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PROTOKOLL

Organ:
Styrgruppen för beredningen av Österbottens välfärdsområde

Tid: Tisdag 21.9.2021 kl. 16.00–17.30

Plats: Distansmöte via Teams

Närvarande: Enligt separat lista

Ordförande: Patrick Ragnäs

Sekreterare: Maria Hammar

Paragrafer: 1-13

Protokoll-
justerare: Hans- Erik Lindqvist                                             Minna Niemi

Elektronisk
justering:

25.9.2021                                                             27.9.2021

Hans- Erik Lindqvist                                             Minna Niemi
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Styrgruppen för beredningen av Österbottens välfärdsområde

Kommun Representant Närvarande Ersättare Närva-
rande

Larsmo Gun Kapténs X

Peter Östman -

Robin Sundelin X

Jakobstad Anne Ekstrand X

Annica Haldin X

Owe Sjölund X

Pedersöre Stefan Svenfors X

Niclas Sjöskog X

Johanna Holmäng X

Nykarleby Mats Brandt X

Steven Frostdahl X

Siw Frostdahl-Blomqvist X

Vörå Tom Holtti X

Kjell Heir X

Anna Bertills (Lämnade mötet
kl. 16.25)

X

Korsholm Rurik Ahlberg X

Christoffer Ingo X

Carola Lithén (lämnade mötet
kl. 16.30)

X

Vasa Tomas Häyry X

Joakim Strand X

Maria Tolppanen X

Laihela Juha Rikala X

Janne Laine X

Minna Niemi X

Malax Jenny Malmsten X
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Mikko Ollikainen (lämnade
mötet kl. 16.55)

X

Håkan Knip -

Korsnäs Christina Båssar X

Camilla Ribacka X

Anna-Lena Kronqvist X

Närpes Mikaela Björklund X

Johanna Borg X

Hans-Erik Lindqvist X

Kaskö Minna Nikander X

Kari Häggblom 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

Mats Brandt, 50 % X

Pia-Maria Sjöström X

Erkki Penttinen X

Pia Vähäkangas X

Lena Nystrand X

Göran Honga 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

Sote rf/SuPer Anne Humalamäki X

FOSU rf/Finlands Lä-
karförbund

Pasi Kokkonen -

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

Tuija Kivioja X

JAU/ Offentliga och
privata sektorns funkt-
ionärsförbund, Jyty

Lea Martin-Storbacka X

JAU/JHL Aira Helala X

Övriga närvarande: Ordinarie representant Ersättare

Österbottens
räddningsverk

Tero Mäki X

Ville Hämäläinen -

Kronoby Malin Brännkärr X

Marika Hagnäs X

Bengt-Johan Skullbacka -

Eskoo Kaija Metsänranta X

Merja Uusitalo -

Matti Kuvaja X

Kårkulla Otto Ilmonen X

Anna-Lena Karlsson-
Finne

-

Christer Rönnlund X
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Organ: Styrgruppen för beredningen av Österbottens välfärdsområde

Tid: Tisdag 21.9.2021 kl. 16.00–17.30

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 Överföring av avtal från kommunerna till samkommunen 6
§ 6 Överlåtelse av egendom 7
§ 7 Arkivverksamheten i samkommunen för Österbottens välfärdsområde 8
§ 8 Lägesrapport om överföring av lokaliteter och principer för bestämning av hyror 10
§ 9 Val av verksamhetsområdesdirektör, psykosocial service 11
§ 10 Remissdiskussion 12
§ 11 Eventuella övriga ärenden 13
§ 12 Nästa sammanträde 13
§ 13 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.

Samtidigt bekräftas personbyte i den politiska representationen för Österbottens räddnings-
verks del.

Beslut: Ordförande öppnade sammanträdet kl. 16.00 och konstaterade närvaro. I protokollet
antecknades till kännedom personbyte i den politiska representationen för Österbottens
räddningsverks del.

§ 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 väljs Hans- Erik Lindqvist och Minna Niemi.

Beslut:  Till protokolljusterare för sammanträdet valdes Hans- Erik Lindqvist och Minna Niemi

§ 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: Samkommundirektörens lägesöversikt antecknades till kännedom.

§ 5 Överföring av avtal från kommunerna till samkommunen
Förvaltningsdirektör Juha Post

På sitt sammanträde 23.2.2021 § 10 antecknade den politiska styrgruppen planen för överföringen
av avtal från kommunerna till samkommunen för kännedom. De kommuner och organisationer som
överför sina social- och hälsovårdstjänster till samkommunen för Österbottens välfärdsområde från
och med 1.1.2022 har under våren 2021 matat in avtal och besvarat enkäter. Det är främst service-
avtal, stödtjänstavtal och ICT-avtal som matats in, utöver dessa finns också mindre grupper avtal.
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Avtalen har kategoriserats och genomgått en så kallad due diligence-granskning, där vissa specifika
delar, som bestämts på förhand, av avtalen har gåtts igenom systematiskt och lagts upp i tabeller.
Due diligence-granskningen av avtalen har genomförts mellan maj och augusti, arbetsgruppen har
bestått av samkommunens jurist och tre juridikstudenter.

Utgående från due diligence-granskningen har man gjort upp en sammanfattande rapport, kommun-
specifika avtalstabeller samt föredragningstexter som kommunerna kan använda då de ska be-
handla överföringen av avtal. Den sammanfattande rapporten innehåller de mest centrala, kvalita-
tiva observationerna och slutledningarna samt ett sammandrag av alla avtal för att visualisera stor-
leken på projektet. För varje organisation som skickat in avtal har också en rapport uppgjorts, rap-
porterna skickas senare till organisationerna så att de själva kan använda dem.

Den sammanfattande rapporten, de kommunspecifika avtalstabellerna och de organisationsspeci-
fika rapporterna har uppgjorts på basis av den information som kommit in senast 15.8. Det har kom-
mit in avtal också efter den 15 augusti och därför ombeds kommunerna att utse en person som har
rätt att fatta beslut om enstaka avtal som överförs.

Nästa steg är att överföringen av avtal tas till alla överlåtande organisationer för godkännande. Be-
roende på kommunernas förvaltningsstadga fattas beslutet om överföringen av antingen styrelsen
eller fullmäktige. Kommunerna erbjuds en färdig föredragningstext som de kan använda i beslutsfat-
tandet samt avtalstabellerna över de avtal som överförs. Då varje kommun för sin egen del godkänt
överföringen av avtal, går beslutet om mottagande av avtalen via samkommunens styrelse till full-
mäktiges sammanträde i november. Målet är att alla kommuner ska ha behandlat överföringen av
avtal i sina organ före utgången av oktober.

Efter besluten om överföring kommer samkommunen be om samtycke till överföring av avtalspar-
terna, om avtalet inte tillåter överföring av avtalet till tredje part. I samtycket till överföringen kommer
man även att beakta att avtalen kan överföras till Välfärdsområdet i början av år 2023.

Bilaga 1 – Sammanfattning av överföringen av avtal
Bilaga 2 – Föredragningstexter till kommunernas organ
Bilaga 3 – Exempel på avtalstabell

Samkommunens direktör föreslår: Styrgruppen beslutar

1. att anteckna situationen gällande projektet för överföringen av avtal för kännedom.
2. att skicka avtalstabellerna och föredragningstexterna till kommunerna för behandling.
3. att begära att kommunerna behandlar överföringen av avtal före utgången av oktober.

Beslut: Styrgruppen beslöt:

1. att anteckna situationen gällande projektet för överföringen av avtal för kännedom.
2. att skicka avtalstabellerna och föredragningstexterna till kommunerna för behandling.
3. att begära att kommunerna behandlar överföringen av avtal före utgången av oktober

§ 6 Överlåtelse av egendom
Förvaltningsdirektör Juha Post

Den politiska styrgruppen godkände på sitt sammanträde 18.5.2021 § 8 bilagan "Principer för över-
låtande av egendom" som hör till huvudavtalet för överlåtelse av rörelse. Egendomen delades in i
nio olika kategorier och den allmänna principen har varit att egendomen överförs till samkommunen
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med balansvärdet per 31.12.2021. Samkommunen erlägger kommunen en summa som motsvarar
balansvärdet. Egendom som inte har något balansvärde överförs till samkommunen utan någon se-
parat ersättning.

I bilagan finns en tabell för egendomen som överlåts, kommunen skriver in den egendom som har
balansvärde. Egendom som saknar balansvärde överförs till samkommunen genom universalsuc-
cession med verksamheten och behöver inte skrivas upp skilt.

Tabellerna har skickats till kommunerna så att de får fylla i dem. Preliminära uppskattningar om
egendom som överförs bör skickas in till samkommunen senast 21.9 så att de ersättningar som
samkommunen ska erlägga kommunerna kan tas i beaktande då budgeten för år 2022 uppgörs. De
slutgiltiga överföringstabellerna görs med balansvärdet per 31.12.2021.

Bilaga 1 – Principer för överlåtande av egendom
Bilaga 2 – Tabell för överföring av egendom från kommunen till samkommunen (överlåtelse av
                 egendom)

Samkommunens direktör föreslår: Styrgruppen beslutar att anteckna situationen gällande
överlåtelse av egendom för kännedom.

Beslut: Styrgruppen antecknade ärendet gällande överlåtelse av egendom för kännedom.

§ 7 Arkivverksamheten i samkommunen för Österbottens välfärdsområde
Förvaltningsdirektör Juha Post

Arkiven kommer fylla en viktig funktion inom den allmänna förvaltningen. Under våren gjordes två
utredningar inför överföringen av arkiven. I början av året skickades en enkät ut till kommunerna
gällande deras nuvarande social- och hälsovårdsarkiv. Syftet med enkäten var att kartlägga bland
annat hur många arkivutrymmen det finns, vilket material som lagras samt hurdana elektroniska ar-
kiv det finns. Enligt enkäterna finns det 81 lokaler som kan klassas som arkivutrymmen bland de or-
ganisationer som överför sin social- och hälsovård till Österbottens välfärdsområde. Då det kommer
till elektroniska arkiveringssystem använder kommunerna sig av Kanta och olika patientdatasystem
(bland annat Abilita, Lifecare och Pegasos) för att lagra/hantera dokument elektroniskt. Dokument
finns också i tWeb och KuntaToimisto. Enligt enkäten har ingen av kommunerna det tillstånd Riksar-
kivet beviljar för digital arkivering.

Den andra utredningen riktades till andra frivilliga välfärdssamkommuner i syftet att kartlägga hur de
ordnat arkiveringen. På den enkäten svarade Södra Karelens social- och hälsovårdsdistrikt
(Eksote), Samkommunen för social- och hälsovårdstjänster i Norra Karelen (Siun sote), Östra Sa-
volax sjukvårdsdistrikt (Sosteri), Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun (Soite),
Samkommunen för social- och hälsovårdstjänster i Södra Savolax (Essote), Päijänne-Tavastlands
välfärdssamkommun och Kajanalands samkommun för social- och hälsovård. I enkäten frågades
hur de passiva/aktiva arkiven har ordnats, på vilket sätt man har begärt nödvändiga social- och häl-
sovårdsuppgifter av kommunerna, hur de fysiska arkiven har organiserats samt hur stor arkivperso-
nalen är och hur den har organiserats.

På basis av utredningarna har förvaltningsdirektören och de kommande förvaltningscheferna utar-
betat en plan för arkivverksamheten i samkommunen för Österbottens välfärdsområde. Planen har
behandlats i förvaltningens ledningsgrupp.
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Planen för arkiven är att endast de aktiva arkiven överförs till samkommunen, medan de passiva ar-
kiven blir kvar hos kommunerna. En skild processbeskrivning utarbetas för begäran av uppgifter, för
dessa ansvarar sedan de dataskyddsansvariga. De arkiv som bildas i samkommunen sparas i bör-
jan på samma ställen som nu och för arkiveringsutrymmena uppgörs hyresavtal. I planeringen av
servicenätet beaktas även arkiveringsbehovet.

Dessutom kräver arkiven i Kust-Österbottens samkommun för social- och primärhälsovård (K5) en
separat lösning i och med att samkommunen kommer att avvecklas under år 2023. Det vettigaste
alternativet torde vara att samkommunen för Österbottens välfärdsområde tar emot arkiven och sål-
lar igenom materialet själv.

Målet är att öka den digitala arkiveringen och på lång sikt är målet att få Riksarkivets tillstånd för di-
gitala arkiv för att kunna minska på antalet fysiska arkiv. I våras konkurrensutsattes ärendehante-
rings- och dokumenthanteringssystem för samkommunen för Österbottens välfärdsområde. Båda
konkurrensutsättningarna vanns av Innofacto och deras system Dynasty 10. Förutom ärendehante-
ring och dokumenthantering kommer systemet även att innehålla avtalshantering, ett kontaktupp-
giftsregister, ett bindningsregister, en informationsstyrningsplan samt en elektronisk signatur. Ären-
dehanteringssystemet ser ut att tas i bruk i oktober och dokumenthanteringssystemet i början av år
2022.

Arkivfunktionen hör till en av förvaltningschefernas ansvar och som det ser ut nu kommer hen ha tio
arkivsekreterare och två dataskyddsansvariga till sin hjälp. Dessutom behövs en skild arbetsgrupp
med kommunrepresentanter för att kartlägga hur arkiveringen gjorts på varje arkiveringspunkt samt
för att sålla fram vilket material som överförs till samkommunen.

Bilaga: Arkivutredningar

Samkommunens direktör föreslår: Styrgruppen beslutar

1. att anteckna planerna för arkivverksamheten för kännedom.
2. att grunda en arbetsgrupp som ska ta reda på hur arkivverksamheten organiseras i prak-

tiken och hur materialet överförs till samkommunen. De valda förvaltningscheferna an-
svarar för arbetsgruppen och varje överlåtande organisation kan utse en representant till
arbetsgruppen.

Beslut: Styrgruppen beslöt:

1. att anteckna planerna för arkivverksamheten för kännedom.
2. att grunda en arbetsgrupp som ska ta reda på hur arkivverksamheten organiseras i prak-

tiken och hur materialet överförs till välfärdssamkommunen. De till samkommunen valda
förvaltningscheferna ansvarar för arbetsgruppen och varje överlåtande organisation kan
utse en representant till arbetsgruppen.

3. att medlemskommunerna innan utgången av september kan om de önskar utse en re-
presentant till arbetsgruppen.
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§ 8 Lägesrapport om överföring av lokaliteter och principer för bestämning av hyror
Förändringsledare Göran Honga

Styrgruppen behandlade senast ärendet på sitt möte 15.06.2021 § 9 varvid besluten var enligt föl-
jande:

Samkommunens direktör föreslår:

1. att styrgruppen tar del av lägesrapporten för lokaliteterna
2. tar ställning till nivån på avkastningskrav på fastigheter inhyrda från kommunerna
3. tar ställning till längd på hyresavtal

Beslut: Styrgruppen förde diskussion om punkterna 2-3 och beslöt

1. anteckna lägesrapporten över lokalitetsberedningen till kännedom
2. att beräkningsgrunden för nivå på avkastningskrav är 3 %
3. att hyresavtalens längd är 5 år (1+ 4 år) fr.om. 1.1.2022

Styrgruppen beslöt att ärendet granskas på nästa styrgruppsmöte 24.8.2021.

Arbetet har fortgått enligt den uppgjorda planen. Uppdateringen av databasen gällande de fastig-
heter kommunerna äger och används inom sote-verksamheten har gjorts och det tekniska nuvärdet
har kalkylerats samt de använda driftsutgifterna sammanställt till en stor del. Genomgången av av-
talen och kostnaderna för de utrymmen som hyrts in av utomstående är under arbete. För att bud-
geten för välfärdssamkommunen skall kunna färdigställas och kommunandelarna beräknas bör be-
slut om avkastningsprocenten tas snarast.

Enligt de preliminära beräkningarna (som preciseras efter en fysisk granskning under 2021-2022)
uppgår nyanskaffningsvärdet av lokaliteterna i eget bruk till ca 880 M€ och det tekniska värdet till ca
584 M€.

Enligt det beslut styrgruppen tog 15.06.2021 skulle enligt avkastningskravet på 3 % ge ca 10,8
M€/år i kapitalhyra. Välfärdssamkommunen betalar dessutom hyra för av kommunerna inhyrda loka-
liteter till ett värde mellan 3 – 5 M€/år. Beroende på avkastningskravet uppgår enbart hyreskostna-
derna för välfärdssamkommunen till 25-35 M€/år, därtill kommer kostnaderna för fastigheterna i
egen ägo.

Preliminärt ser kalkylen för hyresnivån för kommunens byggnader ut enligt följande med olika av-
kastningsprocent:

― 3% totalt 24,6milj€/a och medelhyra 9,7€/m2/månad
― 4% totalt 27,6milj€/a och medelhyra 10,99€/m2/månad
― 5% totalt 30,6 milj€/a och medelhyra 12,2€/m2/månad
― 6% totalt 33,6 milj€/a och medelhyra 13,38€/m2/månad

Avkastningskravet för kommunens fastigheter kan ställas i relation till avskrivningsnivån som i kom-
munala fastigheter normalt är 30 år. När nivån slås fast bör dessutom beaktas att det blivande väl-
färdsområdet inte får sina intäkter från staten baserat på kostnaderna utan främst baserat på befolk-
ningsmängd och befolkningen servicebehov.

Samkommunens direktör föreslår: Styrgruppen besluter att
1. Avkastningsprocenten fastslås till 6 % på det tekniska nuvärdet, vilket justeras årligen
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2. Hyreskontraktets längd görs i formatet 1+3 år med 1 års tilläggsoption. Kontraktet över-
förs till välfärdsområdet från 1.1.2023 med samma innehåll om inte statsrådet med lagar
eller förordningar kräver att justeringar görs i avtalens innehåll.

Beslut: Styrgruppen beslöt att
1. avkastningsprocenten fastslås till 6 % på det tekniska nuvärdet, vilket justeras årligen
2. hyreskontraktets längd görs i formatet 1+3 år med 1 års tilläggsoption. Kontraktet över-

förs till välfärdsområdet från 1.1.2023 med samma innehåll om inte statsrådet med lagar
eller förordningar kräver att justeringar görs i avtalens innehåll

§ 9 Val av verksamhetsområdesdirektör, psykosocial service
Samkommunens direktör Marina Kinnunen

Fullmäktige för Vasa sjukvårdsdistrikt beslutade vid sitt sammanträde 19.10.2020 § 35 inrätta sex
tjänster för verksamhetsområdesdirektörer för samkommunen för välfärdsområdet. Styrgruppen för
beredningen av Österbottens välfärdsområde tillsatte 17.6.2020 § 10 en rekryteringsarbetsgrupp,
som ansvarat för beredningen av rekryteringen till samkommunen för Österbottens välfärdsområde
och därmed också för processen att besätta tjänsterna som verksamhetsområdesdirektörer. Den
politiska styrgruppen behandlade besättandet av tjänsterna som verksamhetsområdesdirektörer
15.12.2020 och gav förslag till styrelsen på vem som ska väljas till tjänsterna. Styrelsen valde verk-
samhetsområdesdirektörerna på sitt sammanträde 18.1.2021 § 6–11. Personen som valdes till verk-
samhetsområdesdirektör för psykosocial service använde sin rätt att häva sitt anställningsförhål-
lande under prövotid och således har tjänsten varit lediganslagen på nytt.

Rekryteringsarbetsgruppen ger sitt förslag till tjänsteval till den politiska styrgruppen för beredningen
av välfärdssamkommunen. Styrgruppen ger sitt förslag till val av ledande tjänsteinnehavare till sam-
kommunens styrelse som sedan gör det slutliga tjänstevalet.

Behörighetskravet för tjänsten som verksamhetsområdesdirektör (psykosocial service) är en för
tjänsteuppgiften lämplig högre högskoleexamen och kännedom om den bransch som anknyter till
uppgiften samt erfarenhet av ledningsarbete. Uppgiften förutsätter goda muntliga och skriftliga kun-
skaper i svenska och finska (språkintyg krävs). De övriga förutsättningarna som krävs för skötseln
av uppgiften har definierats närmare i ansökningsannonsen.

Tjänsten som verksamhetsområdesdirektör (psykosocial service) var ledigförklarad 2.7–6.8.2021.
Tjänsten söktes av 7 personer. Rekryteringsarbetsgruppen intervjuade 3 personer: Kosti Hyvärinen,
Birgitta Ivars och Anne Tietäväinen. Rekryteringsarbetsgruppen har till uppgift att ge sitt förslag till
tjänsteval till den politiska styrgruppen för beredningen av välfärdssamkommunen.

Rekryteringsarbetsgruppen har vid sitt sammanträde 2.9.2021 enhälligt beslutat föreslå för styrgrup-
pen för välfärdssamkommunen att Kosti Hyvärinen väljs till tjänsten som verksamhetsområdesdirek-
tör (psykosocial service). Som reserv föreslås Birgitta Ivars. Kosti Hyvärinen ansågs vara den lämp-
ligaste kandidaten för tjänsten. Hans långa erfarenhet av ledarskap, substanskännedom och samar-
betsförmåga ansågs vara de bästa för att sköta just den här uppgiften.

Bilaga: Sammanfattning av de sökande samt rekryteringsarbetsgruppens beslut.

Samkommunens direktör föreslår: att den politiska styrgruppen för beredningen av välfärds-
samkommunen
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1. föreslår för styrelsen att Kosti Hyvärinen väljs till tjänsten som verksamhetsområdesdirek-
tör (psykosocial service) från och med 19.10.2021. Tjänsten sköts på deltid enligt separat
fastställd arbetstidsprocent till slutet av år 2021 vid sidan av det egna arbetet (i genomsnitt
60 %), och från och med 1.1.2022 sköts tjänsten med en arbetsinsats på 100 %.
2. ger samkommunsdirektören befogenhet att avtala om de övriga anställningsvillkoren i en-
lighet med de linjedragningar som föreslagits av personalsektionen.
3. Som reserv föreslås Birgitta Ivars.

Beslut: Styrgruppen beslöt att

1. föreslå för styrelsen att Kosti Hyvärinen väljs till tjänsten som verksamhetsområdesdirek-
tör (psykosocial service) från och med 19.10.2021. Tjänsten sköts på deltid enligt separat
fastställd arbetstidsprocent till slutet av år 2021 vid sidan av det egna arbetet (i genomsnitt
60 %), och från och med 1.1.2022 sköts tjänsten med en arbetsinsats på 100 %.

2. ge samkommunsdirektören befogenhet att avtala om de övriga anställningsvillkoren i en-
lighet med de linjedragningar som föreslagits av personalsektionen.

3. föreslå Birgitta Ivars som reserv.

§ 10 Remissdiskussion
Samkommunens direktör Marina Kinnunen

Styrgruppen för remissdiskussion om ärenden som presenterats på mötet:

― Kommunikationsstrategi:

Beredningen av välfärdsområdets kommunikationsstrategi påbörjades våren 2021 efter att väl-
färdsområdets strategi godkänts. Kommunikationsstrategin för åren 2022–2024 har byggts upp
så att den ur kommunikationens synvinkel ska motsvara de långsiktiga målen i strategin och ser-
vicekommunikationen. Kommunikationsstrategin ska även skapa förutsättningar för kommuni-
kationen i den nya organisationen.

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

I bilagan (fortsatt beredning) finns utkastet till kommunikationsstrategin för remissdiskussion. På
basis av de kommentarer som ges uppdateras sedan kommunikationsstrategin så att den tas
upp till beslutsfattande på nästa styrgruppssammanträde.

― Projektet Framtidens Social- och hälsocentral i Österbotten, pågående projekt och tilläggs-
ansökan

Noggrannare beskrivet i bilagan (fortsatt beredning).

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

Beslut: Styrgruppen förde remissdiskussion om de ärenden som presenterades på mötet.
Remissdiskussionen antecknades till kännedom som stöd för fortsatta beredning av ären-
dena.
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§ 11 Eventuella övriga ärenden
Samkommunens direktör Marina Kinnunen

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

Beslut: Samkommunsdirektörens delgav styrgruppen till kännedom att det 22.9.2021 kom-
mer att hållas en diskussion med familje- och omsorgsminister Krista Kiuru gällande organi-
seringen av Kronobys social- och hälsovårdsservice i anslutning till den nationella välfärds-
områdesreformen.

§ 12 Nästa sammanträde
Samkommunens direktör Marina Kinnunen

Nästa sammanträde hålls tisdag 19.10.2021 klockan 16–18, troligtvis som distansmöte via Teams.
Sättet sammanträdet hålls på meddelas i möteskallelsen.

Samkommunens direktör föreslår: att tidpunkten för nästa sammanträde antecknas för kän-
nedom.

Beslut: Tidpunkten för nästa sammanträde antecknades till kännedom. Sammanträdet hålls
som ett distansmöte via Teams.

§ 13 Sammanträdet avslutas

Samkommunens direktör föreslår: att ordföranden avslutar mötet.

Beslut: Ordförande avslutade mötet kl. 17.30.
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