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Organ: 

 

SOTE, Politiska ledningsgruppen 

 

Tid: 24.5.2016 kl. 14.07 – 16.05 

Plats: Vasa stads fullmäktigesal, Vasaesplanaden 10, 65100 Vasa  

Närvarande: 
 

Enligt separat lista   

Föredragande: 
 

§ 2 Sofia Ulfstedt och Jouni Nummi 
§ 3 Kenneth Sandström och Riikka-Leena Leskelä 
§ 4 Göran Honga och Jukka Kentala 
§ 5 Hans Frantz 
§ 6 Göran Honga 

 - 

 
Ordförande: 

 
Hans Frantz 

  

 
Sekreterare: 
 

 
Päivi Berg 

  

Paragrafer: 1-9   

Protokoll-
justerare: 

 

Henrik Sandberg                              Maria Palm 

  

 

 

NÄRVARANDE 

Politisk representation 

kommun ordinarie ledamot  närv. ersättare närv. 

Storkyro   deltar inte -  -  

Kaskö Kari Häggblom x Carl-Gustav Mangs  

Korsnäs Sven-Erik Bernas - Katrina Holmqvist x 

Kristinestad Åsa Blomstedt - Patric Stagnäs - 

Kronoby Liane Byggmästar - Bengt-Johan Skullbacka x 

Laihela Asko Salminen x Tapio Nyysti  

Larsmo Ulf Stenman - Bernhard Bredbacka x 

Malax Håkan Knip x   

Korsholm Michael Luther - Carola Lithén x 

Närpes Mikaela Björklund - Olav Sjögård x 

Pedersöre Henrik Sandberg x   

Jakobstad Marcus Suojoki - Mona Vikström x 

Nykarleby Maria Palm x   

Vasa Hans Frantz x Barbro Kloo  

Vasa Marjatta Kiviranta - 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  

Korsholm Rurik Ahlberg x   

Närpes Hans-Erik Lindqvist x   

Pedersöre Stefan Svenfors -   

Jakobstad Kristina Stenman x   

Nykarleby Gösta Willman x   

Vasa Tomas Häyry -  

 

 

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 x   

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

Koho Ry: Super Marja Isomöttönen x Mari-Louis Holmbäck  

Kommunfackets union: JYTY Yngve Storsved x Seija Paakkinen  

Kommunfackets union: JHL Aira Helala x Maria Holmstedt-Lehtinen  

 

Inbjudna sakkunnigrepresentanter / andra närvarande  

Päivi Berg, sekreterare, Vasa stad Kenneth Sandström, seniorsakkunnig, NHG 

Pia Wik, vice sekreterare, Vasa sjukvårdsdistrikt Riikka-Leena Leskelä, projektchef,NHG 

Jouni Nummi, direktör för samkommun, Eskoo, närv. §§ 1-2 Christer Rönnlund, fg ordf.., Kårkulla, närv. §§ 1-2 

Sofia Ulfstedt, direktr för samkommun, Kårkulla, närv. §§ 1-2 Veronica Hertzberg, fg.ordf.,  Kårkulla , närv. §§ 1-2 
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Organ: SOTE, Politiska ledningsgruppen 

Tid: 24.5.2016 kl. 14.07 -16.05 

Plats: 

 

Vasa stads fullmäktigesal, Vasaesplanaden 10, 65100 Vasa  

ÄRENDEFÖRTECKNING 

 

Paragraf Ärende  

 

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

ring och undertecknande av föregående mötesprotokoll 

2. Specialomsorgsdistriktens specialfrågor som en del av beredningen av social- och häl-

sovården 

- Kårkulla, samkommunens direktör Sofia Ulfstedt 

- Eskoo, samkommunens direktör Jouni Nummi  

3. Överenskommande om NHG-rapportering  

- NHG, Kenneth Sandström, sakkunnig i seniorärenden samt projektchef Riikka-

Leena Leskelä.  

4. Den aktuella riksomfattande situationen för beredandet av social- och hälsovårdsrefor-

men 

- Sjukvårdsdistriktets direktör Göran Honga 

- Sektordirektör Jukka Kentala 

5. Beredande av de regionala grupperna enligt den politiska styrgruppens beslut 15.4 

- Den politiska gruppens ordförande Hans Frantz 

6. Koordinering av beredningen av social- och hälsovårds- samt landskapsreformen 

7. Beslut om framläggande av beredningsmaterialet gällande social- och hälsovårdsrefor-

men 

8. Övriga ärenden 

9. Tidpunkt för nästa möte samt avslutande av mötet 

 

 

l 
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PROTOKOLLETS ÄRENDESIDA 

 

§ 1 Öppnande av mötet, konstaterande av närvarande, val av protokolljusterare samt grans-

kande och undertecknande av föregående protokoll 

Ordförande Hans Frantz öppnade mötet och konstaterade de närvarande.  

Som protokolljusterare för detta protokoll valdes Henrik Sandberg och Maria Palm.   

Föregående mötesprotokoll godkändes och undertecknades av de närvarande. Den 

avsaknade underteckningen sköts per post. 

 

 
§ 2 Specialomsorgsdistriktens specialfrågor som en del av beredningen av social- och häl-

sovården 

Direktören för Kårkulla samkommun, Sofia Ulfstedt, presenterade Kårkullas organisat-

ion och verksamhet samt betydelsen av det nuvarande förslaget till social- och hälso-

vårdsreformen ur Kårkullas synvinkel.  

Dokumenten för anförandet har bifogats till protokollet, bilagorna 1-3.  

Samkommunsdirektör Jouni Nummi framförde hälsningar från Eskoon kuntayhtymä 

och presenterade organisationen samt dess verksamhet. Mer information på finska 

och svenska finns på webbsidorna www.eskoo.fi.   

Efter presentationerna hölls en diskussion. Det konstaterades att organisationernas 

utmaningar var gemensamma: hur bevara den expertis och kompetens som behövs i 

specialfallen i det nuvarande fungerande samkommunsformen som fungerar på flera 

landskaps områden och därtill även beakta språkfrågorna inom den nya landskapsba-

serade social- och hälsovården, där samkommunsformen inte är möjlig. Huvudsaken 

är att trygga en god vardag och service åt servicebrukarna även i fortsättningen ge-

nom att följa ändringarna i lagstiftningen.  

Det konstaterades att kommunerna i sina utlåtanden kan beakta faktorer som ingår i 

specialomsorgsområdenas verksamhet. 

Beslut:  I det fortsatta arbetet för social- och hälsovårdsgruppen hålls kontakt med Kårkullas 

och Eskoos organisationer i ärenden som berör specialansvarsområdena.    

 

§ 3 Överenskommande om NHG-rapportering   

 Den politiska ledningsgruppen har tidigare beslutat att man från Nordic Healthcare 
Group beställer en uppdatering till de tidigare social- och hälsovårdsrapporterna för 
området Österbotten.  NHG:s seniorsakkunnige Kenneth Sandström och projektchef 
Riikka-Leena Leskelä presenterade för ledningsgruppen ett utkast över strukturen och 
grunden för den kommande rapporten.  Samtidigt gick man igenom responsen från de 
tidigare utredningarna och de uppdateringsbehov  och föremål för analys som dessa 
gett upphov till i den nedanstående nya rapporten. Från kommunerna samlas kontakt-

http://www.eskoo.fi/


Poliittinen ohjausryhmä – Politisk ledningsgrupp 24.5.2016 

 

5 

 

uppgifter in om de ansvarspersoner, till vilka NHG kan göra begäran om information 
för rapporten. 

 
 Presentationen ”Uppdatering av användningen samt kostnaderna för social- och häl-

sovårdsservicen i landskapet Österbotten" finns som bilaga till protokollet, bilaga 4. 
 

 
Beslut: Efter diskussion konstaterades att ledningsgruppen godkänner den förslagsenliga 

strukturen som grund för fortsatt bearbetning av rapporten.  
 

 

§ 4 Den aktuella riksomfattande situationen för beredandet av social- och hälsovårdsrefor-

men 

Sjukvårdsdistriktets direktör Göran Honga redogjorde for den nuvarande situationen i 

fråga om landskaps- och social- och hälsovårdsreformen samt regeringens topprojekt. 

Parallellt med social- och hälsovårdsreformen har man förverkligat regeringens 

sparåtgärder, som bl.a. inkluderar jourreformen. Vasa centralsjukhus ingår i denna 

stund inte i det s.k. sjukhusnätverkets med 12 omfattande jourer. I bakgrunden finns 

en på lång sikt utförd beredning om effektiverande av sjukhusnätverk som redan ut-

förts under flera regeringsperioder. 

Aktuell information finns på webbsidorna  

www.stm.fi och http://alueuudistus.fi/etusivu  

Sektordirektör Jukka Kentala förmedlade hälsningar från de av finansministeriets 

tjänstemän som besökt Vasa föregående vecka. I diskussionerna hade man bl.a. be-

tonat landskapens finansiering och den begränsade lånetagningen. Finansieringen, 

kostnadsutvecklingen, servicen och sparbehoven är en viktig aspekt även i NHG-

rapporten.  

Det konstaterades även att i andra områden har ändringstakten ökat och beredningar-

na enligt den nuvarande lagförslagsformen görs mer effektivt än i Österbotten. Även 

på statsnivå har det lagts märke till att man i Österbotten inte har framskridit i den reg-

ionala planeringen på samma sätt som i de övriga delarna av landet. 

Beslut: Anförandena antecknas för kännedom.  En diskussion hålls och besluten antecknas i 

§ 6.  

 
§ 5 Beredande av de regionala grupperna enligt den politiska styrgruppens beslut 15.4 

Hans Frantz, ordförande för den politiska ledningsgruppen, berättade om beslutet un-

der föregående möte, utifrån vilka man inrättade regionala grupper för de norra, cen-

trala och södra delarna i regionen.  

Det centrala området har sammanträtt en gång i en sammansättning där det fanns re-

presentation i form av förtroendepersoner, tjänsteinnehavare från Vasa, Laihela, Kors-

holm och Vörå och därtill även representation från huvudavtalsorganisationerna och 

sjukvårdsdistriktet. 

http://www.stm.fi/
http://alueuudistus.fi/etusivu
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Direktören för samkommunen K5 berättade att området har inlett arbete i olika arbets-

grupper.   I området finns ett förslag till det framtida servicenätverket.   

Social- och hälsovårdsdirektör Pia Vähäkangas berättade att man i det norra distriktet 

diskuterat gruppens sammansättning och att det första mötet är i början på juni. En 

diskussion om social- och hälsovårdsservicen har hållits i regionen redan under vin-

tern och våren och olika planer finns.  

Beslut: Den gällande situationen antecknas för kännedom. De regionala grupperna har tillsatts 
och beredningsarbetet har inletts enligt uppdrag från den politiska ledningsgruppen. 

 
 
§ 6 Koordinering av beredningen av social- och hälsovårds- samt landskapsreformen 

Göran Honga inledde diskussionen.  

Området bör bereda social- och hälsovården utifrån de lokala aspekterna och beakta 

dessa som en landskaplig helhet och som en kommande del av landskapsförvaltning-

en.  Att leda helheten skulle förutsätta utnämnande av en projektledare, ändringsle-

dare eller något motsvarande. Denna person skulle leda ändringsarbetet och social- 

och hälsovårdsreformen i området Österbotten.  

Beaktande av topprojekten vid omformandet av social- och hälsovårdsservicen bör 

även ges ansvar och tillräckliga resurser då den nya social- och hälsovården bereds. 

Staten finansierar topprojekten och den s.k. ändringsagentsverksamheten som har le-

daransvar för projekten. 

Beslut: Den politiska ledningsgruppen beslutade ge beredningsgruppen i uppgift att bereda 
rekryteringen och anställandet av projekt- eller ändringsledaren eller en/flera motsva-
rande personer. Kommundirektörsgruppen bereder ärendet och uppdaterar den poli-
tiska styrgruppen om situationen under följande möte.  Även i fråga om topprojekten 
kommer man fram till lösningar i området.  

  
 
§ 7 Beslut om framläggande av beredningsmaterialet gällande social- och hälsovårdsrefor-

men 

I social- och hälsovårdsberedningen finns flera olika grupper, i vilka beredningsmateri-

al uppkommer. Materialet har inte hittills funnits till offentligt påseende.x I fortsättning-

en sammanställs materialet till en plats för offentligt påseende.  En överenskommelse 

gjordes att beredningsmaterialet för social- och hälsovården sammanställs för påse-

ende på Österbottens förbunds webbsidor, som en del av helheten regionförvaltnings- 

samt social- och hälsovårdsreformen.  

Kommunerna bör sköta om att det på deras webbsidor finns en länk som pekar på den 

samlade materialbanken på Österbottens förbunds webbsidor.  

Beslut: Protokollen och det övriga beredningsmaterialet för social- och hälsovårdsberednings-
grupperna laddas upp till Österbottens förbunds webbsidor. Kommuninvånarna infor-
meras genom kommunernas webbsidor, där det finns en länk till materialet. 
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§ 8 Övriga ärenden 

Inga övriga ärenden.  

§ 9 Tidpunkt för nästa möte samt avslutande av mötet 

Följande möte hålls i Fullmäktigesalen i Vasa förvaltningsgård tisdagen 28.6.2016 kl. 

14-16.   

BILAGOR  

Bilaga 1 Kårkulla samkommun, svenska 

Bilaga 2  Kårkulla samkommun, finska 

Bilaga 3 24.5.2016 Vasa, Kårkulla och social- och hälsovården, svenska 

Bilaga 4 Uppdatering av användningen samt kostnaderna för social- och hälsovårdsservicen i 

landskapet Österbotten 

Bilaga 5   Maakuntauudistuksen valmistelu – Beredning av lanskapsreformen 

 

 


