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PROTOKOLL

Organ:
Styrgruppen för beredningen av Österbottens välfärdsområde

Tid: Tisdag 31.8.2021 kl. 16.00–18.15

Plats: Distansmöte via Teams

Närvarande: Enligt separat lista

Ordförande: Patrick Ragnäs

Sekreterare: Maria Hammar

Paragrafer: 1-13

Protokoll-
justerare: Janne Laine                                                                    Carola Lithén

Elektronisk
justering:

6.9.2021                                                                         7.9.2021
Janne Laine                                                                   Carola Lithén
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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 X

Nykarleby Mats Brandt X

Steven Frostdahl (lämnade
mötet kl. 18:10)

X

Siw Frostdahl-Blomqvist X

Vörå Tom Holtti X

Kjell Heir X

Anna Bertills X

Korsholm Rurik Ahlberg X

Christoffer Ingo X

Carola Lithén 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

Mikko Ollikainen X

Håkan Knip X
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Korsnäs Christina Båssar X

Camilla Ribacka X

Anna-Lena Kronqvist X

Närpes Mikaela Björklund (lämnade
mötet kl. 18:00)

X

Johanna Borg X

Hans-Erik Lindqvist läm-
nade mötet kl. 18:00)

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 -

Pia Vähäkangas X

Lena Nystrand X

Ann-Charlott Gröndahl X

Göran Honga X

Petra Fager X

Päivi Berg X

Jenny Björndahl- Öhman X

Maria Hammar X

Personalrepresen-
tanter

Ordinarie representant Ersättare
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Sote rf/Tehy rf Kim Yli-Pelkola X

Sote rf/SuPer Anne Humalamäki X

FOSU rf/Finlands Lä-
karförbund

Pasi Kokkonen X

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 Krister Fobelberg

May-Gret Axell (deltog fr. kl.
17:30)

X

Kronoby Malin Brännkärr X

Marika Hagnäs X

Bengt-Johan Skullbacka X

Eskoo Kaija Metsänranta X

Merja Uusitalo -

Matti Kuvaja X

Kårkulla Otto Ilmonen X

Anna-Lena Karlsson-
Finne

X

Christer Rönnlund X
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Organ: Styrgruppen för beredningen av Österbottens välfärdsområde

Tid: Tisdag 31.8.2021 kl. 16.00–18.15

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 Justering av den politiska styrgruppens sammansättning efter kommunalvalet 2021 och
ändringar i tjänsteinnehavarpositioner 6
§ 5 Lägesöversikt 7
§ 6 Beslutsfattandet år 2022 7
§ 7 Överföringen av skolkuratorer och –psykologer till Österbottens välfärdsområde 8
§ 8 Lägesrapport om projekten 8
§  9 Justering av principbeslut gällande upphandling och lagerhantering 9
§ 10 Remissdiskussion 10
§ 11 Eventuella övriga ärenden 10
§ 12 Nästa sammanträde 10
§ 13 Sammanträdet avslutas 10
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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 och konstaterade närvaro.

§ 2 Godkännande av föredragningslistan

Samkommunens direktör föreslår: att sammanträdets föredragningslista godkänns.

Beslut: Godkändes.

§ 3 Val av protokolljusterare

Samkommunens direktör föreslår: att styrgruppen väljer två protokolljusterare. Protokollet
justeras elektroniskt. Till protokolljusterare föreslås Janne Laine och Carola Lithén.

Beslut:  Godkändes enligt förslag.

§ 4 Justering av den politiska styrgruppens sammansättning efter kommunalvalet 2021 och
ändringar i tjänsteinnehavarpositioner
Samkommunens direktör Marina Kinnunen

Styrgruppen för Österbottens välfärdsområde består av fullmäktige- och styrelseordföranden i land-
skapet Österbottens kommuner och städer samt av kommundirektörerna, stadsdirektörerna och
motsvarande ansvarspersoner i sjukvårdsdistriktets samkommun och samkommunerna Eskoo och
Kårkulla. Räddningsväsendet representeras av direktören för Österbottens räddningsverk och av
ordföranden för affärsverkets direktion. Medlemmar från personalen har valts utgående från huvud-
avtalsorganisationernas förslag.

I och med att en ny fullmäktigeperiod inletts kommer ordförandeskapen i kommunernas och sam-
kommunernas politiska organ att justeras i augusti 2021. Detta påverkar sammansättningen av styr-
gruppen för Österbottens välfärdsområde.

Den politiska styrgruppen för Österbottens välfärdsområde sammanträder på distans den 31 augusti
2021. Augusti månads möteskallelse skickas den 26 augusti 2021. Om den som sammankallar till
sammanträdet inte informerats om nya kontaktuppgifter för den nya fullmäktigeperioden före dess,
kommer möteskallelsen för augusti månad skickas till föregående fullmäktigeperiods styrelse- och
fullmäktigeordföranden och affärsverkets direktions ordförande.

Listan över tjänsteinnehavar- och personalmedlemmar är uppdaterad. Personbyten har noterats i
föredragningslistan och i möteskallelsen.
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Kommunerna och samkommunerna har ombetts meddela kontaktuppgifterna till kommun- eller
stadsfullmäktiges ordförande samt till kommun- eller stadsstyrelsens ordförande (namn, politisk be-
nämning/ställning, e-postadress) efter att namnen bekräftats (se bilagan).

September månads möteskallelse skickas till de personer, vars kontaktuppgifter skickats till oss.

Som bilaga finns den uppdaterade sammansättningen enligt de uppgifter som nu finns tillhanda.

 Samkommunens direktör föreslår: Styrgruppen fastställer den politiska representationen i
styrgruppen i enlighet med kommunernas och samkommunernas beslut (bilaga) samt an-
tecknar ändringarna i tjänsteinnehavarpositionerna för kännedom.

Beslut: Styrgruppen fastställde den politiska representationen enligt bilaga, samt antecknade
ändringarna i tjänsteinnehavarpositionerna för kännedom.

§ 5 Lägesöversikt
Samkommunens direktör Marina Kinnunen

Styrgruppen får en aktuell lägesöversikt över hur beredningen av välfärdssamkommunen och den
nationella reformen av välfärdsområdena avancerat. Eftersom styrgruppssammansättningen har
uppdaterats, presenteras en sammanfattning av den tidigare beredningen av välfärdssamkommu-
nen i samband med lägesöversikten.

Samkommunens direktör föreslår: Styrgruppen antecknar lägesöversikten för kännedom.

Beslut: Lägesöversikten antecknades till kännedom.

§ 6 Beslutsfattandet år 2022
Förvaltningsdirektör Juha Post

I juni godkände regeringen den så kallade social- och hälsovårdslagstiftningen. I och med beslutet
inleder Österbottens välfärdsområde sin verksamhet i Österbotten från och med år 2023. Välfärds-
området ansvarar för primärvården, socialvården, den specialiserade sjukvården och räddningsvä-
sendet. I början av år 2022 inleder å sin sida samkommunen för Österbottens välfärdsområde sin
verksamhet. Det är alltså fråga om två skilda organisationer, som delvis kommer att överlappa
varandra under år 2022. Förvaltningsdirektören presenterar hur beslutsfattandet går till i dessa or-
ganisationer, vilka ärenden organisationerna fattar beslut i och hur långa mandatperioder organisat-
ionernas organ har.

Samkommunens direktör föreslår: Styrgruppen antecknar ärendet för kännedom.

Beslut: Styrgruppen antecknade ärendet för kännedom.
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§ 7 Överföringen av skolkuratorer och –psykologer till Österbottens välfärdsområde
Strategidirektör Mats Brandt
Sektordirektör (barn, unga, familjer) Pia-Maria Sjöström
Enligt lagförslaget som godkändes i riksdagen ska kurators- och psykologtjänsterna inom elevhäl-
san, skolhälsovården och studerandehälsovården för studerande på andra stadiet överförs till
social- och hälsovårdstjänsterna i välfärdsområdena. Enligt reformen överförs uppgifterna till väl-
färdsområdet 1.1.2023. Kommunerna kan också frivilligt överföra dessa uppgifter och personalen i
fråga tidigare än så till välfärdsområdet.

Samkommunens direktör föreslår: Föreslås att

1. Välfärdsområdets samkommun beslutar att ta emot kurators- och psykologtjänsterna
inom elevhälsan och uppgifterna inom skolhälsovården och studerandehälsovården för
studerande på andra stadiet av de kommuner som frivilligt överför dessa före reformen
träder ikraft.

2. Välfärdsområdet rekommenderar som överföringstidpunkter 1.1.2022, 1.8.2022 eller
1.1.2023. Välfärdsområdet rekommenderar att kommunerna för egen del gör de bered-
ningar och beslut som behövs.

3. Kommunerna ombeds meddela sitt beslut till välfärdsområdet senast 30.9.2021.

Beslut: Styrgruppen godkände beslutsförslaget (punkterna 1-3).

§ 8 Lägesrapport om projekten
Projektdirektör Pia Vähäkangas
Projektdirektör Jenny Björndahl-Öhman

I enlighet med projektplanerna behandlas projekten Framtidens social- och hälsocentral i Österbot-
ten och Strukturreformen inom social- och hälsovården i Österbotten i styrgruppen för Österbottens
välfärdsområde. Styrgruppen för projektet Strukturreformen för social- och hälsovården i Österbot-
ten och för projektet Framtidens social- och hälsocentral i Österbotten har på sitt möte 20.8.2021 för
sin del godkänt lägesöversikten över projekten.

Strukturreformsprojektet inom Österbottens social- och hälsovård 6/2020–12/2021:

I juni 2020 beviljade Social- och hälsovårdsministeriet Vasa sjukvårdsdistrikt sammanlagt 6 514 100
euro i statsunderstöd (VN/1076/2020), projektets totalkostnad är 8 142 625 euro (egen andel 20 %).
Statsunderstödet bestod av tre helheter:

- Frivillig regional beredning och samordning av projektet (delområde 1).

- Utveckling av ledning och styrning (delområde 2).

- Förnyande och förenhetligande av verksamhetssätten och verksamhetsprocesserna med
hjälp av digitala verktyg (delområde 3).

Förutom dessa beviljades understöd för utveckling av samarbete på landskapsnivå eller landskap
emellan (delområde 4), PATA-kundbetjäningscentral (administreras av VSVD). Alla kommuner i Ös-
terbotten har förbundit sig att delta i Strukturreformsprojektet av social- och hälsovården i Österbot-
ten.

I bilagan finns mer information om situationen gällande ansökan om statsfinansiering, ändringarna i
strukturreformsprojektet samt projektet Framtidens social- och hälsocentral.
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Samkommunens direktör föreslår: Styrgruppen antecknar följande för kännedom:

1. Lägesöversikten över och ekonomiläget (ansökan om finansiering) i Strukturreformspro-
jektet för social- och hälsovården i Österbotten samt projektet för Framtidens social- och
hälsocentral i Österbotten.

2. Ändringen i projektplanen för Strukturreformen inom social- och hälsovården i Österbot-
ten.

3. Inledningen av en kompletterande ansökan inom projektet Framtidens social- och hälso-
central.

Beslut: Styrgruppen antecknade ärendet, punkterna 1-3 i beslutsförslaget till kännedom.

§  9 Justering av principbeslut gällande upphandling och lagerhantering
Förändringsledare Göran Honga

På sitt möte 18.5.2019 § 9 godkände den politiska styrgruppen principerna för organiseringen av
stödtjänsterna. De delar som berör organiseringen av upphandlingar finns som bilaga till beslutsför-
slaget. En av huvudprinciperna var tanken om att välfärdssamkommunens upphandlingar och lager-
hantering skulle skötas via TeeSe Botnia Ab tillsammans med upphandlingarna av kommunernas
övriga, icke social- och hälsovårdsrelaterade tillbehör och tjänster.

Riksdagen godkände i juni ett omfattande lagpaket gällande en strukturreform av social- och hälso-
vården. Enligt lagstiftningen kan de framtida välfärdsområdenas beredningsorgan inte göra upp av-
tal som sträcker sig längre än år 2022. Samtidigt har utredningar visat, att det inte tidsmässigt
lyckas att införskaffa och ta i bruk verksamhetsstyrningssystemet ERP via TeeSe Botnia.  Det är
inte heller ändamålsenligt via processhanteringen i det här skedet. För att trygga välfärdssamkom-
munens funktioner är det ur verksamhetens synvinkel enklast att sköta upphandlingarna, logistiken
och de direkta anslutningarna till verksamhetsstyrnings- och ekonomisystemen via de system som
redan används i sjukvårdsdistriktet. På så sätt blir det välfärdssamkommunen som har hand om
hela områdets social- och hälsovårdsrelaterade upphandlingar och lagerhantering.

Ändringsförslaget innebär inte att samkommunen och TeeSe Botnia inte kan samarbeta, men par-
terna ska separat komma överens om samarbetet från fall till fall tills statsmakten fastslagit
styrningsmekanismen i välfärdsområdena. För att effektivisera upphandlings-, lagerhanterings- och
logistikfunktionerna finns det skäl att omedelbart fortsätta utredningsarbetet och göra upp en mo-
dell/ett mål för år 2023–2024. Detta gäller även kommunernas icke social- och hälsovårdsrelaterade
upphandlingar och välfärdsområdets social- och hälsovårdsupphandlingar. Gällande transporterna
har TeeSe Botnia en fungerande och kostnadseffektiv modell som välfärdssamkommunen kommer
fortsätta använda som planerat.

Ändringsförslagen finns i bilagan, linjedragningarna som fastställdes 18.05.2021 finns också med.

Samkommunens direktör föreslår: Styrgruppen beslutar att godkänna ändringarna i princi-
perna för upphandling och lagerhantering i enlighet med bilagan.

Beslut: Styrgruppen förde diskussion i ärendet och på förslag av föredragande beslöt styr-
gruppen att bifoga en ny punkt 8 till bilagan innehållande ändringsförslagen för upphandling
och lagerhantering.
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Punkt 8 avser att ändringarna i principerna för upphandling och lagerhantering gäller väl-
färdssamkommunen när verksamheten inleds. Samordningen av upphandling, logistik och
lagerhantering tillsammans med kommunerna via TeeSe Botnia fortsätter under 2022. Styr-
gruppen kunde godkänna ändringarna i principerna för upphandling och lagerhantering i en-
lighet med ovanstående justering.

§ 10 Remissdiskussion
Samkommunens direktör Marina Kinnunen

Styrgruppen för remissdiskussion om ärenden som presenterats på mötet.

Samkommunens direktör föreslår: att eventuell remissdiskussion antecknas för kännedom
och används som stöd i den fortsatta beredningen.

Beslut: Styrgruppen förde ingen remissdiskussion på sammanträdet.

§ 11 Eventuella övriga ärenden
Samkommunens direktör Marina Kinnunen

- x

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

Beslut: Inga övriga ärenden.

§ 12 Nästa sammanträde
Samkommunens direktör Marina Kinnunen

Nästa sammanträde hålls tisdag 21.9.2021 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: antecknades till kännedom.

§ 13 Sammanträdet avslutas

Samkommunens direktör föreslår: att ordföranden avslutar mötet.

Beslut: Ordförande avslutade sammanträdet kl. 18:15.
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