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PROTOKOLL

Organ:
Styrgruppen för beredningen av Österbottens välfärdsområde

Tid: Tisdag 19.10.2021 kl. 16.00–20.40

Plats: Distansmöte via Teams

Närvarande: Enligt separat lista

Ordförande: Patrick Ragnäs

Sekreterare: Maria Hammar

Paragrafer: 1-17

Protokoll-
justerare: Mikko Ollikainen                                                   Niclas Sjöskog

Elektronisk
justering:

26.10.2021                                                           22.10.2021

Mikko Ollikainen                                                   Niclas Sjöskog
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Styrgruppen för beredningen av Österbottens välfärdsområde

Kommun Representant Närvarande Ersättare Närva-
rande

Larsmo Gun Kapténs X

Peter Östman X

Robin Sundelin X

Jakobstad Anne Ekstrand X

Annica Haldin X

Owe Sjölund X

Pedersöre Stefan Svenfors X

Niclas Sjöskog X

Johanna Holmäng -

Nykarleby Mats Brandt X

Steven Frostdahl X

Siw Frostdahl-Blomqvist X

Vörå Tom Holtti X

Kjell Heir X

Anna Bertills (fr. kl. 16.40) X

Korsholm Rurik Ahlberg X

Christoffer Ingo (frånvarande
kl. 17.00- 17.15)

X

Carola Lithén X

Vasa Tomas Häyry (fr. kl. 16.40) X

Joakim Strand (fr.kl.16.25) X

Maria Tolppanen X

Laihela Juha Rikala -

Janne Laine X

Minna Niemi -

Malax Jenny Malmsten X

Mikko Ollikainen X
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Håkan Knip -

Korsnäs Christina Båssar X

Camilla Ribacka X

Anna-Lena Kronqvist (fr.kl.
16.30)

X

Närpes Mikaela Björklund X

Johanna Borg X

Hans-Erik Lindqvist X

Kaskö Minna Nikander (lämnade
mötet kl. 19.30)

X

Kari Häggblom (lämnade mö-
tet kl. 18.50)

X

Miriam Bonden (lämnade
mötet kl. 19.25)

X

Kristinestad Mila Segervall X

Henrik Antfolk X

Patrick Ragnäs X

Österbottens välfärdsområde

Marina Kinnunen X

Gösta Willman (lämnade mö-
tet kl. 19.00)

X

Hans Frantz X

Juha Post X

Mats Brandt, 50 % X

Pia-Maria Sjöström X

Erkki Penttinen X

Pia Vähäkangas X

Lena Nystrand X

Petra Fager X

Mari Plukka -

Ann-Charlott Gröndahl 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 Päivi Koskiluhta - Eva Lindqvist X

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 X Agneta Honkala

JAU/JHL Aira Helala X

Övriga närvarande: Ordinarie representant Ersättare

Österbottens
räddningsverk

Tero Mäki X Krister Fobelberg

Ville Hämäläinen X

Kronoby Malin Brännkärr X

Marika Hagnäs -

Bengt-Johan Skullbacka X

Eskoo Kaija Metsänranta X

Susanna Laitila X

Pekka Kivisaari X

Kårkulla Otto Ilmonen -

Anna-Lena Karlsson-
Finne

-

Christer Rönnlund -
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Organ: Styrgruppen för beredningen av Österbottens välfärdsområde

Tid: Tisdag 19.10.2021 kl. 16.00–20.40

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 Uppdatering av förvaltningsstadgan 6
§ 6 Regler och direktiv för intern kontroll och riskhantering 7
§ 7 Regler och direktiv för ägarstyrningen 8
§ 8 Upphandlingsdirektiv 9
§ 9 Direktiv för avtalshantering 9
§ 10 Bestående strukturer för delaktighet/Klientråd och påverkansorgan 10
§ 11 Behörighetsstadga 11
§ 12 Kommunikationsstrategi 11
§ 13 Servicesedlarna 12
§ 14 Remissdiskussion 13
§ 15 Eventuella övriga ärenden 13
§ 16 Nästa sammanträde 13
§ 17 Sammanträdet avslutas 14
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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 personalbyten i den politiska representationen i special-
omsorgsdistrikten och  förändringar i personalrepresentanter.

Beslut:  Ordförande öppnade sammanträdet kl. 16:00 och konstaterade närvaro genom
namnupprop. Till protokollet noterades att Eskoos politiska representation i styrgruppen
bytts.

§ 2 Godkännande av föredragningslistan

Samkommunens direktör föreslår: att sammanträdets föredragningslista godkänns.

Beslut: Föredragningslistan för sammanträdet godkändes.

§ 3 Val av protokolljusterare

Samkommunens direktör föreslår: att styrgruppen väljer två protokolljusterare. Protokollet
justeras elektroniskt. Till protokolljusterare föreslås Mikko Ollikainen och Niclas Sjöskog.

Beslut:  Styrgruppen valde Mikko Ollikainen och Niclas Sjöskog till protokolljusterare för
sammanträdet.

§ 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: Styrgruppen antecknar lägesöversikten för kännedom.

Beslut: Samkommunsdirektörens lägesöversikt på mötet antecknades till kännedom.

§ 5 Uppdatering av förvaltningsstadgan
Förvaltningsdirektör Juha Post

På sitt sammanträde 7.6.2021 § 21 godkände samkommunens fullmäktige förvaltningsstadgan för
samkommunen för Österbottens välfärdsområde. Förvaltningsstadgan träder i kraft 1.1.2022. Samti-
digt beslöt fullmäktige att förvaltningsstadgan ska genomgå en granskningsrunda under hösten
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2021 då den frivilliga samkommunens beredning framskridit, organisationsmodellen preciserats och
ledningssystemet klarnat.

I höst har man fått föreslå ändringar till förvaltningsstadgan. Tre paragrafer fick förslag till precise-
ring och dessutom har ett förslag till en ny paragraf kommit in. Ändringsförslagen gäller socialvår-
dens beslutanderätt och namnteckningsrätt. Ändringarna har tagits i beaktande i uppdateringen av
förvaltningsstadgan och organisationsbilden i bilaga 2 har preciserats. Ändringsförslagen har be-
handlats i förvaltningens ledningsgrupp, som beslöt att via den politiska styrgruppen föreslå att sty-
relsen och fullmäktige godkänner ändringarna.

Bilaga: Utkast till förvaltningsstadga för samkommunen för Österbottens välfärdsområde

Samkommunens direktör föreslår: Styrgruppen

1. för diskussion om ändringsförslagen i förvaltningsstadgan.
2. beslutar att sända förvaltningsstadgan för behandling till styrelsen och vidare till fullmäk-

tige.

Beslut: Styrgruppen förde diskussion om ändringsförslagen i förvaltningsstadgan och beslöt
att sända förvaltningsstadgan för behandling till styrelsen och vidare till fullmäktige.

§ 6 Regler och direktiv för intern kontroll och riskhantering
Förvaltningsdirektör Juha Post

Enligt 14 § i kommunallagen (410/2015) ska fullmäktige fatta beslut om grunderna för den interna
kontrollen och riskhanteringen. Enligt § 135 i samkommunens förvaltningsstadga som träder i kraft
från och med början av år 2022 ska styrelsen godkänna direktiven och principerna för den interna
kontrollen och riskhanteringen. Enligt § 137 i förvaltningsstadgan ska den interna kontrollens syfte,
uppgifter och ansvar anges i direktiven för den interna kontrollen, vilka godkänts av styrelsen.

Kontrollen av samkommunens förvaltning och ekonomi ska organiseras så att den externa och den
interna kontrollen tillsammans bildar ett täckande kontrollsystem. Den externa kontrollen organise-
ras så att den är oberoende av den operativa ledningen. Ansvaret för den externa kontrollen ligger
hos revisionsnämnden och revisorn, som fungerar direkt under fullmäktige. Den interna kontrollen är
å sin sida en del av ledningen och det är styrelsen som ansvarar för organiseringen av den. Som
stöd för styrelsen i det här arbetet finns sektionen för intern kontroll och riskhantering, en sektion
som fungerar under styrelsen.

För ett år sedan genomfördes en ordentlig uppdatering av förvaltningens dokument i samkommu-
nen. Dokumenten som godkändes under uppdateringsrundan har använts som grund för reglerna
och direktiven. Samtidigt har de uppdaterats i enlighet med den nya förvaltningsstadgan och det nya
ledningssystemet.

Dokumenten tas upp till behandling på styrelsens sammanträde i november. Därtill tas grunderna
för den interna kontrollen och riskhanteringen till fullmäktiges sammanträde i november.

Ledningsgruppen för samkommunens förvaltning kompletterar helheten för den interna kontrollen
och riskhanteringen med separata praktiska anvisningar för den interna kontrollen och riskhante-
ringen.
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Bilaga 1 – Grunder för intern kontroll och riskhantering
Bilaga 2 – Anvisning för intern kontroll och riskhantering
Bilaga 3 – Direktiv för den interna revisonen

Samkommunens direktör föreslår: Styrgruppen beslutar

1. för diskussion om innehållet i dokumenten.
2. beslutar att skicka dokumenten för behandling till styrelsen, och vid behov vidare till full-

mäktige.

Beslut: Styrgruppen förde diskussion om innehållet i dokumenten och beslöt att skicka doku-
menten för behandling till styrelsen, och vid behov vidare till fullmäktige.

§ 7 Regler och direktiv för ägarstyrningen
Förvaltningsdirektör Juha Post

Enligt 14 § i kommunallagen (410/2015) ska fullmäktige besluta om principerna för ägarstyrningen
samt koncerndirektiv. Samkommunen är för tillfället ingen koncern och därmed behövs inte heller
något koncerndirektiv. I stället för koncerndirektiv uppgörs direktiv för ägarstyrningen för samkom-
munen, den motsvarar det koncerndirektiv som finns i kommunallagen.

Samkommunens styrelse ansvarar för ägarstyrningen i samkommunens verksamhet, ägarstyr-
ningen riktas till de in house-bolag som ägs av samkommunen. Ansvaret för genomförandet av
ägarstyrningen ligger hos sektionen för ägarstyrning, som fungerar under styrelsen. Sektionen utför
sin uppgift i enlighet med bestämmelserna i förvaltningsstadgan.

För ett år sedan genomfördes en ordentlig uppdatering av förvaltningens dokument i samkommu-
nen. Dokumenten som godkändes under uppdateringsrundan har använts som grund för reglerna
och direktiven. Samtidigt har de uppdaterats i enlighet med den nya förvaltningsstadgan och det nya
ledningssystemet.

Dokumenten tas upp till behandling på styrelsens och fullmäktiges respektive sammanträden i no-
vember.

Bilaga 1 – Grunderna för ägarstyrning
Bilaga 2 – Direktiv för ägarstyrning

Samkommunens direktör föreslår: Styrgruppen

1. för diskussion om innehållet i dokumenten.
2. beslutar att sända dokumenten för behandling till styrelsen och vidare till fullmäktige.

Beslut: Styrgruppen förde diskussion om innehållet i dokumenten och beslöt att sända doku-
menten för behandling till styrelsen och vidare till fullmäktige.
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§ 8 Upphandlingsdirektiv

Förvaltningsdirektör Juha Post

Enligt § 38 i samkommunens förvaltningsstadga som träder i kraft från början av år 2022 ska styrel-
sen godkänna de allmänna upphandlingsdirektiven i samkommunen.

Med upphandling avses köp, hyrning eller motsvarande transaktioner som gäller varor eller tjänster
samt upplåtande på entreprenad. Tjänsteinnehavarnas upphandlingsbeslut görs med stöd av sam-
kommunens budget, investeringsprogram, upphandlingsprogram, beslut fattat i organ eller en god-
känd projektplan. Den myndighet som ansvarar för ett projekt fattar beslut om upphandlingar inom
ramen för projektbudgeten och projektplanen.

För ett år sedan genomfördes en ordentlig uppdatering av förvaltningens dokument i samkommu-
nen. Upphandlingsdirektivet som godkändes under uppdateringsrundan har använts som grund för
detta upphandlingsdirektiv. Samtidigt har direktivet uppdaterats i enlighet med den nya förvaltnings-
stadgan och det nya ledningssystemet.

Upphandlingsdirektivet tas upp till behandling på styrelsens sammanträde i november. På decem-
ber månads sammanträde ska styrelsen i enlighet med förvaltningsstadgan fastslå tröskelvärdena
för upphandlingar samt ansvarspersoner och ersättare, som har befogenhet att besluta i upphand-
lingsärenden.

Bilaga: Upphandlingsdirektiv

Samkommunens direktör föreslår: Styrgruppen

1. för diskussion om innehållet i upphandlingsdirektivet.
2. beslutar att sända upphandlingsdirektivet till styrelsen för behandling.

Beslut: Styrgruppen förde diskussion om innehållet i upphandlingsdirektivet. I diskussionen
framhölls betydelsen av att hållbar utveckling beaktas samt att det finns förutsättningar för
mindre lokala aktörer att delta i upphandling. Styrgruppen beslöt att sända upphandlingsdi-
rektivet till styrelsen för behandling.

§ 9 Direktiv för avtalshantering
Förvaltningsdirektör Juha Post

Enligt § 138 i samkommunens förvaltningsstadga som träder i kraft från och med början av år 2022
ska styrelsen ge preciserade direktiv för avtalshanteringen.

Enligt förvaltningsstadgan ska styrelsen förutom att ge direktiven även ansvara för organiseringen
av avtalshanteringen och avtalskontrollen. Styrelsen förordnar också avtalsansvariga inom sitt verk-
samhetsområde. Hösten 2021 får samkommunen ett elektroniskt system för ärendehantering, sy-
stemet har även en egen modul för avtalshantering. Samkommunens avtal kommer att lagras i sy-
stemet och i direktivet nämns även hur lagringen ska genomföras.

För ett år sedan genomfördes en ordentlig uppdatering av förvaltningens dokument i samkommu-
nen. Det direktiv för avtalshantering som godkändes under uppdateringsrundan har använts som
grund för detta avtalshanteringsdirektiv. Samtidigt har direktivet uppdaterats i enlighet med den nya
förvaltningsstadgan och det nya ledningssystemet.
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Direktivet för avtalshanteringen tas upp till behandling på styrelsens sammanträde i november. Där-
till ska styrelsen på december månads sammanträde i enlighet med förvaltningsstadgan fastställa
vem som är avtalsansvarig inom varje verksamhetsområde.

Bilaga: Direktiv för avtalshantering

Samkommunens direktör föreslår: Styrgruppen

1. för diskussion om innehållet i direktivet för avtalshantering.
2. beslutar att sända direktivet för avtalshantering till styrelsen för behandling.

Beslut: Styrgruppen förde diskussion om innehållet i direktivet för avtalshantering och beslöt
att sända direktivet för avtalshantering till styrelsen för behandling.

§ 10 Bestående strukturer för delaktighet/Klientråd och påverkansorgan
Kvalitetsdirektör Mari Plukka
Sektordirektör Erkki Penttinen

Välfärdsområdet ska trygga att hela befolkningen har möjlighet att vara delaktiga och påverka.

För att trygga delaktighetens bestående strukturer tillsätts påverkansorgan och sektorsvisa klient-
råd. Förutom dessa används också andra metoder och samarbetsformer för att involvera befolk-
ningen.

Samkommunen för Österbottens välfärdsområde har följande påverkansorgan: ungdomsfullmäktige,
äldreråd och råd för personer med funktionsnedsättning. Påverkansorganen deltar i planeringen,
bedömningen och utvecklingen av servicen. Till påverkansorganens uppgifter bland annat ställ-
ningstaganden, att ta initiativ och att ge utlåtanden. Påverkansorganens medlemmar väljs bland
kommunernas påverkansorgan. Kommunerna får skilda anvisningar för detta. Påverkansorganens
sammansättning fastställs av styrelsen.

Klientråden har i uppgift att föra fram kundorienteringen och kundens synpunkt i välfärdsområdets
verksamhet. Medlemmar till klientråden söks genom öppen ansökan. Klientråden ska ha en så bred
befolkningsrepresentation som möjligt, bland annat med tanke på ålder, kön, språk och var man
bor. Sektordirektörerna ansvarar för rådens sammansättning och verksamhet och fungerar även
som ordförande för sin egen sektors råd.

Både påverkansorganens och klientrådens mandatperioder är normalt lika långa som välfärdsområ-
desfullmäktiges mandatperiod. De första påverkansorganen och klientråden väljs emellertid för peri-
oden 1.1.2022–31.12.2022. Efter detta väljer det nya välfärdsområdets välfärdsområdesfullmäktige
nya medlemmar till påverkansorganen för tiden 1.1.2023–31.5.2025, då kommer också Kronoby
med.

Föreslås även att påverkansorganens mötesarvoden betalas i enlighet med arvodes- och resestad-
gan för samkommunen för Österbottens välfärdsområde, vilken godkändes av fullmäktige 7.6.2021
§ 22. Preliminärt föreslås att rådsmedlemmarna får ersättning för resekostnader samt ett mötesar-
vode om 60 euro per upp till tre timmar och vid möten som är längre än tre timmar utbetalas 30 euro
per påbörjad timme.
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Närmare information i bilagan.

Samkommunens direktör föreslår: Styrgruppen

1. för diskussion i ärendet
2. antecknar beredningen för delaktighetens bestående strukturer för kännedom.
3. skickar påverkansorganens sammansättning samt ersättningspraxisen för medlem-

marna i delaktighetens bestående strukturer till styrelsen för fastställande.

Beslut: Styrgruppen förde diskussion i ärendet och antecknade den beredningen som
gäller delaktighetens bestående strukturer för kännedom. Styrgruppen beslöt att skicka
förslagen om påverkansorganens sammansättning samt ersättningspraxisen för med-
lemmarna i delaktighetens bestående strukturer till styrelsen för fastställande.

§ 11 Behörighetsstadga
HR-direktör Ann-Charlott Gröndahl

Fullmäktige har godkänt behörighetskraven för ledande tjänsteinnehavare och några sakkunniga på
mötet 29.3.2021. Stadgan har nu kompletterats med de övriga yrkesbenämningar som används och
som bedömts bli aktuella att rekrytera även framöver inom välfärdsområdet. Vid utarbetande av för-
slaget till behörighetsstadga, har speciell uppmärksamhet fästs vid målsättningen att kundservicen
ska kunna ges på två språk. Samtidigt har beaktats rekryteringssituationen generellt i branschen
och speciellt inom vår region. Det formella behörighetskravet har i vissa grupper sänkts, men språk-
färdigheterna ska säkerställas i rekryteringssituationen. För att upprätthålla och förbättra  tvåsprå-
kigheten inom välfärdsområdet kommer det att behöva finns kontinuerliga satsningar på språkut-
veckling och språkkompetens bland personalen.

Förslaget till behörighetsstadga har behandlats i samordningsdelegationen, där åsikterna i viss mån
gick isär gällande nivån på språkkrav. I diskussionen framkom att språkkravet kunde vara högre för
personal som arbetar med vissa patient- och klientgrupper, i vissa expertuppgifter och med krä-
vande förvaltningsuppgifter. De här kommentarerna har beaktats i förslaget som ges till styrgrup-
pen.

Bilaga: Förslag till behörighetsstadga

Samkommunens direktör föreslår: Att styrgruppen

1. diskuterar behörighetsstadgan
2. besluter sända den till styrelsen och vidare till fullmäktige för behandling.

Beslut: Styrgruppen förde diskussion i ärendet och beslöt att återremittera ärendet för ny
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).

§ 12 Kommunikationsstrategi
Kommunikationsdirektör Petra Fager
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Beredningen av välfärdsområdets kommunikationsstrategi påbörjades våren 2021 efter att välfärds-
områdets strategi godkänts. Kommunikationsstrategin för åren 2022–2024 har byggts upp så att
den ur kommunikationens synvinkel ska motsvara de långsiktiga målen i strategin och servicekom-
munikationen. Kommunikationsstrategin ska även skapa förutsättningar för kommunikationen i den
nya organisationen.

Kommunikationsstrategin har beretts tillsammans med välfärdsområdets ledningsgrupp och de
kommunikationsexperter som överförs till välfärdsområdet.

Enligt förvaltningsstadgan för Österbottens välfärdsområde ska samkommunens styrelse godkänna
de allmänna direktiven för de principer som hänför sig till kommunikation och information. Dessa
principer presenteras i kommunikationsstrategin.

Innehållet i utkastet till kommunikationsstrategi har ändrats (s. 16–17) i enlighet med kommenta-
rerna som framkom på styrgruppens möte 21.9. Kommentarerna som framfördes var önskemål om
att precisera det som nämns om språket i kommunikationen.

Bilaga: Utkast till kommunikationsstrategi

Samkommunens direktör föreslår: att styrgruppen beslutar att föreslå för styrelsen att den
godkänner kommunikationsstrategin för åren 2022–2024.

Beslut: Styrgruppen beslöt att föreslå för styrelsen att den ska godkänna kommunikations-
strategin för åren 2022–2024.

§ 13 Servicesedlarna
Strategidirektör Mats Brandt
Verksamhetsområdesdirektör Tony Pellfolk
Förändringsledare Alice Backström

En arbetsgrupp har kartlagt de servicesedlar som är ibruk 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 kartläggningen för kännedom;
2. rekommenderar att samkommunen beslutar om tillämpningsdirektiv i enlighet med bifo-
gade riktlinjer.
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Beslut: Styrgruppen förde diskussion i ärendet och beslöt återremittera ärendet för ny bered-
ning. Styrgruppen beslöt att modeller som kommunerna Laihela och Kristinestad har i dags-
läget utreds noggrannare.

§ 14 Remissdiskussion
Samkommunens direktör Marina Kinnunen

Styrgruppen för remissdiskussion om ärenden som presenterats på mötet:

1. Servicestrategi
2. Förslag till förenhetligande av hälsovårdens servicekriterier
3. Plan för definiering av framtida servicenätverk
4. Budgetförslaget för Österbottens välfärdsområde 2022

Punkt 1–3 i remissdiskussionen presenteras närmare i bilagan ”fortsatt beredning”.

Material gällande punkt 4 finns både i bilagan ”fortsatt beredning” och i den separata bilagan ”
Budgetförslaget för Österbottens välfärdsområde”.

Samkommunens direktör föreslår: att remissdiskussionen antecknas för kännedom och an-
vänds som stöd i den fortsatta beredningen.

Beslut: Remissdiskussionen antecknades till kännedom som stöd för den fortsatta bered-
ningen.

§ 15 Eventuella övriga ärenden
Samkommunens direktör Marina Kinnunen

- x

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

Beslut: Styrgruppen meddelades till kännedom om att det i samband med styrgruppsmötet
14.12.2021 bjuds på julmiddag på restaurang Strampen.

§ 16 Nästa sammanträde
Samkommunens direktör Marina Kinnunen

Nästa möte var inplanerat till tisdag 23.11.2021 kl. 16–18. Mötet borde dock tidigareläggas på grund
av budgetbehandlingen.

Samkommunens direktör föreslår: Mötet som var inprickat till 23.11.2021 inhiberas och som
ny mötestid fastlås 16.11.2021 kl. 16–18, mötet hålls via Teams.

Beslut:  Nästa sammanträde hålls 16.11.2021 kl. 16-18 som ett distansmöte via Teams.
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§ 17 Sammanträdet avslutas

Samkommunens direktör föreslår: att ordföranden avslutar mötet.

Beslut: Ordförande avslutade sammanträdet kl. 20.40.


	Organ:
	Tid:
	Plats:
	Närvarande:
	Närvarande:
	Ordförande:
	Sekreterare:
	Sekreterare:
	Paragrafer:
	Protokolljusterare:
	Elektronisk justering:
	Organ:
	Tid:
	ÄRENDEFÖRTECKNING
	ÄRENDEFÖRTECKNING
	Paragraf
	Ärende



	§ 1 Sammanträdet öppnas och närvarande deltagare konstateras
	§ 2 Godkännande av föredragningslistan
	§ 3 Val av protokolljusterare
	§ 4 Lägesöversikt
	§ 16 Nästa sammanträde
	§ 17 Sammanträdet avslutas

