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Österbottens välfärdsområdes temporära beredningsorgan, möte 3/2021 

 

Tid: Tisdag 12.10.2021 kl. 16.35– 17.30 

Plats: Teams-möte 

Kallade: Det temporära beredningsorganets ordinarie medlemmar. Om en ordinarie medlem är förhindrad 

från att delta i mötet, ska hen meddela sin ersättare om detta. 

Närvarande: Närvarande (x), frånvarande (-) 

Ordinarie medlem Närvarande/ 
Frånvarande 

Ersättare  Närvarande/ 
Frånvarande 

Marina Kinnunen, ordförande x Mats Brandt, vice ordförande  

Pia-Maria Sjöström x Sofia Svartsjö  

Erkki Penttinen x Annica Sundberg  

Leif Holmlund, tf. Pia Vähäkangas x Tony Pellfolk  

Peter Nieminen x Peter Riddar  

Marjo Orava x Arja Tuomaala  

Carina Nåhls x Alice Backström  

Juha Post x Maria Liukkonen  

Mats Brandt x Pia Nyman  

Mari Plukka x Sari West  

Ann-Charlott Gröndahl x Kerstin Granlund  

Lena Nystrand x Erica Backholm  

Petra Fager x Hanna Hattar  

Päivi Berg, sekreterare x Maria Hammar, vice sekreterare  

Tero Mäki x Krister Fogelberg  

Otto Ilmonen  - Susanne Karlsson - 

Kaija Metsänranta - Mikko Heiniluoma x 

Stefan Svenfors x Gun Kapténs  

Rurik Ahlberg x Tom Holtti  

Juha Rikala x Tomas Häyry  

Mikaela Björklund x Mila Segervall  

Sakkunnig    

Suvi Einola x   

Kimmo Tiira, § 22 x   
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Organ Österbottens välfärdsområdes temporära beredningsorgan 
Tid Tisdag 12.10.2021 kl. 16.35-17.30 

Plats  Teams-möte 

ÄRENDEFÖRTECKNING 
 

 

Paragraf Ärende 

§ 20 Mötet öppnas 
§ 21 Lägesöversikt över hur Österbottens välfärdsområde framskrider utgående från den   
         nationella färdplanen  
§ 22 Ansökan om statsunderstöd för IKT-ändringskostnader som hänför sig till social- och  
         hälsovården samt räddningsväsendet  
§ 23 Projektet Framtidens social- och hälsocentral i Österbotten, kompletterande ansökan 
§ 24 Ordnande av välfärdsområdesval och arvoden 
§ 25 Teckning av aktier i 2M-IT Ab 
§ 26 Det temporära beredningsorganets upphandlingsbefogenheter 
§ 27 Mötet avslutas och nästa möte 

2 
2 
 
3 
3 
4 
5 
5 
6 
6 

 

 

§ 20. Mötet öppnas 

- Ordförande öppnar mötet 

- Mötesdeltagarna konstateras 

- Mötets laglighet konstateras  

- Föredragningslistans godkänns 

- Två protokolljusterare väljs 

BESLUTSFÖRSLAG:  

- Mötet konstateras öppnat och lagligt sammankallat, föredragningslistan godkänns och 

två protokolljusterare väljs för elektronisk justering. 

BESLUT: 

− Mötet konstaterades öppnat och lagligt sammankallat, föredragningslistan godkändes 

och två protokolljusterare för elektronisk justering valdes. 

− Pia Vähäkangas och Peter Nieminen valdes till protokolljusterare. 

  

§ 21. Lägesöversikt över hur Österbottens välfärdsområde framskrider utgående från den   

                nationella färdplanen 

Det temporära beredningsorganet får ta del av en lägesöversikt över välfärdssamkommunen 

och välfärdsområdet utgående från den nationella vägkartan och arbetsplanerna. Vägkartan 

är stöd vid beredningen av varje helhet då det kommer till planering, tidtabell och 

förverkligande.  
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BESLUTSFÖRSLAG:  

                   Innehållet i vägkartan och det nuvarande skedet antecknas för kännedom. 

 

BESLUT:  

Direktörens lägesöversikt antecknades för kännedom. 

  

 

§ 22. Ansökan om statsunderstöd för IKT-ändringskostnader som hänför sig till social- och  

                hälsovården samt räddningsväsendet  

Välfärdsområdena kan ansöka om statsunderstöd för IKT-ändringskostnader från och med 

16.9.2021 kl. 9.00 till och med 22.10.2021 kl. 23.59 (ansökningstiden är 6  veckor). I 

statsrådets förordning som godkändes 13.9.2021 fastställs grunderna för finansieringen av 

de ändringar som välfärdsområden, Helsingfors stad och HUS-sammanslutningen genomför 

under åren 2021–2026 inom informationshantering och informationsförvaltning.  

 

En andra ansökningsomgång genomförs sannolikt under år 2022. Statsunderstödet beviljas 

med stöd av 5 § i statsunderstödslagen i form av ett specialunderstöd, vilket innebär att det 

beviljas på basis av de projektplaner som välfärdsområdena har berett. Understödet 

inrymmer ingen självriskandel.  

 

Ansökan om statsunderstöd måste tillställas före det temporära beredningsorganets nästa 

möte 27.10.2021. På grund av den brådskande tidtabellen kommer välfärdsområdet att köpa 

kvalificerat arbete av 2M-IT för att bistå de IKT-ändringar och verksamhetsmässiga 

förändringar som ska genomföras men också för att bistå beredningen av 

finansieringsansökan och projektplanerna. I nuläget kan den slutgiltiga versionen av ansökan 

inte presenteras för det temporära beredningsorganet, varför man föreslår att ansökan om 

statsunderstödet ska tillställas innan utgången av den utsatta tiden på så sätt att 

ordföranden för det temporära organet och välfärdsområdets förvaltningsdirektör granskar 

och undertecknar ansökan innan den tillställs. Österbottens välfärdsområdes ansökan om 

statsunderstöd för genomförande av IKT-ändringar under åren 2021-2022 tas till det 

temporära beredningsorganets nästa möte för kännedom.  

 

När SHM fattat sitt finansieringsbeslut klarnar storleken på summan och de objekt som 

kommer att finansieras, varefter man kan utarbeta en slutgiltig plan för genomförandet av 

IKT-ändringarna.  

 

Den regionala IKT-chefen Kimmo Tiira redogör för utkastet till projektansökan för åren 2021-

2022 vid mötet och ger det temporära beredningsorganet en översikt över utvecklandet av 

informationshanteringen och informationsförvaltningen i Österbottens välfärdsområde. 

 

Bilaga: SHM:s anvisningar om ansökan om statsunderstöd för IKT-ändringar (finns enbart på 

finska: STM ICT valtionavustushakuohje) 

Bilaga: SHM:s blankett för ansökan om statsunderstöd för IKT-ändringar (finns enbart på 

finska: STM ICT valtionavustushakulomake) 
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Bilaga: Ansökan om statsunderstöd för IKT-ändringar inom social- och hälsovården 

(presenterades på mötet, finns enbart på finska: VATE 12102021 Sote ICT-muutoksen 

valtionavustushaku) 

 

BESLUTSFÖRSLAG: 

Ordföranden för det temporära beredningsorganet och välfärdsområdets 

förvaltningsdirektör ges befogenhet att godkänna och tillställa IKT-projektansökan innan 

utgången av den utsatta tiden. Ansökan tas till det temporära beredningsorganets nästa 

möte 27.10.21 för kännedom.  

BESLUT:  

Godkändes att ordföranden för det temporära beredningsorganet och välfärdsområdets 

förvaltningsdirektör ges befogenhet att tilsammans godkänna och tillställa IKT-

projektansökan innan utgången av den utsatta tiden. Ansökan tas till det temporära 

beredningsorganets nästa möte, 27.10.2021, för kännedom. 

  

§ 23. Projektet Framtidens social- och hälsocentral i Österbotten, kompletterande ansökan 

Projektet Framtidens social- och hälsocentral i Österbotten har som mål att utveckla 
basservicen för Österbottens välfärdsområde under åren 2020–2022. Målsättningen är att 
utveckla tjänster som kan tillhandahållas nära kunderna, exempelvis genom nationella 
digitala lösningar som anpassats utgående från de regionala behoven. Projektet Framtidens 
social- och hälsocentral i Österbotten administreras av Vasa sjukvårdsdistrikt (VSVD). 

Ansökan om kompletterande statsunderstöd för projekt som genomför programmet 
Framtidens social- och hälsocentral under åren 2020–2023 öppnades på måndagen den 16 
augusti och avslutas 15.10.2021 kl. 16.15.  

Under 2021 är ansökningsomgången en så kallad kompletterande ansökan, där den 
projekthelhet som inleddes 2020 kompletteras, fördjupas, utvidgas och fortsätts. Den 
kompletterande ansökan har beretts tillsammans med nuvarande regionala social- och 
hälsovårdsorganisationer samt med organisationer och föreningar. Kompletterande 
understöd kan endast beviljas sökande som administrerar statsunderstöd som beviljats 2020 
i enlighet med programmet Framtidens social- och hälsocentral. Enligt projektguiden ska 
ansvaret för projekten från och med början av år 2023 övertas av välfärdsområdena. Innan 
finansieringsansökan kan inlämnas måste det temporära beredningsorganet förbinda sig till 
att välfärdsområdet övertar projektet från och med 1.1.2023.  

I det här fortsättningsprojektet ska de tidigare tyngdpunktsområdena fördjupas alltmer: 
detta gäller distansrehabiliteringen, IPC-metoden som ska utvidgas att omfatta alla 
åldersgrupper och familjecentermodellen som systematiskt ska tas i bruk samt digitala 
verktyg som ska tas i bruk i en mera omfattande utsträckning. Nytt för projektet är att bland 
annat det att servicehandledningen ska inbakas systematiskt i familjecenterverksamheten, 
att styrprocesserna inom vården av äldre personer och på äldreboenden ska utvecklas, att 
social- och hälsocentralverksamheten ska utvecklas bland annat i fråga om tillgången till 
tjänster, de processer som används inom det sociala arbetet, piloteringen av en avgiftsfri 
preventivrådgivning, missbrukarvården, mun- och tandvården, det multidisciplinära 



                                    PROTOKOLL               

5 
 

teamarbetet, de verktyg som hänför sig familjecenterverksamheten (beskrivs närmare i 
bilagan).  

Sektordirektör/projektdirektör Pia Vähäkangas redogör för utkastet till projektansökan och 
ger en översikt över projektet Framtidens social- och hälsocentral i Österbotten.   

 Bilaga: Projektet Framtidens social- och hälsocentral i Österbotten 
Bilaga: Kompletterande ansökan för Framtidens social- och hälsocentral (presenterades på 

mötet, finns enbart på finska: TulSote täydennyshaku_vate_12.10.2021) 

 

BESLUTSFÖRSLAG: 

Föreslås att Österbottens välfärdsområde förbinder sig till att överta administreringsansvaret 

för projektet Framtidens social- och hälsocentral från och med början av år 2023 ifall SHM 

beviljar samkommunen för välfärdsområdet statsunderstöd.  

BESLUT:  

Godkändes att Österbottens välfärdsområde förbinder sig till att överta 

administreringsansvaret för projektet Framtidens social- och hälsocentral från och med 

början av år 2023 ifall SHM beviljar samkommunen för Österbottens välfärdsområde 

statsunderstöd. Projektansökan preciseras på basis av diskussionen som fördes. 

 

§ 24. Ordnande av välfärdsområdesval och arvoden 

Välfärdsområdets första välfärdsområdesval förrättas 23.1.2022. Förhandsröstningen sker 

12–18.1.2022. Regionförvaltningsverket tillsätter en välfärdsområdesvalnämnd i september 

2021 som har i uppgift att sammanställa kandidaterna för valet och fastställa valresultatet. 

Kandidatansökningarna ska lämnas in senast 14.12.2021 klockan 16. Välfärdsområdes-

valnämnden fastställer valresultatet 26.1.2022. 

Kommunernas nuvarande valmyndigheter (kommunens centralvalnämnd, valnämnderna, 

valbestyrelserna och valförrättarna) fungerar som vanligt i välfärdsområdesvalen. 

Kommunernas centralvalnämnder ansvarar för räkningen av förhandsrösterna och 

kontrollräkningen av valdagens röster. Välfärdsområdesvalnämnden ska sammanställa hela 

välfärdsområdets valresultat utgående från resultaten i kommunerna och fastställa antalet 

invalda. Välfärdsområdet står för de kostnader som uppstår av välfärdsområdesvalnämndens 

verksamhet.  

I likhet med nuvarande praxis står kommunerna för de kostnader som uppstår av 

kommunernas valmyndigheters verksamhet. I enlighet med lagen om införande ersätter 

staten kommunerna för de kostnader som uppstår i och med välfärdsområdesvalet.  I 

enlighet med 188 § 2. mom. i vallagen står välfärdsområdet för välfärdsområdes-

valnämndens kostnader och till medlemmarna i välfärdsområdesvalnämnden utbetalas ett 

arvode från välfärdsområdets medel.  

Det är tänkt att välfärdsområdesvalnämnden ska ha fem möten. Beredningsorganet 

fastställer arvoden för möten, arbetstimmar och dylikt. Varje välfärdsområde beslutar själv 
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om sin arvodesnivå, men arvodet ska vara i harmoni med det område där 

välfärdsområdesvalnämnden sammanträder.   

BESLUTSFÖRSLAG: 

Föreslås att mötesarvodet för välfärdsområdesvalnämnden är 150 euro per möte och att 

samma arvode också betalas till de tjänsteinnehavare som deltar i mötena. 

Välfärdsområdesvalnämnden kan anställa sakkunniga och assisterande personal i den mån 

uppgiften kräver. Välfärdsområdesvalnämnden fastställer ett rimligt arvode för dessa. 

Beslutas att Österbottens välfärdsområde betalar arvodena åt valpersonalen.  

BESLUT:  

Förberedelserna för vad det temporära beredningsorganet ska göra inför 

välfärdsområdesvalet år 2022 har påbörjats. Välfärdsområdesvalnämndens första möte har 

prickats in. 

Godkändes att mötesarvodet för välfärdsområdesvalnämnden är 150 euro per möte och att 

samma arvode också betalas till de tjänsteinnehavare som deltar i mötena. Ordförandens 

och sekreterarens mötesarvode höjs med 50 % och därtill får ordföranden en 

engångsersättning om 1 000 €.  

Välfärdsområdesvalnämnden kan anställa sakkunniga och assisterande personal i den mån 

uppgiften kräver. Välfärdsområdesvalnämnden fastställer ett rimligt arvode för dessa.  

 

§ 25. Teckning av aktier i 2M-IT Ab 

 

Österbottens välfärdsområde är ett offentligt samfund som måste efterleva bestämmelserna 

i upphandlingslagen (Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). För 

närvarande tillhandahålls välfärdssamkommunens IKT-tjänster av 2M–IT. 2M-IT är ett in-

house-bolag. 

 

Välfärdsområdet ansöker om statsunderstöd av SHM för ändringar som anknyter till 

informationshantering och informationsförvaltning. Finansieringen avses användas för bland 

annat tjänster som anskaffas av 2M-IT. Välfärdsområdets verkställighet underlättas av det 

faktum att 2M-IT är en anknuten enhet till välfärdsområdet.   

  

BESLUTSFÖRSLAG: 

Österbottens välfärdsområde beslutar teckna XX aktier i 2M-IT till ett pris om XX euro per 

aktie (till ett totalpris om XX €) 

Ordföranden för det temporära beredningsorganet ges befogenhet att vidta de praktiska 

åtgärder som teckningen av aktierna förutsätter samt att underteckna avtalen. 

 

BESLUT:  
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Godkändes att Österbottens välfärdsområde beslutar teckna 30 stycken aktier i 2M-IT till ett 

pris om 74 euro per aktie (till ett totalpris om 2 220 €). 

Ordföranden för det temporära beredningsorganet gavs befogenhet att vidta de praktiska 

åtgärder som teckningen av aktierna förutsätter samt att underteckna avtalen. 

 

§ 26. Det temporära beredningsorganets upphandlingsbefogenheter 

 

Välfärdsområdesfullmäktiges mandatperiod inleds 1.3.2022. Samtidigt måste upphandlingar 

göras under det temporära beredningsorganets mandatperiod. I och med att det inte är 

ändamålsenligt att ta varje upphandling till det temporära beredningsorganet är det all 

anledning att delegera vissa upphandlingsbefogenheter till tjänsteinnehavare.  

 

BESLUTSFÖRSLAG: 

 

Upphandlingsbefogenheter beviljas retroaktivt från och med 1.7.2021 så att 

1) ordföranden för det temporära beredningsorganet kan fatta upphandlingsbeslut som 

berör IKT-upphandlingar som inte överstiger 100 000 euro 

2) ordföranden för det temporära beredningsorganet kan tillsammans med 

välfärdsområdets förvaltningsdirektör fatta upphandlingsbeslut som berör IKT-

upphandlingar som inte överstiger 500 000 euro 

3) ordföranden för det temporära beredningsorganet kan fatta upphandlingsbeslut om 

upphandlingar som underskrider det nationella tröskelvärdet i fråga om andra 

upphandlingar än i IKT-upphandlingar 

4) beslut om andra upphandlingar fattas av det temporära beredningsorganet. 

BESLUT:  

Förslagspunkterna 1–4 godkändes på det villkoret att upphandlingarna görs inom ramen för 

den godkända budgeten.  

 

 

§ 27. Mötet avslutas och nästa möte 

 

 - Ordförande avslutade mötet kl. 17.30. 

 - Nästa möte hålls onsdag 27.10.2021 kl. 10.30–12.30. 

 

 

Granskats och godkänts elektroniskt 

14.10.2021 Peter Nieminen   13.10.2021 Pia Vähäkangas 

 


