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Organ: 

 

SOTE, Politiska ledningsgruppen 

 

Tid: 15.4.2016 kl. 14.03 – 16.05 

Plats: Vasa stads fullmäktigesal, Vasaesplanaden 10, 65100 Vasa  

Närvarande: 
 

Enligt separat lista   

Föredragande: 
 

Göran Honga § 2 
Gun Kapténs § 3 

 - 

 
Ordförande: 

 
Hans Frantz 

  

 
Sekreterare: 
 

 
Päivi Berg 

  

Paragrafer: 1-6   

Protokoll-
justerare: 

 

Ulf Stenman                                          Håkan Knip 

  

 

 

NÄRVARANDE 

Politisk representation 

kommun ordinarie ledamot  närv. ersättare närv. 

Storkyro   deltar inte -  -  

Kaskö Kari Häggblom x Carl-Gustav Mangs  

Korsnäs Sven-Erik Bernas x Katrina Holmqvist  

Kristinestad Åsa Blomstedt x Patric Stagnäs  

Kronoby Liane Byggmästar x Bengt-Johan Skullbacka  

Laihela Asko Salminen - Tapio Nyysti x 

Larsmo Ulf Stenman x Bernhard Bredbacka  

Malax Håkan Knip x   

Korsholm Michael Luther x   

Närpes Mikaela Björklund - Olav Sjögård x 

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/vikarie närv. 

Storkyro  deltar inte -  -  

Kaskö Marlene Svens x   

Korsnäs Christina Båssar x   

Kristinestad Riitta El-Nemr -   

Kronoby Malin Brännkärr x   

Laihela Juha Rikala x   

Larsmo Gun Kapténs  x   

Malax Mats Brandt - Hasse Stagnäs x 

Korsholm Rurik Ahlberg x   

Närpes Hans-Erik Lindqvist x   

Pedersöre Stefan Svenfors x   

Jakobstad vik. Anne Ekstrand - (Kristina Stenman börjar 5/16)  

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 förtroendemanna-

representant 

närv. ersättare närv. 

JUKO: Talentia Tuija Kivioja x   

JUKO: Läkarförbundet Riia Rauhala -   

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   

Pia Wik, vice sekreterare, Vasa sjukvårdsdistrikt  
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Organ: SOTE, Politiska ledningsgruppen 

Tid: 15.4.2016 kl. 14.03 -16.05 

Plats: 

 

Vasa stads fullmäktigesal, Vasaesplanaden 10, 65100 Vasa  

ÄRENDEFÖRTECKNING 

 

Paragraf Ärende  

 

1. Öppnande av mötet, konstaterande av närvarande, val av protokolljusterare samt under-

tecknande av föregående protokoll 

2. Aktuell översikt i fråga om den riksomfattande beredningssituationen för social- och häl-

sovårdsreformen  

- Sjukvårdsdistriktets direktör Göran Honga  

3. Kommunernas ställningstagande till alternativen ramavtal, samkommun eller kombinat-

ion samt beredningsgruppens förslag till fortsatta åtgärder 

- Arbetsgruppens ordförande Gun Kapténs  
 

4. Den politiska ledningsgruppens beslut 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 närvarande, val av protokolljusterare samt under-

tecknande av föregående protokoll 

Ordförande Hans Frantz öppnade mötet och konstaterade de närvarande. 

Som protokolljusterare för detta mötesprotokoll valdes Ulf Stenman och Håkan Knip. 

Föregående mötesprotokoll godkändes och undertecknades under mötet.  

 

§ 2 Aktuell översikt i fråga om den riksomfattande beredningssituationen för social- och häl-

sovårdsreformen  

Sjukvårdsdistriktets direktör Göran Honga berättade om den aktuella riksomfattande 

beredningssituationen för social- och hälsovårdsreformen. 

Om ärenden hölls en diskussion. I denna stund väcker bl.a. bolagiseringsskyldigheten, 

egendomsförvaltningen enligt den s.k. snäva modellen, finansieringsfrågorna, beskatt-

ningsrätten, valfriheten, den öppna marknaden, begreppet jourhavande sjukhus och 

dess antal samt indelningen av räddningsväsendet i fem områden. 

Hongas presentationsmaterial finns som bilaga till protokollet. 

Beslut: Den aktuella riksomfattande beredningssituationen för social- och hälsovårdsreformen 

antecknades för kännedom. 

 

§ 3 Kommunernas ställningstagande till alternativen ramavtal, samkommun eller kombinat-

ion samt beredningsgruppens förslag till fortsatta åtgärder 

Beredningsgruppens ordförande kommundirektör Gun Kapténs redogjorde för det på 

politiska styrgruppens möte 3/2016 givna uppdraget för beredningsgruppen att bereda 

alternativ inför kommunernas val: 1. intentionsavtal, 2. samkommun eller en kombinat-

ion av dessa samt beredningsgruppens förslag till grund för det fortsatta arbetet.  

 

Kommundirektörernas grupp konstaterade under sitt möte 8.4.2016 att regeringen uti-

från förhandlingar och beredningsarbetet från arbetsgruppen med reformministrarna 

kommit överens om mer specifika riktlinjer för servicereformen inom social- och hälso-

vården. Utifrån riktlinjerna är intentionsavtal eller en ny sjukvårdsorganisation inte 

längre aktuella i Österbotten.  

 

I samband med möteskallelsen och föredragningslistan har den politiska lednings-

gruppen sänts protokollet för beredningsgruppen 8.4.2016 med förslagen om de fort-

satta riktlinjerna (§ 17, punkterna a-g).  

 

En allmän diskussion hölls om de fortsatta riktlinjerna inom beredningsarbetet och i 

förslagen gjordes en del specificeringar. 
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Beslut: Beredningsgruppens förslag antecknades för kännedom. Besluten från den politiska 

styrgruppen utifrån förslaget antecknas i paragraf 4.  

 

 

§ 4 Den politiska ledningsgruppens beslut i fråga om fortsatt arbete  

Den politiska ledningsgruppen beslutade utifrån beredningsgruppens förslag och den 
hållna diskussionen om följande:  

 

a) Kommunerna är överens om att inleda åtgärder för att bilda ett social- och 
hälsovårdsområde som täcker det nuvarande landskapets område och att 
uppnå en optimal servicestruktur.  

 
b) Kommunerna låter sjukvårdsdistriktet omedelbart uppdatera den av NHG 

uppgjorda rapporten enligt läget i nuvarande situation i landskapet. Vård-
planen för anordnande tillämpas i uppdateringen av rapporten. Rapporten 
breddas så att den omfattar en plan för kommande servicestruktur. Kom-
munal och regional analys samt tillsättande av regionala expertgrupper 
med personalrepresentanter tillsätts. Pågående effektiveringsåtgärder be-
aktas. Åtgärdsförslag på kort och lång sikt. 
 
Vikt fästs i mätarna i rapporten. Likadana och jämfördugliga statistiska data 
används i hela området. 

 
c) Som en utgångspunkt för en integrerad vårdstruktur bör VCS kvarstå som 

ett sjukhus med omfattande jour. 
 
d) I utredningsarbetet ska ingå en första organisatorisk förberedelse av det 

nya området genom att ge förslag till struktur för både organet med organi-
seringsansvar och för produktionsenheten/-enheterna samt en processbe-
skrivning för övergången till den nya organiseringen, inkluderande utkast till 
nödvändiga avtal. För utredningen tillsätts en styrgrupp bestående av nu-
varande politiska styrgrupp. Arbetet stöds av kommundirektörerna och den 
grupp av experter som tidigare tillsatts.  

 
e) Österbottens förbund bereder landskapsreformen till övriga delar. 
 
f) Utredningsarbetet utförs 1.5 – 31.8.2016, varefter åstadkommanden och 

avtal kan behandlas. 
 
Mellanrapporterna förs månatligen till ledningsgruppens möte. 

 
g) Sinikka Salo, ändringschef för social- och hälsovårdsreformen bjuds in för 

att besöka ledningsgrupper snarast möjligt. 
 
 
§ 5 Eventuella övriga ärenden 

Kårkulla har kontaktat ordförande och önskat att de får besöka den politiska lednings-

gruppen. 

Ledningsgruppen beslutade att representanter från såväl Kårkulla som Eskoo bjuds in 

till ledningsgruppens möte. 
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Den tidigare NHG-rapporten sänds till arbetsgruppen. 

 

§ 6 Tidpunkt för nästa möte samt avslutande av mötet  

Nästa möte hålls fredagen 20.5.2016 kl. 14 i fullmäktigesalen i Vasa förvaltningsgård.  

 

BILAGOR 

Göran Hongas presentation 


