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Organ:  Styrelsen, Österbottens Välfärdssamkommun 

 

Tid:  17.1.2021 kl. 9.00 – 

 

Plats:  Teams 

 

Närvarande:  Hans Frantz  Ragnvald Blomfeldt 

Barbro Kloo   Jessica Påvall 

Hans-Erik Lindqvist  Katarina Holmqvist 

Greger Forsblom  Carita Vik-Hästbacka 

Per Hellman   Nils-Johan Englund 

Raija Kujanpää  Katja Rajala 

David Pettersson  Luisa Tast 

Karita Ohlis    Rainer Bystedt 

Annica Haldin  Mikael Lindvall 

Aarne Kolehmainen  Risto Helin 

Carola Lithén  Tomas Bäck 

Patrick Ragnäs  Mirja Högstrand 

Mervi Rantala  Ulla Hellén 

 

Frånvarande:  

 

Sakkunniga:   

 

Övriga närvarande: Gösta Willman FULLM ordf. 

  Bernhard Bredbacka FULLM I viceordf. 

  Mikael Perjus FULLM II viceordf. 

 

Föredragande: Marina Kinnunen  direktör 

  Pia Vähäkangas tf. sektordirektör 

  Pia-Maria Sjöström sektordirektör 

  Erkki Penttinen sektordirektör 

 

Sekreterare:  Maria Liukkonen tf. förvaltningsdirektör 

 

Paragrafer:  10 - 18 

 

Protokollet undertecknat:  

   

   

  Hans Frantz  Maria Liukkonen 

  Ordförande  Sekreterare 

 

Justerat:   

 

  ______________________ _______________________ 

   

 

Framlagt till påseende: Framlagts allmänt till  Utdragets riktighet bestyrkes: 

påseende under tiden  

     

  ___/___-___/___.20___  ________________________________ 
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Organ: Styrelsen, Österbottens Välfärdssamkommun 

Tid: 17.1.2022 kl. 9.00 – 

Plats: Teams 

 

Ärendeförteckning 

 

Paragraf Ärende                   Sida 

 

§ 10 Sammanträdet öppnas – laglighet och beslutsförhet 3 

§ 11 Val av protokolljusterare 3 

§ 12 Sammanträdets arbetsordning 4 

§ 13 Lägesöversikt över samkommunen för välfärdsområdet 5 

§ 14 Bransch- och megatrendöversikt 6 

§ 15 Direktörens beslut 7 

§ 16 Användning av resterande uppgiftsdel förknippad med professur i  patientsäkerhet till visstidsuppgift 

för arbetslivsprofessor i klientsäkerhet 2022- 2026 8 

§ 17 Närståendevård - indexjusteringar av vårdarvoden och av arvoden för  avlösarservice 9 

§ 18 Eventuella övriga ärenden 10 
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Styrelsen   § 10 - 11  17.1.2022 
 
 
 

§ 10 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. 

 

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. 

 

 

 

 

§ 11 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 Hans-Erik Lindqvist och Per Hellman. 

 

STYR:   
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Styrelsen   § 12  17.1.2022 
 
 
 

§ 12 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:  
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Styrelsen   § 13  17.1.2022 
 
 
 

§ 13 Lägesöversikt över samkommunen för välfärdsområdet 

 

Dir. 1 
Styrelsen får månatligen vid sitt sammanträde ta ställning till direktörens lägesöversikt över 

samkommunen för välfärdsområdet. 

 

Vid denna lägesöversikt genomgås de ärenden som den politiska styrgruppen för beredningen 

av välfärdssamkommunen behandlat på sitt senaste sammanträde samt övriga ärenden som 

bereds på tjänstemannanivå för styrgruppen för social- och hälsovården samt för 

samordningsdelegationen. 

 

 

DIR.: föreslår, att styrelsen ska anteckna direktörens lägesöversikt för 

kännedom. 

 

STYR:  
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Styrelsen   § 14  17.1.2022 
 
 
 

§ 14 Bransch- och megatrendöversikt 

 

Dir. 2 
Samkommunen för Österbottens välfärdsområde inledde sin verksamhet 1.1.2022. Med tanke på 

den strategiska ledningen av verksamheten har välfärdsområdet upprättat en bransch- och 

megatrendöversikt, vars teman ska fungera som riktlinjer för det fortsatta utvecklingsarbetet i 

välfärdsområdet. Bransch- och megatrendöversikten beskriver koncist social- och hälsovården i 

hela Finland och mera grundligt i Österbotten från ett sysselsättnings-, kostnads-, produktivitets- 

behovs- och framtidsperspektiv. Översikten genomgås vid sammanträdet. Bransch- och 

megatrendöversikten ska genomgås även senare i vinter i välfärdsområdesfullmäktige och 

styrelsen för att den ska bli beaktad i verksamhets- och ekonomiplanen för år 2023 och i 

strategiuppdateringar. 

 

DIR.: föreslår, att styrelsen ska föra en diskussion om bransch- och 

megatrendöversikten och anteckna den för kännedom. 

 

STYR:  
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Styrelsen   § 15  17.1.2022 
 
 
 

§ 15 Direktörens beslut  

Dir. 3 

Direktörens beslutsförteckning som bilaga. 

 

Direktörens beslut    BILAGA § 15 

 

DIR.: föreslår att styrelsen antecknar beslutsförteckningen för kännedom. 

 

STYR:  
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Styrelsen   § 16  17.1.2022 
 
 
 

§ 16 Användning av resterande uppgiftsdel förknippad med professur i 
 patientsäkerhet till visstidsuppgift för arbetslivsprofessor i klientsäkerhet 2022-
 2026 

Dir. 4 

År 2018 godkände samkommunen för Vasa sjukvårdsdistrikt att en professur i patientsäkerhet 

ska grundas vid Åbo universitet med placering i Vasa sjukvårdsdistrikt. Från och med 1.8.2020 

har MD, specialistläkare Tuija Ikonen skött uppgiften och samtidigt fungerat som direktör för Vasa 

sjukvårdsdistrikts Klient- och patientsäkerhetscenter. I och med detta har professuren varit besatt 

endast till 70 procent.  

 

I och med grundandet av välfärdssamkommunen och de integrerade tjänsterna kommer 

klientsäkerheten inom socialvården att få en allt större betydelse. I och med detta skulle det vara 

ändamålsenligt att allokera den resterande finansieringsandelen för professuren (20 procent) till 

forskning och undervisning i klientsäkerhet. Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Åbo universitet 

har vid preliminära förhandlingar uttryckt ett intresse att erbjuda en akademiskt och i arbetslivet 

meriterad person som rekommenderats av Österbottens välfärdsområde en arbetslivsprofessur i 

klientsäkerhet på deltid för åren 2022-2026.   

 

Till uppgiften föreslås HVD Hanna Tiirinki som fungerar som ledande utredare av social- och 

hälsovårdsolyckor vid Olycksutredningscentralen.  

 

Plan: Arbetslivsprofessor med inriktning på klientsäkerhet inom social- och hälsovård 

                                                                                                             TILLÄGGSMATERIAL § 16 

 

DIR:          föreslår, att styrelsen godkänner planen. 

 

STYR:           
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Styrelsen   § 17  17.1.2022 
 
 
 

§ 17 Närståendevård - indexjusteringar av vårdarvoden och av arvoden för 
 avlösarservice 

Sektordir. P Vähäkangas 1 

 
Beredning: Verksamhetsområdesdirektör Annica Sundberg och Tony Pellfolk 

Enligt §6 i lagen om stöd för närståendevård 937/2005, justeras vårdarvodet och arvodet för 

avlösarservicen årligen i enlighet med lönekoefficient som avses i 96§ i lagen om pension för 

arbetstagare (395/2006).  

  

Ändringen av lönekoefficienten för år 2022 är 2,46% jämfört med år 2021. Lägsta vårdarvodet är 

därmed 423,61 euro i månaden, medan lägsta beloppet under en vårdmässigt tung 

övergångsperiod är 847,22 euro per månad. Styrelsen för Österbottens välfärdsområde har 

16.12, §105, fastställt vårdarvoden för nya närståendevårdare fr.o.m. 1.1.2022. Vårdarvodet i 

avtal ingångna innan 1.1.2022, föreslås indexjusteras enligt kommuninfo 7/2021 med 2,46% 

jämfört med år 2021.  

 

 Kommuninfo 7/2021 Vårdarvoden inom närståendevården år 2022 BILAGA § 17 

 

  SEKTORDIR.: 

 föreslår, att styrelsen besluter, att vårdarvodet till närståendevårdare 

med vilka avtal ingåtts innan 1.1.2022 samt arvodena för 

avlösarservicen indexjusteras med 2,46% jämfört med vårdarvodet 

2021 

 

STYR:  
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Styrelsen     § 18   17.1.2022 
 
 
 

§ 18 Eventuella övriga ärenden  

 

Enligt 99 § i förvaltningsstadgan för Samkommunen för Österbottens välfärdsområde avgörs 

ärendena vid styrelsens sammanträden på föredragning av tjänsteinnehavare. Organet kan av 

speciella orsaker besluta att ärendet upptas till behandling på basen av ordförandens redogörelse 

utan tjänstemannaföredragning. 

 

Under denna paragraf kan man exempelvis delge information, upplysa om ärenden, väcka 

motioner och ställa frågor. Ärenden som kräver beslut behandlas på föredragning av 

tjänsteinnehavare. 
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