maria Hammar

Paragrafer: 1-14

Protokoll-
justerare:

Mila Segervall                                                        Greger Forsblom

Elektronisk
justering:

26.5.2021                                                               31.5.2021
Mila Segervall                                                        Greger Forsblom
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Styrgruppen för beredningen av Österbottens välfärdsområde

Kommun Representant Närvarande Ersättare Närva-
rande

Larsmo Gun Kapténs X

Peter Östman -

Karita Nynäs X

Jakobstad Anne Ekstrand X

Peter Boström X

Owe Sjölund X

Pedersöre Stefan Svenfors X

Johanna Holmäng -

Greger Forsblom X

Nykarleby Mats Brandt X

Mikael Lindvall X

Maria Palm X

Vörå Tom Holtti X

Kjell Heir -

Rainer Bystedt (lämnade
mötet kl. 18:50)

X

Korsholm Rurik Ahlberg X

Carola Lithén X

Samuel Broman X

Vasa Tomas Häyry X

Joakim Strand X

Maria Tolppanen X

Laihela Juha Rikala X

Janne Laine (lämnade
mötet kl. 18:30)

X

Marja Vettenranta (läm-
nade mötet kl. 17:30)

X

Malax Jenny Malmstenx X
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Lorenz Uthardt X

Håkan Knip (lämnade mö-
tet kl. 18:30)

X

Korsnäs Christina Båssar X

Marcus Nordmyr -

Sven-Erik Bernas X

Närpes Mikaela Björklund X

Johanna Borg X

Olav Sjögård X

Kaskö Minna Nikander -

Kari Häggblom X

Carl-Gustav Mangs X

Kristinestad Mila Segervall X

Patrick Ragnäs X

Henrik Antfolk X

Österbottens välfärdsområde

Marina Kinnunen X

Gösta Willman (lämnade
mötet kl. 18:50)

X

Hans Frantz X

Juha Post X

Mats Brandt, 50 % X

Pia-Maria Sjöström X

Erkki Penttinen -

Leif Holmlund -

Ann-Charlott Gröndahl X

Lena Nystrand X

Petra Fager X

Päivi Berg X

Maria Hammar X
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Personalrepresen-
tanter

Ordinarie representant Ersättare

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

Sote rf/SuPer Anne Humalamäki X Heli Haga

FOSU rf/Finlands Lä-
karförbund

Pasi Kokkonen X -

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

Tuija Kivioja X Seija Nyqvist

JAU/ Offentliga och
privata sektorns funkt-
ionärsförbund, Jyty

Lea Martin-Storbacka X Agneta Honkala

JAU/JHL Aira Helala X Maria Holmstedt-Lehtinen

Övriga närvarande: Ordinarie representant Ersättare

Österbottens
räddningsverk

Tero Mäki X Krister Fobelberg

Kronoby Ulf Stenman (lämnade
mötet kl. 18:55)

X

Liane Byggmästar (anslöt
till mötet kl. 16:50)

X

Bengt-Johan Skullbacka X

Eskoo Kaija Metsänranta X

Merja Uusitalo X

Matti Kuvaja X

Kårkulla Susanne Karlsson X

Anna-Lena Karlsson-
Finne

-

Christer Rönnlund X
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Organ: Styrgruppen för beredningen av Österbottens välfärdsområde

Tid: Tisdag 18.5.2021 kl. 16.00–19.00

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 Strategi för Österbottens välfärdsområdes samkommun 6
§ 6 Förvaltningsstadgan 7
§ 7 Arvodes- och resestadgan 7
§ 8 Principer för överlåtelse av egendom från kommunerna/samkommunerna till samkommunen
för Österbottens välfärdsområde 8
§ 9 Arbetsgruppen för stödtjänster – lägesöversikt och förslag till den politiska styrgruppen 9
§ 10 Kontaktytor – gränsdragningar gällande integration 10
§ 11 Remissdiskussion 12
§ 12 Övriga ärenden 12
§ 13 Nästa sammanträde 13
§ 14 Sammanträdet avslutas 13
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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 konstatera-
des.

§ 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 un-
der 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 mä-
tarna.

Beslut: antecknades till kännedom.

§ 6 Förvaltningsstadgan
Förvaltningsdirektör Juha Post

Grundavtalet och förvaltningsstadgan är de viktigaste handlingar som styr verksamheten i samkom-
munen. 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 fast-
ställs 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 be-
fogenheter som hänför sig till undantagsförhållanden behandlades på styrgruppsmötet 15.12.2020 §
14. På sammanträdet 26.1.2021 § 14 behandlades avsnitten gällande organens och tjänsteinneha-
varnas befogenheter och organisationsstrukturen.

Den politiska styrgruppen beslöt på sitt sammanträde 23.2.2021 § 11 att skicka utkastet till förvalt-
ningsstadga till medlemskommunerna och personalrepresentanterna för utlåtanderunda. Utlåtande-
rundan avslutades den 30 mars och sammanlagt 14 utlåtanden kom in. Utlåtandena har tagits i be-
aktande i den fortsatta beredningen av förvaltningsstadgan. Efter behandlingen i den politiska styr-
gruppen skickas förvaltningsstadgan till styrelsen för behandling och till fullmäktige för godkän-
nande.

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 förvalt-
ningsstadga.

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 eko-
nomiska 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 god-
kännande. Den politiska styrgruppen har behandlat ett utkast till arvodes- och resestadga för förtro-
endevalda 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 arvo-
des- och resestadga för förtroendevalda samt samtidigt beslutar om eurobeloppet för en-
skilda 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 arvo-
des- och resestadga för förtroendevalda samt samtidigt beslutar om eurobeloppet för en-
skilda arvoden. Till protokollet noterades att Rainer Bystedt anmälde avvikande åsikt till be-
slutet.

§ 8 Principer för överlåtelse av egendom från kommunerna/samkommunerna till samkommu-
nen för Österbottens välfärdsområde
Förvaltningsdirektör Juha Post

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

Kommunfullmäktige i medlemskommunerna i samkommunen för Österbottens välfärdsområde har
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 välfärdsom-
rådet tjänsterna och personalen inom primärvården, socialvården och den specialiserade sjukvår-
den 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 hu-

vudavtalet 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 personalrepresentan-
ter 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 organise-
ringen 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 an-
ordnandet av stödtjänster i samkommunen för Österbottens välfärdsområde till den politiska styr-
gruppen, 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. allmänna förslag.
2. förslag gällande städtjänsterna och matförsörjningen.
3. förslag gällande organiseringen av anskaffningar.
4. 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 be-
höver välfärdsområdet och kommunerna överenskomma om några gränsdragningar för verksam-
heter som berör Välfärdsområdets och kommunernas integrationsbefrämjande verksamhet.

Medlemmarna i samarbetsgruppen för koordinering av integration inom NTM-centralen i Österbot-
ten 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 verk-
samheten 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 verksamhetsom-
råde således ansvarigt för att dess verksamhet främjar integration. Inom verksamhetsområ-
det Social- och hälsocentral finns social- och hälsovårdens basservice som ger service i en-
lighet med gällande lagstiftning åt alla kommuninvånare som är i behov av det. Inför att orga-
nisationen 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 kommu-
nerna. Särskild vikt bör fästas vid förfarandet kring och förenhetligandet av beviljande av in-
tegrationsstöd i form av kompletterande utkomststöd. Avsikten är att skapa goda förutsätt-
ningar för ett gemensamt integrationsfrämjande arbete, informationsutbyte samt vägledning
för kunderna mellan kommunerna och välfärdsområdet. Organiseringen inom välfärdsområ-
det leds av sektordirektör Erkki Penttinen, socialdirektör Carina Nåls och verksamhetsområ-
desdirektör 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 rap-
porteringen handhas av verksamhetsområdesdirektörer (användningen kan ske överallt
inom välfärdsområdets verksamheter, t ex Social- och hälsocentral, Rehabilitering, Sjukhus-
service, eller annan) i samarbete med ekonomidirektör Lena Nystrand. Inledningsvis ska
alltså kommunerna fortsätta göra avtalen med NTM-centralen och även administrera kost-
nadsersättningsansökningarna 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 av-
talen.
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4. Kommunerna, NTM-centralen och välfärdsområdet behöver samarbeta i framtiden för ut-
veckling 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 verksamhets-
modell. Kommunerna ansvarar för vägledningen av kunderna. Ansvaret för hälsogranskning-
arna 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 re-
spektive som anlitar tolkningstjänsterna. Här behövs rutiner med kommunerna för att väl-
färdsområdet 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 social-
vården huvudansvarig för den inledande kartläggningen. I det fallet behöver vi utarbeta sam-
arbetsprocesser. Inledande kartläggningen blir då en del av socialvårdens klientdokumentat-
ion, som kommunens integrationsservice som fortfarande jobbar utgående från integrations-
lagen 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 ser-
vicebehov) att personen är i behov av socialvård är det socialvården som är huvudansvarig
för uppgörande av integrationsplanen, då i starkt samarbete med kommunens integrations-
service.

9. Att ordna eftervård enligt integrationslagen beslutas i enlighet med berörd myndighet, an-
tingen inom välfärdsområdet, TE-byrån eller kommunerna. Barnskyddslagen appliceras på
klienter inom barnskyddet, integrationslagen jämställer eftervården i enlighet med integrat-
ionslagen med eftervården enligt barnskyddslagen. Om en 18 år fylld ensamkommande ung-
dom inte är i behov av stöd från socialvården finns det som ingen anledning att denna per-
son ska vara klient i barnskyddet. Då borde eftervården skötas av kommunens integrations-
service. För detta behöver utarbetas en samarbetsmodell. Ansvariga för detta inom välfärds-
området är sektordirektör Erkki Penttinen, socialdirektör Carina Nåls och verksamhetsområ-
desdirektör 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 in-
går 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 an-
vänds 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 ordnan-
det av social- och hälsovården och räddningsväsendet. Regeringen lämnade sin proposition till riks-
dagen 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 välfärdsområdesre-
formen ska påbörjas utgående från den premissen att Österbottens välfärdsområde ansvarar för
ordnandet av tjänsterna, medan Mellersta Österbottens välfärdsområde tillhandahåller dessa tjäns-
ter.

Välfärdsområdens temporära organ ska bereda och söka lösningar i tätt samarbete, varefter ären-
det till sist tas till Österbottens och Mellersta Österbottens välfärdsområdesfullmäktige för beslutsfat-
tande.

Kronobys invånare och förtroendevalda ska också involveras i beredningsarbetet.

Beslutsförslag: Samkommunens direktör föreslår att den politiska styrgruppen godkänner viljeytt-
ringen 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 välfärds-
områdesreformen 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 Grå-
gås), 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 kän-
nedom.

Beslut: antecknades till kännedom.

§ 14 Sammanträdet avslutas

Samkommunens direktör föreslår: att ordföranden avslutar mötet.

Beslut: mötet avslutades kl. 19:00.
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