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Konstituerande möte för Österbottens välfärdsområdes temporära 

beredningsorgan 1/2021 

 

Tid: fredag 2.7.2021 kl. 9.30–10:35. 

Plats: Teams-möte 

Kallade: Det temporära beredningsorganets ordinarie medlemmar. Om den ordinarie medlemmen 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 x Tony Pellfolk  

Peter Nieminen x Peter Riddar  

Marjo Orava x Arja Tuomaala  

Carina Nåhls - Alice Backström x 

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 (fr.o.m. 1.8.2021) - Susanne Karlsson x 

Kaija Metsänranta x Mikko Heiniluoma  

Stefan Svenfors x kl 9.58 Gun Kapténs  

Rurik Ahlberg x Tom Holtti  

Juha Rikala x Tomas Häyry  

Mikaela Björklund x Mila Segervall  

 

 

§ 1. Mötet öppnas 

 

- Österbottens välfärdsområdes temporära beredningsorgan har sammankallats till sitt 

första möte av direktören för samkommunen för Österbottens välfärdsområde Marina 

Kinnunen, som av styrgruppen utnämnts till ordförande för det temporära 

beredningsorganet. 

- Päivi Berg är mötets sekreterare. 
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- Mötesdeltagare och mötets laglighet konstateras. 

- Två protokolljusterare väljs 

BESLUTSFÖRSLAG:  

- Mötet konstateras vara öppnat  

- Till protokolljusterare väljs x och x 

BESLUT: 

- Mötet konstaterades öppnat och lagenligt sammankallat. Sekreterare valdes enligt 
förslaget. 

- Erkki Penttinen och Mikaela Björklund valdes till protokolljusterare. 

 

§ 2. Mötespraxis 

BESLUTSFÖRSLAG: 

Föredragningslistan ska skickas tre dagar före mötet. Protokollen justeras elektroniskt och 

alltid av två personer. Dokumenten uppgörs på svenska och på finska. Mötet är lagligt och 

beslutsfört då hälften av medlemmarna eller deras personliga ersättare är närvarande. 

BESLUT: Beslutades enligt förslaget. 

  

§ 3. Inrättande av Österbottens välfärdsområde 

 

Regeringen Marins proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om inrättande av 

välfärdsområden och om en reform av ordnandet av social- och hälsovården och 

räddningsväsendet har godkänts i riksdagen den 23 juni 2021. Presidenten har stadfäst 

lagstiftningen den 29 juni 2021. I och med dessa beslut har 22 + 1 välfärdsområden inrättats i 

Finland. Ett av dessa välfärdsområden är Österbottens välfärdsområde.   

 

Finansministeriet och Skatteförvaltningen ger nödvändiga FO-nummer till de nya 

välfärdsområdena. På detta konstituerande möte behandlas de substanshelheter som krävs 

för att starta ett välfärdsområde enligt lagen om införande. Första steget till att registrera 

välfärdsområdet är att bestämma hemorten för Österbottens välfärdsområde. Noggrannare 

adress förs in i registret senare med andra nödvändiga uppgifter.  

 

 

BESLUTSFÖRSLAG: 

Ordföranden föreslår, att  

- det nationella beslutet om inrättandet av Österbottens välfärdsområde antecknas för 

kännedom, 

- det temporära beredningsorganet antecknar för kännedom att Skatteförvaltningen 

fastställer FO-numret för Österbottens välfärdsområde, 

- hemorten för Österbottens välfärdsområde blir Vasa stad och att adressen meddelas till 

registret senare då den blivit klarlagd. 
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BESLUT: Beslutades enligt förslaget. Sandviksgatan 2–6, 65130 Vasa anges som adress. 

 Österbottens välfärdsområde framför till statsrådet och finansministeriet att inrättandet av 

de gemensamma välfärdsområdena inte får inverka negativt på kommunernas finansiering 

via statsandelarna, då man i nuvarande statsandelssystem beaktar kommunernas 

självförsörjning av arbetsplatser som en koefficient då kommunens statsandel bestäms. 

Detta föranleder ett behov av en översyn av denna koefficient i statsandelssystemet 

eftersom välfärdsområdena bör juridiskt ha en enskild kommun som hemort, även om de 

anställda arbetar inom hela området. 

  

§ 4. Beslut om tillsättande av det temporära beredningsorganet 

 

Styrelsen för samkommunen för Österbottens välfärdsområde har tillsatt det temporära 

beredningsorganet utgående från styrgruppens beslut.  

 

Beslutet om tillsättandet är i bilagor:  

- Styrgruppen för beredningen av Österbotten välfärdsområde, 15.6.2021 § 5 

- Styrelsen för Österbottens Välfärdssamkommun, 1.7.2021 § 44 

 

BESLUTSFÖRSLAG:  

Beslutet om tillsättandet antecknas för kännedom. 

BESLUT: Beslutet om tillsättandet antecknades för kännedom. Protokollen har skickats till 

finansministeriet 1.7.2021.   

                 

  

§ 5. Ansökning om Suomi.fi-användarkoder för Österbottens välfärdsområdes temporära förvaltning  

 

Till välfärdsområdets uppgifter hör att förmedla uppgifter till bland annat momsregistret, 

arbetsgivarregistret och förskottsuppbördsregistret. I välfärdsområdet ska en 

tjänsteinnehavare ges fullmakt att föra in uppgifterna i de elektroniska systemen. Detta 

förutsätter att man ansöker om Suomi.fi-användarkoder i juli 2021.  

BESLUTSFÖRSLAG: 

Samkommunens ekonomidirektör och HR-direktör samt personer de utser befullmäktigas att 

ansöka om och skriva under Suomi.fi-användarkoderna. 

BESLUT: Ekonomidirektören och HR-direktören fick fullmakt att ansöka om och underteckna 

användarkoder till Suomi.fi. De befullmäktigades även att uträtta ärenden för Österbottens 

välfärdsområde (Finlands författningssamling 616/2021 8 §) med fullmakts- och 

administrationsrätt. 
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§ 6. Öppnande av bankkonto för Österbottens välfärdsområdes temporära förvaltning 

 

Österbottens välfärdsområdes temporära förvaltning kommer åren 2021 och 2022 att få 

statsunderstöd för att bereda och verkställa välfärdsområdet. Detta kräver att ett eller flera 

bankkonton öppnas för välfärdsområdet. Det temporära beredningsorganet ansvarar för 

verksamheten och ekonomin. Välfärdsområdets temporära förvaltning upprättar bokslutet 

för åren 2021 och 2022. Boksluten behandlas på välfärdsområdesfullmäktiges möten åren 

2022 och 2023. Stödtjänsterna för den temporära förvaltningen tillhandahålls enligt 

styrgruppens beslut av samkommunen för Österbottens välfärdsområde. 

 

BESLUTSFÖRSLAG: 

- Ekonomidirektör Lena Nystrand befullmäktigas att öppna nödvändiga bankkonton för 

Österbottens välfärdsområdes temporära förvaltning, 

- Mico Botnia OY AB  beviljas användarrättigheter för att sköta betaltrafiken för 

bankkontona 

- Från Österbottens temporära förvaltning förmedlar ekonomidirektör Lena Nystrand 

bankkontouppgifterna till Finansministeriet och övriga ministerier som beviljar 

statsunderstöd. 

BESLUT: Beslutades enligt förslaget. 
 
  

 
§ 7. Lägesöversikt i Österbotten 

 

I Österbotten är läget gällande välfärdsområdesberedningen annorlunda än i resten av 

landet, eftersom välfärdsområdesverksamheten inleds som samkommun redan 1.1.2022. 

Lagstiftningen som varit under beredning har beaktats i beredningsarbetet och i 

beslutsfattandet sedan första början. Av de uppgifter som det temporära beredningsorganet 

ska ansvara för har en stor del redan beretts under det senaste året. I höst är tanken 

mestadels att säkerställa att samkommunen får en högklassig och trygg start 1.1.2022. Det 

temporära beredningsorganets verksamhet kopplas tätt ihop med beredningen. 

Beredningen av överföringen av räddningsväsendet inleds i höst som en del av 

välfärdsområdesberedningen och helheten planeras som en del av organisationsmodellen. I 

beredningen har man också redan beaktat hur Eskoos och Kårkullas verksamhet ansluts till 

Österbottens välfärdsområde.  

 

 BESLUTSFÖRSLAG: 

  Lägesöversikten antecknas för kännedom. 

 BESLUT: Lägesöversikten antecknades för kännedom. 
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§ 8. Det temporära beredningsorganets följande möten 

 

Det temporära beredningsorganet sammanträder var tredje vecka under hösten.   

 

BESLUTSFÖRSLAG: 

Mötestiderna är: 

- Måndag 23.8.2021 kl. 10–12 

- Onsdag 15.9.2021 kl. 10–12 

- Onsdag 6.10.2021 kl. 10.30–12.30 

- Onsdag 27.10.2021 kl. 10–12 

- Måndag 15.11.2021 kl. 10–12 

- Onsdag 8.12.2021 kl. 10.30–12.30 

 

BESLUT: Mötestidtabellen antecknades för kännedom, men mötet som prickats in till 6.10 tas bort. 

Mötesdatumen kan ändras vid behov. 

 

§ 9. Övriga ärenden 

Inga övriga ärenden. 

 

       § 10. Mötet avslutas 

 

Mötet avslutades kl. 10.35. 

 


