
Protokoll sida
1 (8)

nr 2/2022

Samkommunen för Österbottens välfärdsområde / registratur | Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä / kirjaamo

Sandviksgatan 2–4, 65130 Vasa | växel 06 218 1111 | registrator@ovph.fi | osterbottensvalfard.fi
Hietalahdenkatu 2–4, 65130 Vaasa | vaihde 06 218 1111 | kirjaamo@ovph.fi | pohjanmaanhyvinvointi.fi

Organ: Styrelsen, Österbottens Välfärdssamkommun

Tid: 12.1.2021 kl. 15:52- 16:39

Plats: Teams

Närvarande: Hans Frantz ordförande
Barbro Kloo medlem
Hans-Erik Lindqvist medlem
Greger Forsblom medlem
Per Hellman medlem
Raija Kujanpää medlem
David Pettersson medlem
Karita Ohlis medlem
Annica Haldin medlem
Carola Lithén medlem

Sakkunniga: Tuula Hartman jurist
Claes-Göran Smeds smittskyddsansvarig läkare, Korsholm

Övriga närvarande: Gösta Willman FULLM ordf.
Bernhard Bredbacka FULLM I viceordf.
Mikael Perjus FULLM II viceordf.

Föredragande: Marina Kinnunen direktör
Pia-Maria Sjöström sektordirektör
Erkki Penttinen sektordirektör

Sekreterare: Maria Liukkonen tf. förvaltningsdirektör

Paragrafer: 5 - 9

Protokollet undertecknat:

Protokollet har godkänts vid sammanträdet 12.1.2022

Hans Frantz Maria Liukkonen
Ordförande Sekreterare

Justerat: protokollet har justerats och godkänts vid sammanträdet 12.2.2022

Greger Forsblom Barbro Kloo
______________________ _______________________

Framlagt till påseende: Framlagts allmänt till Utdragets riktighet bestyrkes:
påseende under tiden

___/___-___/___.20___  ________________________________13     1     3      2          22
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Organ: Styrelsen, Österbottens Välfärdssamkommun
Tid: 12.1.2022 kl. 15:52-16:39
Plats: Teams

Ärendeförteckning

Paragraf Ärende               Sida

§ 5 Sammanträdet öppnas – laglighet och beslutsförhet 3
§ 6 Val av protokolljusterare 3
§ 7 Sammanträdets arbetsordning 4
§ 8 Åtgärder för att tillfälligt stänga Keskuskoulu högstadium vid Korsholm 5
§ 9       Förkortning av stängningstid gällande Ankkuri daghem i Kaskö stad 6
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Styrelsen § 5-6 12.1.2022

§ 5 Sammanträdet öppnas – laglighet och beslutsförhet

Enligt 87 § i förvaltningsstadgan för Samkommunen för Österbottens välfärdsområde beslutar
organen om tid och plats för sina sammanträden.

Enligt 88 § i förvaltningsstadgan ska kallelsen till sammanträdet utfärdas av ordföranden eller, om
han eller hon är förhindrad, av vice ordföranden. I kallelsen ska anges tid och plats för
sammanträdet samt de ärenden som ska behandlas.

På grund av ärendets brådskande natur hade sammanträdet sammankallats till samma dag per
telefon och via Whatsapp-grupp.

Enligt 96 § i förvaltningsstadgan ska ordföranden när han eller hon har öppnat sammanträdet
konstatera vilka som är närvarande samt om sammanträdet är lagligen sammankallat och
beslutfört.

Enligt 103.2 § i kommunallagen (410/2015) är andra organ än fullmäktige beslutföra när över
hälften av ledamöterna är närvarande.

Ordförande Hans Frantz öppnar sammanträdet kl 15:52.

§ 6 Val av protokolljusterare

Enligt 106 § i förvaltningsstadgan för Samkommunen för Österbottens välfärdsområde justeras
protokollet på det sätt som organet beslutat.

Protokollet kan undertecknas och justeras elektroniskt.

Till protokolljusterare föreslås ledamöterna Greger Forsblom och Barbro Kloo.

STYR: Till protokolljusterare väljs ledamöterna Greger Forsblom och Barbro Kloo.
På grund av ärendets brådskande natur justerades protokollet vid sammanträdet.
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Styrelsen § 7 12.1.2022

§ 7 Sammanträdets arbetsordning

Enligt 88 § i förvaltningsstadgan för Samkommunen för Österbottens välfärdsområde, ska
kallelsen till sammanträdet utfärdas av ordföranden eller, om han eller hon är förhindrad, av vice
ordföranden. I kallelsen ska anges tid och plats för sammanträdet samt de ärenden som ska
behandlas.

Föredragningslistan ska innehålla en redogörelse för de ärenden som ska behandlas och förslag
till organets beslut. Den ska sändas i samband med kallelsen till sammanträde, om inte särskilda
skäl förhindrar detta.

STYR: Föredragningslistan godkändes som arbetsordning för sammanträdet.
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Styrelsen § 8 12.1.2022

§ 8 Åtgärder för att tillfälligt stänga Keskuskoulu högstadium vid Korsholm

Österbottens välfärdsområde befinner sig fortfarande i en samhällspridningsfas av
koronaepidemin.

Enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) kan det kommunala organ
som ansvarar för bekämpningen av smittsamma sjukdomar (styrelsen för samkommunen
för Österbottens välfärdsområde)  inom sitt verksamhetsområde fatta beslut om att
stänga läroanstalter, daghem och motsvarande lokaler om det är nödvändigt för att
förhindra sjukdomsspridning.

Koronasmitta har konstaterats hos en lärare som arbetar vid Keskuskoulu högstadium i
Korsholm. Personal samt elever på årskurserna 7-9 har exponerats. Största delen av
personalen vid Keskuskoulu högstadium har fått sin andra vaccination för över 4 månader
sedan. Vid detta skede är det inte möjligt att spåra smittspridningen och därav finns det
stor risk att infektionen ytterligare sprids.

Smittskyddsansvarig läkare för Korsholm rekommenderar att Keskuskoulu högstadium
skall stängas för att undvika ytterligare smittspridning.

DIR:  Styrelsen vid Österbottens Välfärdsområden konstaterar att
smittläget i området förvärrats i den grad som avses i lagen om
smittsamma sjukdomar, varför Keskuskoulu högstadium i Korsholm bör
tillfälligt stängas under perioden 13-20.1.2022.

STYR: Styrelsen konstaterar att smittläget i området förvärrats i den grad
som avses i lagen om smittsamma sjukdomar och stänger tillfälligt
Keskuskoulu högstadium i Korsholm under perioden 13-20.1.2022.
Protokollet justeras omedelbart.

mailto:registrator@ovph.fi
mailto:kirjaamo@ovph.fi


Protokoll sida
6 (8)

nr 2/2022

Samkommunen för Österbottens välfärdsområde / registratur | Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä / kirjaamo

Sandviksgatan 2–4, 65130 Vasa | växel 06 218 1111 | registrator@ovph.fi | osterbottensvalfard.fi
Hietalahdenkatu 2–4, 65130 Vaasa | vaihde 06 218 1111 | kirjaamo@ovph.fi | pohjanmaanhyvinvointi.fi

Styrelsen § 9 12.1.2022

9 §            Förkortning av stängningstid gällande Ankkuri daghem i Kaskö stad

Styrelsen för Österbottens välfärdsområde beslöt på extra sammanträdet 9.1.2022 § 4 att
Kaskö stads daghem Ankkuri stängs under perioden 10-17.1.2022.

Under ifrågavarande stängningstid har det framkommit att situationen har förbättrats på så sätt
att sista stängningsdagen skulle vara söndagen 16.1.2022.

DIR:  Ankkuri daghems period för stängning förkortas till 16.1.2022

STYR: Godkände förslaget enligt föredragning. Protokollet justeras omedelbart.

Ordförande avslutade sammanträdet kl 16:39.
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Anvisning för begäran om omprövning

Datum för sammanträdet

Styrelsesammanträdet 12.1.2022

Besvärsförbud

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan enligt 136 §
kommunallagen begäran om omprövning inte framställas eller kommunalbesvär anföras
över beslutet

Paragrafer: 5-7

Anvisning för begäran om omprövning
Den som är missnöjd med nedan nämnda beslut kan skriftligt begära om omprövning.

Paragrafer: 8-9

Också elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.
Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär hos domstol.

Omprövning får begäras av:

• den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet
(part), och

• samkommunens medlemskommuner
• kommunmedlemmar i samkommunens medlemskommun

I omprövningsbegäran ska uppges:

• det beslut i vilket omprövning begärs
• hurdan omprövning som begärs
• på vilka grunder omprövning begärs.

I omprövningsbegäran ska dessutom uppges namnet på den som har begärt omprövning
samt personens hemkommun, postadress och telefonnummer.

Om omprövningsbeslutet får delges som ett elektroniskt meddelande ska också e-
postadress uppges.

Omprövning ska begäras inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

mailto:registrator@ovph.fi
mailto:kirjaamo@ovph.fi


Protokoll sida
8 (8)

nr 2/2022

Samkommunen för Österbottens välfärdsområde / registratur | Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä / kirjaamo

Sandviksgatan 2–4, 65130 Vasa | växel 06 218 1111 | registrator@ovph.fi | osterbottensvalfard.fi
Hietalahdenkatu 2–4, 65130 Vaasa | vaihde 06 218 1111 | kirjaamo@ovph.fi | pohjanmaanhyvinvointi.fi

Begäran om omprövning ska lämnas in till Vasa sjukvårdsdistrikts registratur senast under
tidsfristens sista dag innan registraturen stänger.

En part anses ha fått del av beslutet sju (7) dagar efter att brevet sändes, om inte något
annat visas. Vid vanlig elektronisk delgivning anses parten ha fått del av beslutet den tredje
(3) dagen efter att meddelandet sändes, om inte något annat visas.

En medlemskommun och kommunmedlem i samkommunens medlemskommun anses ha
fått del av ett beslut sju (7) dagar efter det att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna
datanätet.

Dagen för delfåendet räknas inte med i tidsfristen för begäran om omprövning. Om den sista
dagen för omprövningsbegäran infaller på en helgdag, självständighetsdagen, första maj,
julafton, midsommarafton eller en helgfri lördag, får omprövning begäras den första
vardagen därefter.

Behandlingen av omprövningen är kostnadsfritt.

Protokoll

Protokollsutdrag och bilagor som gäller beslutet kan begäras hos registratur
(kontaktuppgifter nedan).

Protokollet har gjorts tillgängligt i det allmänna datanätet.

Myndighet hos vilken omprövning begärs:

Samkommunen för Österbottens välfärdsområde/styrelsen
Sandviksgatan 2-4
65130 Vasa
registrator@ovph.fi

besöksadress: XA-huset (Sandviksgatan 6), 7:e vån. Öppethållningstid måndag-
fredag kl. 9-14.
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