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Organ: 

 

SOTE, Politiska ledningsgruppen 

 

Tid: 9.3.2016 kl. 14.05 – 16.05 

Plats: Vasa stads fullmäktigesal, Vasaesplanaden 10, 65100 Vasa  

Närvarande: 
 

Enligt separat lista   

Föredragande: 
 

Jukka Kentala § 2 
Göran Honga § 2 
Gun Kapténs § 3 

 - 

Ordförande: Hans Frantz   

Sekreterare: 
 

Päivi Berg   

Paragrafer: 1-6   

Protokoll-
justerare: 

Åsa Blomstedt                              Liane Byggmästar    

 

NÄRVARANDE 

Politisk representation 

kommun ordinarie ledamot  närv. ersättare närv. 

Storkyro   deltar inte -  -  

Kaskö Kari Häggblom  Carl-Gustav Mangs x 

Korsnäs Sven-Erik Bernas  Katrina Holmqvist x 

Kristinestad Åsa Blomstedt x Patric Stagnäs  

Kronoby Liane Byggmästar x Bengt-Johan Skullbacka  

Laihela Asko Salminen x Tapio Nyysti  

Larsmo Ulf Stenman x Bernhard Bredbacka  

Malax Håkan Knip x   

Korsholm Michael Luther x   

Närpes Mikaela Björklund x Olav Sjögård  

Pedersöre Henrik Sandberg x   

Jakobstad Marcus Suojoki x   

Nykarleby Maria Palm x   

Vasa Hans Frantz x Barbro Kloo  

Vasa Marjatta Kiviranta x Oili Airaksinen-Rajala  

Vasa Raija Kujanpää x Anne-Marie Viinamäki  

Vörå Stig Svens x Gunilla Jusslin  
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Beredande arbetsgrupp (kommundirektörer) 

kommun 

 

kommundirektör närv. ersättare närv. 

Storkyro  deltar inte -  -  

Kaskö Marlene Svens x   

Korsnäs Chrisina Båssar x   

Kristinestad Riitta El-Nemr -   

Kronoby Malin Brännkärr x   

Laihela Juha Rikala x   

Larsmo Gun Kapténs  x   

Malax Mats Brandt x   

Korsholm Rurik Ahlberg x   

Närpes Hans-Erik Lindqvist x   

Pedersöre Stefan Svenfors x   

Jakobstad sij. Anne Ekstrand x   

Nykarleby Gösta Willman x   

Vasa Tomas Häyry x  

 

 

Vörå Mikko Ollikainen x   

 

Sakkunniggrupp 

samarbetsområde tjänstemannarepresentant närv. 

Vasa-Laihela Jukka Kentala x 

Korsholm-Vörå  Alice Backström - 

Malax-Korsnäs-Kristinestad-Närpes-Kaskö Jarkko Pirttiperä x 

Jakobstad-Pedersöre-Nykarlebv-Larsmo Pia Vähäkangas x 

Vasa sjukvårdsdistrikt Göran Honga x 

 

Representanterna för huvudavtalsorganisationerna 

huvudavtalsorganisation luottamusmiesedustaja närv. ersättare närv. 

JUKO: Talentia Tuija Kivioja x   

JUKO: Läkarförbundet Riia Rauhala x   

KoHo Ry: Tehy ry Kim Berg x Kim Yli-Pelkola  

Koho Ry: Super Marja Isomöttönen x Mari-Louis Holmbäck  

Kunta-alan unioni: JYTY Yngve Storsved x Seija Paakkinen  

Kunta-alan unioni: JHL Aira Helala x Maria Holmstedt-Lehtinen  

 

Inbjudna sakkunnigrepresentanter / andra närvarande  

Päivi Berg, sekreterare, Vasa stad  

Tero Mäki, Österbottens räddningsverk  

Mikael Gädda, Korsholms kommun  
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Organ: SOTE, Politiska ledningsgruppen 

Tid: 9.3.2016 kl. 14.00 – 16.05 

Plats: 

 

Vasa stads fullmäktigesal, Vasaesplanaden 10, 65100 Vasa  

ÄRENDEFÖRTECKNING 

 

Paragraf Ärende  

 

1. Öppnande av mötet, konstaterande av de närvarande, undertecknande av föregående 

mötespromemoria samt val av protokolljusterare  

2. Översikt på beredningssituationen för sote-reformen på nationell nivå  

- Sjukvårdsdistriktets direktör Göran Honga  

- Sektordirektör Jukka Kentala 

3. Sote-beredningsgruppens alternativ som grund för fortsatt arbete  

- Arbetsgruppens ordförande Gun Kapténs  
 

4. Den politiska ledningsgruppens beslut i fråga om fortsatt arbete  

5. Eventuella övriga ärenden 

6. Tidpunkt för nästa möte samt avslutande av mötet  
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PROTOKOLLETS ÄRENDESIDA 

§ 1 Öppnande av mötet, konstaterande av de närvarande, undertecknande av föregående 

mötespromemoria samt val av protokolljusterare  

Ordförande Hans Frantz öppnade mötet och konstaterade de närvarande.  

Justerarna av föregående mötesprotokoll var inte närvarande. En överenskommelse 

gjordes, att protokollet från mötet 25.1.2016 sänds till dessa per post för att under-

tecknas.  

Som protokolljusterare för detta möte valdes Åsa Blomstedt och Liane Byggmästar.  

§ 2 Översikt på beredningssituationen för sote-reformen på nationell nivå  

Sakkunniggruppens ordförande och sjukvårdsdistriktets direktör Göran Honga re-

dogjorde för den nationella situationen ifråga om sote-reformen. Paketet för de lagar 

som skall författas är omfattande och de tidtabeller riksdagen har givit är strama. I 

översikten jämfördes även området Österbotten kommunvis och på nationell nivå i 

synnerhet genom kostnader och behovsstandardiserade utgifter, personalmängder 

och sparbehov. I inledningen redogjordes även den lagstiftning och de tidtabeller som 

berör de jourhavande sjukhusen. Nationellt är det bara på sydkusten och i Österbotten 

där man är i en situation där man inte ännu har börjat bereda en integrering av social- 

och hälsovårdsservicen eller där den integrerade servicen inte redan fungerar.  

Det material Honga presenterade finns som bilaga till protokollet.  

I sektordirektör Jukka Kentalas översikt fäste man även vikt i tidtabellen för det nation-

ella beredandet. Så många ärenden är ännu olösta, så det är inte sagt att det nation-

ella sote nödvändigtvis förverkligas enligt tidtabell.  

Kentala redogjorde även beredningen som berör digitaliseringen och ICT åt lednings-

gruppen. I beredningen finns en stark nationell styrning, som även sammankopplas 

med landskapsförvaltningsreformen. ICT för landskapen och för styrande av informat-

ionsförvaltningen håller ett förslag på att beredas till huvudgruppen för sote-

beredningen. Enligt förslagen kommer det nationella ICT:t och informationsförvalt-

ningsfunktionerna att centraliseras. I fortsättningen skulle landskapet ansvara för ord-

nande av verksamheten. Det nationella ICT-servicecentret och landskapens informat-

ionsförvaltning skulle skötas antingen som samarbete mellan landskapen eller som 

samarbete mellan kommunerna. Lösningarna föds på hösten.  

Därtill gav Kentala även en kort bakgrund till sakkunniggruppens beredning åt kom-

mundirektörsgruppen. Sakkunnigarbetsgruppens förslag till beredningsgruppen 

(=kommundirektörsgruppen) var att ifall regeringens tidtabell för det nationella sote 

inte håller, skulle man gå in för ett integrerat områdesvist sote. Mer om detta i Gun 

Kapténs föredragning.  
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§ 3 Sote-beredningsgruppens alternativ som grund för fortsatt arbete  

Beredningsgruppens ordförande, kommundirektör Gun Kapténs presenterade de två 

alternativ beredningsgruppen producerat som grund för fortsatt arbete. Bifogat finns 

punkt 12 § från sote-beredningsgruppens promemoria 26.2.2016. Mötesprotokollet 

hade även sänts till arbetsgruppen som bilaga till möteskallelsen och föredragningslis-

tan.  

  § 12 Sote-beredningsgruppens förslag till den politiska strygruppen 

Sote-beredningsgruppen föreslår att den politiska styrgruppen på sitt möte 9.3 kl 14 

för en remissdebatt om följande 2 alternativ: 

1. Ett intentionsavtal ingås mellan kommunerna inom Vasa sjukvårdsdistrikt. I intent-

ionsavtalet förbinder sig kommunerna att sträva till att de behovsstandardiserade 

kostnaderna för specialsjukvården, primärhälsovården och socialvården ligger på lan-

dets medelnivå. Ägarstyrningen inom specialsjukvården och övriga sote samkommu-

ner skärps. Sote-beredningsgruppen föreslår att beredningsgruppen och expertgrup-

pen förverkligar målsättningarna i intentionsavtalet bl.a. genom att effektivera ser-

vicekedjorna över organisationsgränser. 

 

1. Expertgruppens förslag om att en ny samkommun grundas: 

a. Kommunerna besluter med det snaraste att grunda en ny samkommun för 

skötseln av sote-uppgifter. 

b. Grundavtalet görs enligt de riktlinjer som finns avtalat om i Norra-Karelens 

och Mellersta-Österbottens modeller. 

c. Grundavtalet skall godkännas före 30.06.2016. 

d. Högsta beslutande organ är en samkommunstämma som utser en tillfällig 

styrelse för en övergångsperiod. 

e. Styrelsen väljer en tidsbestämd tjänstemannakår från befintliga organisat-

ioner som bereder den nya samkommunens verksamhet och överföringen av 

personal och verksamheter. 

f. Samkommunen hyr upp nödvändiga utrymmen i kommunerna. Fastigheterna 

blir i de gamla ägarnas ägo tillsvidare. 

g. Verksamheten och ekonomin byggs upp utifrån en stark ägarstyrning. Faktu-

reringen till kommunerna baseras huvudsakligen enligt användning. 

h. Den nya samkommunen inleder sin verksamhet 1.1.2018. 
 

Expertgruppen betonar vikten av uppbyggandet av en ny servicestruktur i landskapet. 

Det viktigaste i detta skede är att ge mandat åt någon instans att genomföra den struk-

turella förändringen. 

Efter Kapténs inledning hölls en diskussion om de alternativ och den linjedragning som 
väljs. I den diskussion som hölls fick bägge alternativ understöd. De synvinklar som 
väcktes i diskussionen har plockats fram på beslutsnivå.  
 
Asko Salminen framförde att en oberoende instans tillämpas vid samlandet av nume-
riskt material, såsom man exempelvis gjorde i kommunstrukturutredningen från Jo-
kilaakso. I slutet av promemorian finns en länk till ifrågavarande material.  
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Henrik Sandberg föreslog ett tillägg till beredningsgruppens alternativ 1. Detta under-
stöddes. 

 
 
Michael Luther föreslog att kommunstyrelserna håller diskussioner om de föreslagna 
alternativen och linjedragningarna för fortsatt beredning, så att kommunernas ställ-
ningstaganden utreds före den politiska ledningsgruppen håller sitt följande möte.  
 
Utifrån diskussionen fattades beslut om fortsatt arbete enligt § 4.  

 
 
§ 4 Den politiska ledningsgruppens beslut i fråga om fortsatt arbete  

1. Beredningsgruppen fortsätter beredandet genom stöd av sakkunniggruppen. Åt 
kommundirektörerna ges mandat att besluta, huruvida det behövs extern konsult-
hjälp i beredandet.  

 
2. Kommunerna håller en diskussion i kommunstyrelserna i fråga om kommunens 

ställningstagande till de föreslagna alternativen och linjedragningarna för fortsätt-
ningen. Arbetsgruppens representanter har till den politiska ledningsgruppens föl-
jande möte på klart vilket av beredningsgruppens föreslagna alternativ, 1 eller 2 el-
ler en kombination på bägge, kommunen står för.  

 
3. Oberoende av vilket alternativ som väljs, bör beredningsgruppen bereda ett förslag 

på intentionsavtal åt styrgruppen. Beredningsgruppen beaktar den diskussion som 
hållits i ledningsgruppen 9.3 vid beredandet.  

 
4. I beredningsgruppens framförda alternativ 1 görs ett tillägg, föreslaget av Sand-

berg: ”Därtill förväntas beredningsgruppen komma med förslag på hur en eventuell 
ny organisation för sjukvården i Österbotten bäst motsvarar behoven i landskapet” 

 

§ 5 Eventuella övriga ärenden 

Inga andra ärenden. 

§ 6 Tidpunkt för nästa möte samt avslutande av mötet  

Nästa möte hålls fredagen 15.4.2016 kl. 14 – 16 i fullmäktigesalen i Vasa förvaltnings-

gård.  

 

BILAGOR 

Göran Hongas föredragning: Kommunerna i sote – Kunnat sotessa 

Utredning över sote-strukturen i Jokilaakso, länk till filen: 

http://dynasty.siikalatva.fi/djulkaisu/kokous/2015755-9-2.PDF 

http://dynasty.siikalatva.fi/djulkaisu/kokous/2015755-9-2.PDF

