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Österbottens välfärdsområdes temporära beredningsorgan, sammanträde 2/2022 

 

   

Tid: Tisdag 23.2.2022, kl. 13.00–15.06 

 

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 

(frånvarande under behandlingen 

av § 19 kl. 14.40–14.54) 

x Tero Mäki, vice ordförande 

 

Pia-Maria Sjöström 

avlägsnade sig kl. 14.00 

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 

 

Maria Liukkonen x Petra Ollus  

Pia Nyman x -  

Mari Plukka x Sari West  

Ann-Charlott Gröndahl 

föredragande under § 19 kl. 

14.40–14.54 

x Kerstin Granlund  

Lena Nystrand x Erica Backholm  

Petra Fager x Hanna Hattar  

Päivi Berg, sekreterare x Maria Hammar, vice sekr.  

Tero Mäki x Krister Fogelberg  

Otto Ilmonen  - Susanne Karlsson - 

Kaija Metsänranta 

avlägsnade sig kl. 14.59 

x Mikko Heiniluoma  

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 § 1-2 

avlägsnade sig kl. 13.25 

x   

 

Protokollet justerats och godkänts elektroniskt:  

 

      

  24.2.2022  24.2.2022 

  Petra Fager  Mari Plukka  
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Ärendeförteckning 

 

Paragraf Ärende      Sida 

 

Sisällys 

SISÄLLYS ..........................................................................................................................................................2 

§ 1 SAMMANTRÄDET ÖPPNAS .......................................................................................................................3 

§ 2 BEVILJANDE AV STATSUNDERSTÖD FÖR IKT-ÄNDRINGSKOSTNADER SOM HÄNFÖR SIG TILL 

REFORMEN AV SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDEN OCH RÄDDNINGSVÄSENDET........................................3 

§ 3 ANSÖKAN OM STATSUNDERSTÖD AV SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIET FÖR 

PROGRAMMET FÖR HÅLLBAR TILLVÄXT I FINLAND 2022 ........................................................................5 

§ 4 BEREDNING AV VÄLFÄRDSOMRÅDESFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 7.3.2022 ..........................5 

§ 5 KONSTATERANDE AV VALRESULTATET I VÄLFÄRDSOMRÅDESVALET 2022: 

FULLMÄKTIGELEDAMÖTER OCH ERSÄTTARE ...........................................................................................6 

§ 6 YTTRANDERÄTT VID FULLMÄKTIGESAMMANTRÄDET 7.3.2022 ........................................................7 

§ 7 GODKÄNNANDE AV FÖRVALTNINGSSTADGAN ...................................................................................7 

§ 8 ARVODES- OCH RESESTADGA FÖR FÖRTROENDEVALDA ................................................................9 

§ 9 ANMÄLAN OM BILDANDE AV FULLMÄKTIGEGRUPPER ................................................................... 10 

§ 10 VAL AV ORDFÖRANDE OCH VICE ORDFÖRANDE FÖR VÄLFÄRDSOMRÅDESFULLMÄKTIGE 

FÖR MANDATPERIODEN 2022–2025 ........................................................................................................... 10 

§ 11 VAL AV VÄLFÄRDSOMRÅDESSTYRELSE FÖR MANDATPERIODEN 2022–2025 .......................... 11 

§ 12 VAL AV ORDFÖRANDE OCH VICE ORDFÖRANDE FÖR VÄLFÄRDSOMRÅDESSTYRELSEN FÖR 

MANDATPERIODEN 2022–2025 ................................................................................................................... 11 

§ 13 TILLSÄTTANDE AV REVISIONSNÄMND OCH VAL AV PRESIDIUM FÖR MANDATPERIODEN 

2022–2025 ....................................................................................................................................................... 12 

§ 14 TILLSÄTTANDE AV NATIONALSPRÅKSNÄMND OCH VAL AV PRESIDIUM ................................... 13 

§ 15 TILLSÄTTANDE AV VÄLFÄRDSOMRÅDESVALNÄMND OCH VAL AV PRESIDIUM ....................... 14 

§ 16 VAL AV REVISOR FÖR 2021–2022 ....................................................................................................... 14 

§ 17 FASTSTÄLLANDE AV REDOVISNINGSSKYLDIGA FÖR ÅR 2021 .................................................... 15 

§ 18 ÖVERLÅTELSE AV PERSONAL TILL ÖSTERBOTTENS VÄLFÄRDSOMRÅDE 1.1.2023 OCH 

BEREDNINGSARBETET 2022 ....................................................................................................................... 15 

§ 19 INRÄTTANDE AV TJÄNST SOM VÄLFÄRDSOMRÅDESDIREKTÖR, TILLSÄTTANDE AV TJÄNST 

OCH SKÖTSEL AV TJÄNSTEN PÅ VISSTID ............................................................................................... 16 

§ 20 VÄLFÄRDSOMRÅDESFULLMÄKTIGES MÖTESTIDTABELL 2022 ................................................... 17 

§ 21 EVENTUELLA ÖVRIGA ÄRENDEN PÅ VÄLFÄRDSOMRÅDESFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 

7.3.2022 ........................................................................................................................................................... 18 

§ 22 VÄLFÄRDSOMRÅDESFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 7.3.2022 AVSLUTAS ............................. 18 

§ 23 ÖVRIGA ÄRENDEN FÖR KÄNNEDOM FÖR DET TEMPORÄRA BEREDNINGSORGANET ............ 18 

§ 24 DET TEMPORÄRA BEREDNINGSORGANETS SAMMANTRÄDE AVSLUTAS OCH DET 

TEMPORÄRA BEREDNINGSORGANET AVSLUTAR SIN VERKSAMHET ................................................ 19 
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§ 1 Sammanträdet öppnas 

- Ordföranden öppnar sammanträdet 

- Närvaro konstateras. 

- Sammanträdets laglighet konstateras  

- Godkännande av föredragningslistan. 

- Val av två protokolljusterare 

BESLUTSFÖRSLAG:  

Sammanträdet konstateras öppnat, närvaro och sammanträdets laglighet konstateras, 

föredragningslistan godkänns. Mari Plukka och Petra Fager väljs till protokolljusterare för 

elektronisk justering av protokollet. 

 

 BESLUT: Ordföranden öppnade sammanträdet. Närvaro och sammanträdets laglighet konstaterades. 

Föredragningslistan godkändes och Mari Plukka och Petra Fager valdes till protokolljusterare 

för elektronisk justering av protokollet.   

 

Ordföranden gav även en lägesbild över beredningen i Österbotten och gav rapport från mötet 

med det nationella nätverket för ansvariga beredare. 

. 

 

§ 2 Beviljande av statsunderstöd för IKT-ändringskostnader som hänför sig till reformen av social- 

och hälsovården och räddningsväsendet 

 
Österbottens välfärdsområde har med ansökan som inkommit 22.10.2021 ansökt om 

33 100 895,75 euro i statsunderstöd för IKT-ändringar som hänför sig till reformen av social- 

och hälsovården och räddningsväsendet. Sökanden har ombetts komplettera ansökan 

12.11.2021, den kompletterade ansökan anlände 26.11.2021. I och med kompletteringen har 

sökanden preciserat sin ansökan om statsunderstöd till att omfatta 31 965 895,75 euro. 

Sökanden har i kompletteringen preciserat och motiverat sin ansökan för olika 

uppgiftshelheter.  

 

Motiveringarna i kompletteringen är de nödvändiga åtgärder som välfärdsområdet identifierat 
att behövs för att organiseringsansvaret ska kunna överföras störningsfritt åren 2021–2025. 
Arbete som inte hör till själva reformen har utelämnats ur kompletteringen. 
 
I ansökan har välfärdsområdet ansökt om statsunderstöd för följande uppgiftshelheter: 
Administrativa uppgifter, sektorsövergripande administrativa system, sektorsbundna system, 
IKT-infrastruktur, system för IKT-infrastrukturen samt övriga uppgifter (kostnader i koppling till 
tvåspråkigheten).  

 
Social- och hälsovårdsministeriets lösning 
 
Social- och hälsovårdsministeriet beviljar Österbottens välfärdsområde projektunderstöd om 
totalt 8 698 256,63 euro i statsunderstöd för beredning, planering och genomförande av 
ändringar i välfärdsområdets informationshantering, informationsförvaltning och 
informationssystem i samband med reformen av social- och hälsovården och 
räddningsväsendet: 
 
1 491 884,61 euro, som står till förfogande då detta beslut har undertecknats, 
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7 206 372,02 euro, som beviljas villkorligt, understödet står till förfogande om riksdagen 
godkänner det anslag som står till grund för understödet i propositionen till statsbudget år 
2022. 
 
Ministeriet meddelar sökanden då budgeten för år 2022 godkänts och understödet kan 
användas. Understödet får användas för alla användningsändamål som avses i 3 § 2 mom. i 
statsrådets förordning (820/2021) om finansiering av ändringar i välfärdsområdenas, 
Helsingfors stads och HUS-sammanslutningens informationshantering och 
informationsförvaltning åren 2021–2026. 
Statsunderstödet ska användas för kostnader som uppstår under perioden 1.7.2021–
31.12.2025. Statsunderstödet beviljas till fullt belopp. 
 
Understödet får användas till understödstagarens (projektadministratören) 
verksamhetskostnader samt till verksamhetskostnader för aktörerna som får ta del av 
understödet (delgenomförarna), tillsammans ”projektaktörer”. 
 
Delgenomförare: Kaskö, Korsnäs, Kristinestad, Laihela, Larsmo, Malax, Korsholm, Närpes, 
Pedersöre, Jakobstad, Nykarleby, Vasa, Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun, Vörå, Eskoon 
sosiaalipalvelujen kuntayhtymä, Kårkulla samkommun, Mellersta Österbottens social- och 
hälsovårdssamkommun Soite, Kronoby kommun, samkommunen Helsingfors och Nylands 
sjukvårdsdistrikt samt HUS-sammanslutningen.  
 
Förslaget till användningsändamål för första fasen av statsunderstödet baseras på 
indelningen och prioriteringen av användningsändamål i SHM:s regionala vägkarta för 
genomförande:  
 

 Administrativa uppgifter   förslag    463 900,00 € 

 Sektorsövergripande administrativa system  förslag 3 295 000,00 € 

 Sektorsbundna system    förslag 1 942 900,00 € 

 IKT-infra     förslag 1 925 732,00 € 

 IKT-infrasystem     förslag    360 000,00 € 

 Övriga uppgifter (kostnader i koppling till tvåspråkigheten) förslag    176 220,00 € 

 

Icke-allokerat understöd: räddningsväsendet, Eskoo, Kårkulla, Kronoby och Korsnäs 

                          534 504,63 € 

 

                 Totalt                    8 698 256,63 € 

 

    Bilaga: Österbottens IKT-förändring   
 

BESLUTSFÖRSLAG:  

Föreslås, att det temporära beredningsorganet ger den tjänsteinnehavare som leder IKT-

beredningen fullmakt att köra igång användningsändamålens uppgifter med statsunderstödet 

som beviljats av Social- och hälsovårdsministeriet i enlighet med den regionala vägkartan för 

genomförande. 

 

BESLUT:  Godkändes enligt förslag. 
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§ 3 Ansökan om statsunderstöd av Social- och hälsovårdsministeriet för programmet för hållbar 

tillväxt i Finland 2022 
 

Finlands program för hållbar tillväxt stöder en ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar tillväxt i 
enlighet med målen i regeringsprogrammet. Programmet främjar konkurrenskraft, investeringar, 
en höjning av kompetensnivån samt forskning, utveckling och innovation. Programmet 
finansieras ur EU:s återhämtningsinstrument av engångsnatur (Next Generation EU). 
Återhämtningsinstrumentet delas in i sju program, av vilka faciliteten för återhämtning och 
resiliens (RRF) är det klart största. Finlands program för hållbar tillväxt bygger på fyra pelare:  

 
1. Grön övergång stöder strukturomvandlingen i ekonomin och ett koldioxidneutralt 

välfärdssamhälle  
2. Med hjälp av digitalisering och dataekonomi stärks produktiviteten och tjänsterna görs 

tillgängliga för alla  
3. Sysselsättningsgraden och kunskapsnivån höjs för att påskynda hållbar tillväxt 
4. Förbättring av tillgången till social- och hälsovårdstjänster och ökning av 

kostnadseffektiviteten 
 

Social- och hälsovårdsministeriet svarar för pelare 4 i Finlands program för hållbar tillväxt som 
gäller att stärka tillgången till social- och hälsovårdstjänster och öka kostnadsnyttoeffekten, och 
delvis för pelare 3 som handlar om att höja sysselsättningsgraden och kompetensnivån för att 
påskynda en hållbar tillväxt.  

 
Understöden beviljas i två omgångar så att användningstiderna skapar en oavbruten helhet. Den 
första ansökningstiden går ut 18.2.2022 och gäller år 2022. Den andra ansökningen sker på 
hösten 2022 och gäller åren 2023–2025.  

 
Samkommunen för Österbottens välfärdsområde ansöker enligt projektplanen om 2 699 500 € i 
statsunderstöd för år 2022. Enligt projekthandboken ska följande bilagor bifogas till ansökan: 
projektplan, intentionsförbindelse (returneras senast 31.3.2022), budgetkalkyl per investering 
samt en ”Do no Significant Harm”-utredning.  

 

 Bilaga 1. Prima Botnia – Hyvinvoiva Pohjanmaa hankesuunnitelma 
                    Bilaga 2. Prima Botnia – Hyvinvoiva Pohjanmaa talousarvio 

 Bilaga 3. Prima Botnia – Hyvinvoiva Pohjanmaa Do No Significant Harm- selvitys 
 

 

BESLUTSFÖRSLAG:  

  Föreslås, att det temporära beredningsorganet 

 

1. antecknar Österbottens projektplan (Prima Botnia – Ett välmående Österbotten) samt 
projektplanen och bilagorna som inlämnats inom den utsatta tiden 18.2.2022 för kännedom.  

2. för ärendet för kännedom till välfärdsområdesfullmäktige, den andra ansökningsperioden 
hösten 2022 infaller under deras mandatperiod.  

 

BESLUT:  Punkt 1–2 godkändes enligt förslag. 

 

 

§ 4 Beredning av välfärdsområdesfullmäktiges sammanträde 7.3.2022 

 
I 17 § av lagen om genomförande av reformen av social- och hälsovården och 

räddningsväsendet och om införande av den lagstiftning som gäller reformen (616/2021) 

bestäms att så fort resultatet för det första välfärdsområdesvalet har fastställts ska 
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välfärdsområdesfullmäktige konstituera sig och välja välfärdsområdesstyrelse och övriga 

organ för välfärdsområdet samt vidta de andra åtgärder som behövs för att organisera 

välfärdsområdets verksamhet och förvaltning. 

Det temporära beredningsorganet bereder de ärenden som ska behandlas vid 
välfärdsområdesfullmäktiges första sammanträde och inkallar fullmäktigeledamöterna till detta 
sammanträde. 

De första paragraferna på områdesfullmäktiges möte 7.3.2022: 

 

 § 1 Sammanträdet öppnas, laglighet och närvaro av ledamöter konstateras och 
föredragningslistan godkänns  (den äldsta ledamoten öppnar sammanträdet och för ordet 
till fullmäktige har valt ordförande) 

 § 2 Val av mötesordförande för välfärdsområdesfullmäktige 

 § 3 Val av protokollförare för välfärdsområdesfullmäktiges möte 

 § 4 Val av protokolljusterare 

BESLUTSFÖRSLAG: 

Det temporära beredningsorganet godkänner föredragningslistan för välfärdsområdes-

fullmäktiges första sammanträde och kallar ledamöterna till sammanträdet. Godkänner 

paragraferna 1-4 till det första mötets föredragningslista. 

 

BESLUT: Godkändes enligt förslag. 

 

     

§ 5 Konstaterande av valresultatet i välfärdsområdesvalet 2022: fullmäktigeledamöter och ersättare 

 

Välfärdsområdena som i huvudsak har inrättats utifrån den nuvarande landskapsindelningen 

inleder sin verksamhet 1.1.2023. Österbottens självstyrande välfärdsområde ansvarar för 

organiseringen av de social-, hälsovårds- och räddningstjänster som tillhandahålls i landskapets 

14 kommuner. Den högsta beslutanderätten i välfärdsområdet utövas av 

välfärdsområdesfullmäktige som valts genom direkta, hemliga och proportionella 

välfärdsområdesval. Valkretsen är välfärdsområdet.  

 

Det första välfärdsområdesvalet i Finlands historia förrättades 23.1.2022. Förhandsröstningen i 

välfärdsområdesvalet förrättades i Finland 12-18.1.2022 och utomlands 12-15.2022. 

Mandatperioden för de välfärdsområdesfullmäktige som väljs vid det första valet är 1.3.2022–

31.5.2025. Från och med år 2025 förrättas välfärdsområdesvalet samtidigt med kommunalvalet.  

 

Efter de kommunala centralvalnämndernas kontrollräkning av valresultatet sammankom 

Österbottens välfärdsområdesvalnämnd till ett sammanträde den 26 januari 2022 för att 

fastställa valresultatet i välfärdsområdesvalet. Välfärdsområdesvalnämnden fastställde 

valresultatet, enligt vilket man utsåg 59 ledamöter och 61 ersättare (två partier som erhöll ett 

mandat vardera har två ersättare) till Österbottens välfärdsområdesfullmäktige. 

Röstningsprocenten i Österbotten var 53,9, vilket var den högsta röstningsprocenten i hela 

landet. Röstningsprocenten i välfärdsområdets kommuner varierade mellan 48,7 och 66,3. 

Enligt det fastställda resultatet fick respektive parti följande mandat i Österbottens 

välfärdsområdes välfärdsområdesfullmäktige: 
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- Svenska folkpartiet i Finland  32 mandat 

- Finlands Socialdemokratiska Parti 8 mandat 

- Samlingspartiet  6 mandat 

- Sannfinländarna   5 mandat 

- Kristdemokraterna i Finland 4 mandat 

- Centern i Finland  2 mandat 

- Gröna förbundet                1 mandat 

- Vänsterförbundet  1 mandat 

 

 

Bilaga: RT26 Valda ledamöter i välfärdsområdesfullmäktige och ersättare enligt jämförelsetal 

 
 

BESLUTSFÖRSLAG:  

Det temporära beredningsorganet antecknar det valresultat som välfärdsområdesvalnämnden 

fastställt för kännedom och för den till välfärdsområdesfullmäktige för kännedom. 

 

BESLUT:  Det temporära beredningsorganet antecknade det valresultat som välfärdsområdes-

valnämnden fastställt för kännedom och för den till välfärdsområdesfullmäktige för kännedom. 

 

 

§ 6 Yttranderätt vid fullmäktigesammanträdet 7.3.2022 

 

Organet beslutar om närvaro- och yttranderätten vid sammanträdet.  

 

BESLUTSFÖRSLAG:  

Det temporära beredningsorganet föreslår att följande tjänsteinnehavare i samkommunen för  

Österbottens välfärdsområde ska beviljas yttranderätt vid  

välfärdsområdesfullmäktiges sammanträde 7.3.2022: samkommunens direktör,   

ekonomidirektör, HR-direktör, tf. förvaltningsdirektör och jurist.  

Dessutom föreslår beredningsorganet att Juha Post som fungerat som konsult i beredningen  

av förvaltningsstadgan ska beviljas yttranderätt. 

 

BESLUT:  Enligt förslag. 

     

§ 7 Godkännande av förvaltningsstadgan   

 
Välfärdsområdesfullmäktige fattar beslut om välfärdsområdets förvaltningsstadga (lag om 

välfärdsområden 611/2021) 22 §. Enligt 95 § i ifrågavarande lag ska förvaltningsstadgan 

innehålla behövliga bestämmelser om åtminstone 

1)  följande frågor som gäller ordnandet av förvaltningen och verksamheten 

a) organ och ledning, 

b) välfärdsområdesstyrelsens ordförandes uppgifter, 

c) personalorganisation, 

d) skötseln av ekonomin, 

e) granskningen av förvaltningen och ekonomin, 

f) intern kontroll, riskhantering och hantering av avtal, 
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2)  följande frågor som gäller besluts- och förvaltningsförfarandet 

a) delegering, 

b) organens sammanträden, 

c) inkallande av ersättare, 

d) uppgifterna för organens ordförande, 

e) tillfälligt sammanträdesordförande, 

f) välfärdsområdesstyrelsens företrädares och välfärdsområdesdirektörens rätt att närvara och 

yttra sig vid andra organs sammanträden, 

g) rätten för andra personer än ledamöterna att närvara och yttra sig vid organens 

sammanträden, 

h) sätten för beslutsfattande i organen och det sätt på vilket välfärdsområdet ser till att den 

tekniska utrustning och de tekniska förbindelser som behövs för deltagande i elektroniska 

sammanträden och elektroniskt beslutsförfarande är tillgängliga, 

i) föredragning, 

j) förande, justering och delgivning av protokoll, 

k) undertecknande av handlingar, 

l) ordnandet av informationshanteringen och dokumentförvaltningen, 

 

m) avgifter som tas ut för handlingar eller utlämnande av uppgifter, 

n) behandlingen av initiativ som avses i 30 § och om den information som ska ges till 

initiativtagaren, 

o) kommunikationsprinciperna, 

 p) förfarandet när ett ärende tas till behandling i ett högre organ, 

 

3)  följande frågor som gäller välfärdsområdesfullmäktiges verksamhet: 

a) välfärdsområdesfullmäktiges sammanträdesförfarande, 

b) inkallande av en ersättare i en fullmäktigeledamots ställe, 

c) behandling av fullmäktigeledamöternas motioner, 

d) fullmäktigegrupper som bildats för arbetet i välfärdsområdesfullmäktige, 

e) deltagande i sammanträden och elektronisk kallelse till sammanträde, 

f) längden på ledamöternas anföranden i enskilda ärenden, om bestämmelserna behövs för 

att säkerställa sammanträdets förlopp. 

Förvaltningsstadgan ska dessutom innehålla bestämmelser som behövs för att trygga 

tillgodoseendet av de språkliga rättigheterna i välfärdsområdets förvaltning på det sätt som 

anges i språklagen (423/2003) och någon annanstans i lag. 

För att verksamheten i välfärdsområdet ska kunna påbörjas måste behövliga bestämmelser i 

förvaltningsstadgan godkännas och behandlas vid välfärdsområdesfullmäktiges första 

sammanträde.  

Under år 2021 bereddes en förvaltningsstadga för samkommunen för Österbottens 

välfärdsområde. Delaktigheten i processen var omfattande och kommunerna hade möjlighet att 

kommentera stadgan. Förvaltningsstadgan för det självstyrande Österbottens välfärdsområde 

har alltså utarbetats utgående från samkommunens godkända förvaltningsstadga. I 

uppdateringen har man tillgodogjort sig av både den nya lagstiftningen samt 

Kommunförbundets mall för förvaltningsstadga.  

Förvaltningsstadgan saknar ännu bilaga 1 dvs. ”Verksamheten i störningssituationer under 

normala förhållanden och under undantagsförhållanden” samt § 89 dvs. revisionsnämndens 

uppgifter som måste tillfogas till stadgan när revisionsnämnden avgett sin framställning.  
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Förvaltningsstadgan kommer ännu att tas till behandling i år, varvid den kan preciseras, 

samtidigt som de delar som ännu saknas kan godkännas.  

 

Bilaga: Utkast till förvaltningsstadga för Österbottens välfärdsområde (23.2.2022) 

 

BESLUTSFÖRSLAG:  

                          Det temporära beredningsorganet föreslår att välfärdsområdesfullmäktige 

 

1. ska godkänna Österbottens välfärdsområdes förvaltningsstadga frånsett bilaga 1 dvs. 

”Verksamheten i störningssituationer under normala förhållanden och under 

undantagsförhållanden” samt § 89 dvs. revisionsnämndens uppgifter som måste tillfogas till 

stadgan när revisionsnämnden avgett sin framställning. 

2. ska förbinda sig att under innevarande år uppdatera och komplettera förvaltningsstadgan till 

behövliga delar.  

3. Förvaltningsstadgan träder i kraft genast 7.3.2022. 

 

BESLUT:  Punkt 1–3 godkändes enligt förslag.  

  

Under diskussionen framkom förslag till § 4, § 25 och § 154. Förslagen tas i beaktande i den 

fortsatta bearbetningen av förvaltningsstadgan samtidigt som även fullmäktigeledamöternas 

kommentarer, som ska vara inlämnade senast 28.2, beaktas. Förvaltningsstadgan färdigställs 

utgående från kommentarerna och tas för godkännande till fullmäktiges sammanträde 

7.3.2022.  

Ordförande beviljas befogenheter att göra tekniska korrigeringar. 

 

 

§ 8 Arvodes- och resestadga för förtroendevalda 

 

Välfärdsområdesfullmäktige beslutar om grunderna för de förtroendevaldas ekonomiska 

förmåner (Lag om välfärdsområden 611/2021, 4 kap. 22 § punkt 11 samt 10 kap. 87 §). 

Till en förtroendevald betalas  

1. sammanträdesarvode 

2. ersättning för inkomstbortfall och för kostnader som på grund av förtroendeuppdraget 

föranleds av avlönande av vikarie, ordnande av barnvård eller något motsvarande, samt  

3. ersättning för resekostnader samt dagtraktamente. 

Välfärdsområdesfullmäktige kan besluta att välfärdsområdesfullmäktiges och 

välfärdsområdesstyrelsens ordförande och vice ordförande samt (nämndernas) sektionernas 

ordförande ska sköta sitt förtroendeuppdrag på hel- eller deltid. Välfärdsområdesfullmäktige 

beslutar i samband med valet om månadslön och ersättningar som ska betalas till 

förtroendevalda på hel- eller deltid. Rätten till semester, sjukledighet och familjeledighet samt 

företagshälsovård fastställs på samma grunder som för välfärdsområdets tjänsteinnehavare (85 

§). 

Bilaga: Arvodes- och resestadga för förtroendevalda, utkast 23.2.2022 
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BESLUTSFÖRSLAG:  
                 Det temporära beredningsorganet föreslår att arvodes- och resestadgan för förtroendevalda  

ska godkännas i föreliggande form. Anställningen av en eventuell förtroendevald i deltid  

bereds till välfärdsområdesfullmäktiges följande sammanträden. 

 

BESLUT:  

 De föreslagna beloppen i arvodes- och resestadgan för förtroendevalda godkändes. 

 Förtroendevalda har dessutom rätt till ersättning för inkomstförlust.  

Ordföranden beviljas befogenhet att vid behov justera beloppen före fullmäktiges 

sammanträde. 

 

 

§ 9 Anmälan om bildande av fullmäktigegrupper 
 

Ledamöterna kan bilda fullmäktigegrupper för arbetet i välfärdsområdesfullmäktige. 

 

När en fullmäktigegrupp bildas ska detta samt gruppens namn och ordförande anmälas skriftligt 

till välfärdsområdesfullmäktiges ordförande. Alla ledamöter som ansluter sig till gruppen ska 

underteckna anmälan. 

 

BESLUTSFÖRSLAG:  
                 Det temporära beredningsorganet föreslår för välfärdsområdesfullmäktige att bildande av  

eventuella fullmäktigegrupper ska anmälas skriftligt till välfärdsområdesfullmäktiges  

ordförande. 

 

BESLUT:  Godkändes enligt förslag. 

 

 

§ 10 Val av ordförande och vice ordförande för välfärdsområdesfullmäktige för mandatperioden 

2022–2025  

 

I lagen om välfärsdområden kap. 4 § 26 sägs att välfärdsområdesfullmäktige ska bland sina 

ledamöter välja ett behövligt antal vice ordförande för välfärdsområdesfullmäktiges mandattid 

2022–2025, om inte välfärdsområdesfullmäktige har beslutat att de ska ha en kortare 

mandattid än välfärdsområdesfullmäktiges mandattid Ordföranden och vice ordförandena 

väljs vid samma valförrättning. 

 

Välfärdsområdesfullmäktiges ordförande och vice ordförande har rätt att närvara och yttra sig 

vid välfärdsområdesstyrelsens sammanträden. 

 

Storleken på presidiet fastställs i förvaltningsstadgan (Kap. 16 § 100). 

 

BESLUTSFÖRSLAG:  
                 Det temporära beredningsorganet föreslår att välfärdsområdesfullmäktige ska förrätta ett val  

av en ordförande och fyra vice ordförande. 

 

BESLUT:  Godkändes enligt förslag. 
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§ 11 Val av välfärdsområdesstyrelse för mandatperioden 2022–2025 

 

I lagen om välfärdsområden (611/2021) § 35 stadgas att det i varje välfärdsområde ska finnas 

förutom ett välfärdsområdesfullmäktige även en välfärdsområdesstyrelse och en 

revisionsnämnd. Välfärdsområdesstyrelsens ledamöter väljs av välfärdsområdesfullmäktige.  

 

Enligt lagen om välfärdsområden (611/2021) § 38 ska välfärdsområdesfullmäktige eller ett 

annat organ utse bland dem som valts till ledamöter en ordförande och ett tillräckligt antal vice 

ordförande för organet. Ordföranden och vice ordförandena väljs vid samma valförrättning. 

 

Välfärdsområdesfullmäktige kan besluta att välfärdsområdesfullmäktiges och 

välfärdsområdesstyrelsens ordförande och vice ordförande samt nämndernas ordförande ska 

sköta sitt förtroendeuppdrag på hel- eller deltid.. 

 

Enligt lagen om välfärdsområden (611/2021) § 43 ska välfärdsområdesstyrelsen: 

 

1. svara för välfärdsområdets förvaltning och skötseln av välfärdsområdets ekonomi, 

2. svara för beredningen och verkställigheten av välfärdsområdesfullmäktiges beslut och 

för tillsynen över beslutens laglighet, 

3. bevaka välfärdsområdets intresse och, om inte något annat anges i 

förvaltningsstadgan, företräda välfärdsområdet och föra välfärdsområdets talan, 

4. företräda välfärdsområdet som arbetsgivare och svara för välfärdsområdets 

personalpolitik, 

5. svara för samordningen av välfärdsområdets verksamhet, 

6. svara för ägarstyrningen av välfärdsområdeskoncernen samt för styrningen och 

övervakningen av andra som producerar tjänster som omfattas av välfärdsområdets 

organiseringsansvar, 

7. sörja för välfärdsområdets interna kontroll och ordnandet av riskhanteringen, 

8. sörja för ordnandet av internrevision av välfärdsområdet. 

 

Välfärdsområdesstyrelsens uppgifter som hänför sig till ägarstyrningen och 

koncernövervakningen i välfärdsområdeskoncernen fastställs i 50 §. 

 

Enligt Österbottens välfärdsområdes förvaltningsstadga har välfärdsområdesstyrelsen 13 

ledamöter (Kap. 3 § 13).   

 
BESLUTSFÖRSLAG:  

                 Det temporära beredningsorganet föreslår att välfärdsområdesfullmäktige ska förrätta ett val  

av ledamöter och personliga ersättare till välfärdsområdesstyrelsen.  

 

BESLUT:  Godkändes enligt förslag. 

 

§ 12 Val av ordförande och vice ordförande för välfärdsområdesstyrelsen för mandatperioden 2022–

2025  

 

I Österbottens välfärdsområdes förvaltningsstadga 3 kap. 13 § bestäms det om 

välfärdsområdesstyrelsens presidium. 
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Välfärdsområdesfullmäktige ska bland välfärdsområdesstyrelsens ledamöter välja en 

ordförande och ett behövligt antal vice ordförande för mandattiden 2022–2025, om inte 

välfärdsområdesfullmäktige har beslutat att den ska ha en kortare mandattid än 

välfärdsområdesfullmäktiges mandattid Ordföranden och vice ordförandena väljs vid samma 

valförrättning. 

 
BESLUTSFÖRSLAG:  

                 Det temporära beredningsorganet föreslår att välfärdsområdesfullmäktige ska förrätta ett val  

av en ordförande och två vice ordförande för välfärdsområdesstyrelsen. 

 

BESLUT:  Godkändes enligt förslag. 

 

§ 13 Tillsättande av revisionsnämnd och val av presidium för mandatperioden 2022–2025 

 

Enligt 3 kap. 14 § i Österbottens välfärdsområdes förvaltningsstadga har revisionsnämnden 

nio (9) ledamöter. Välfärdsområdesfullmäktige väljer ordförande och vice ordförande för 

nämnden bland ledamöterna i nämnden. Ordföranden och vice ordföranden ska vara 

fullmäktigeledamöter. Varje ledamot har en personlig ersättare. 

 

Enligt 14 kap. 89 §  i Österbottens välfärdsområdes förvaltningsstadga ska revisionsnämnden 

i enlighet med de uppgifter som föreskrivs i lagen om välfärdsområden svara för granskningen 

av förvaltningen och ekonomin, utvärderingen av målen, resultaten och ändamålsenligheten i 

välfärdsområdets och välfärdsområdeskoncernens verksamhet och ekonomi samt övervaka 

att skyldigheten att redogöra för bindningar iakttas. Revisionsnämnden ska i enlighet med de 

uppgifter som föreskrivs i § av lagen om välfärdsområden svara för granskningen av 

förvaltningen och ekonomin, utvärderingen av målen, resultaten och ändamålsenligheten i 

välfärdsområdets och välfärdsområdeskoncernens verksamhet och ekonomi samt övervaka 

att skyldigheten att redogöra för bindningar iakttas. Revisionsnämnden ska dessutom för 

välfärdsområdesfullmäktige lägga fram ett förslag om huruvida bokslutet kan godkännas och 

de redovisningsskyldiga beviljas ansvarsfrihet. 

 

Utöver vad som bestäms i kap. 14 §125 i lagen om välfärdsområden ska revisionsnämnden: 

1. godkänna revisionsnämndens utvärderingsplan, 

2. följa hur revisorns revisionsplan utfaller och hur revisorn utför sina uppgifter samt vid 

behov komma med förslag om hur revisionen kunde utvecklas, 

3. se till att revisionen får de resurser som behövs för att revisionen ska kunna utföras i 

den omfattning som god offentlig revisionssed förutsätter, 

4. komma med initiativ och förslag om hur uppgifterna för revisionsnämnden, revisorn, 

internrevisionen samt Statens revisionsverk kunde samordnas på ett så 

ändamålsenligt sätt som möjligt, 

5. övervaka hur skyldigheten att redogöra för bindningar iakttas, att redogörelserna för 

bindningarna tillkännages för välfärdsområdesfullmäktige två (2) gånger per år och se 

till att de offentliga uppgifterna i registret över bindningar publiceras på 

välfärdsområdets webbplats, 

6. vara personuppgiftsansvarig för registret över bindningar samt 

7. ansvara för informationsgången. 
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Revisionsnämnden informerar i första hand välfärdsområdesfullmäktige om frågor som gäller 

nämndens uppgifter. Övrig information ges på det sätt som revisionsnämnden beslutar. I 

informationsgivningen iakttas i tillämpliga delar de allmänna anvisningar om principerna för 

information som godkänts av välfärdsområdesstyrelsen. 

 

BESLUTSFÖRSLAG:  
                 Det temporära beredningsorganet föreslår att välfärdsområdesfullmäktige ska tillsätta en  

revisionsnämnd samt välja ordförande och vice ordförande för revisionsnämnden.  

 

BESLUT:  Godkändes enligt förslag. 

 

§ 14 Tillsättande av nationalspråksnämnd och val av presidium 

  

I tvåspråkiga välfärdsområden ska det finnas en nationalspråksnämnd. Till ledamöter i nämnden 

väljs personer som hör till den språkliga minoriteten i välfärdsområdet. (Lag om välfärdsområden 

611/2021 § 33).  

 

Enligt Österbottens välfärdsområdes förvaltningsstadga har nationalspråksnämnden nio (9) 

ledamöter (3 kp. § x15). Välfärdsområdesfullmäktige väljer ordförande och vice ordförande för 

nämnden bland ledamöterna i nämnden. Ordföranden och vice ordföranden ska vara 

fullmäktigeledamöter. Varje ledamot har en personlig ersättare. 

 

Nationalspråksnämnden har till uppgift (Österbottens välfärdsområdes förvaltningsstadga 4 kap 

18 §): 

 

1. utreda, bedöma och uttala sig om hur välfärdsområdesfullmäktiges beslut påverkar hur 

de språkliga rättigheterna tillgodoses i praktiken, 

2. utreda, bedöma och fastställa behovet av tjänster som tillhandahålls på 

minoritetsspråket samt följa upp tillgången till och kvaliteten hos dessa tjänster, 

3. på basis av utredningar, utvärderingar och uppföljning lägga fram förslag för 

välfärdsområdesstyrelsen om åtgärder för utveckling av tjänsterna och servicekedjorna 

för den språkliga minoriteten samt om kraven på personalens språkkunskaper och 

utvecklingen av språkkunskaperna, 

4. i tvåspråkiga välfärdsområden där svenska är minoritetsspråk, komma med förslag om 

innehållet i ett i 39 § i lagen om ordnande av social- och hälsovård avsett avtal om 

samarbetet och arbetsfördelningen mellan tvåspråkiga välfärdsområden, lämna 

utlåtande om avtalet till välfärdsområdesfullmäktige samt följa fullgörandet av avtalet. 

 

Nämnden ska årligen lämna välfärdsområdesstyrelsen en berättelse om hur tjänsterna på 

minoritetens språk har genomförts. Välfärdsområdesstyrelsen lämnar 

välfärdsområdesfullmäktige ett utlåtande om de åtgärder som nämndens berättelse ger 

anledning till. 

 

Nämndens ordförande har rätt att närvara och yttra sig i välfärdsområdesstyrelsen. 
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BESLUTSFÖRSLAG:  
                 Det temporära beredningsorganet föreslår att välfärdsområdesfullmäktige ska tillsätta en  

nationalspråksnämnd samt välja ordförande och vice ordförande för nationalspråksnämnden. 

 

BESLUT:  Godkändes enligt förslag. 

 

§ 15 Tillsättande av välfärdsområdesvalnämnd och val av presidium 

 

Enligt  Österbottens välfärdsområdes förvaltningsstadga (4 kap. 16 §) har 

välfärdsområdesvalnämnden fem (5) ledamöter. Välfärdsområdesfullmäktige väljer 

ordförande, vice ordförande och övriga ledamöter för nämnden.  

 

Välfärdsområdesfullmäktige väljer utöver ordinarie ledamöter för nämnden även fem (5) 

ersättare som placeras i den ordning som de ersätter de ordinarie ledamöterna. 

 

BESLUTSFÖRSLAG:  
                 Det temporära beredningsorganet föreslår att välfärdsområdesfullmäktige ska tillsätta en  

välfärdsområdesvalnämnd samt välja ordförande och vice ordförande för  

välfärdsområdesvalnämnden. 

 

BESLUT:  Godkändes enligt förslag. 

 

§ 16 Val av revisor för 2021–2022 

 

 

Det temporära beredningsorganet har till uppgift att bereda valet av revisorer för fullmäktiges 

behandling. 

 
Eftersom 1,5 år av planering och beredning föregår den egentliga verksamhetsstarten som 

sker 1.1.2023 föreslås att revisionstjänsterna gällande den lagstadgade revisionen av 

förvaltningen och ekonomin för välfärdsområdets beredning för 2021–2022 direktupphandlas 

med motiveringen att det mesta av kostnaderna för beredningen uppstår som köptjänster från 

samkommunen för Österbottens välfärdsområde och att det då är totalekonomiskt mest 

fördelaktigt att samma revisionsbolag som sköter revisionen i samkommunen också sköter 

revisionen för välfärdsområdets beredningsverksamhet.  

 

Anskaffningens värde innebär att den klassificeras som en småupphandling på vilken Lagen 

om offentlig upphandling (1397/2016) inte tillämpas. Därför har upphandlande enheten egen 

prövningsrätt angående det mest ändamålsenliga förfaringssättet för anskaffningen. I nuläget 

finns det ingen uppfattning om vad revisionen av organisationen med full verksamhet skulle 

betyda varför ny upphandling av revisionstjänsterna för 2023 sker i ett senare skede.  

 

Enligt bifogad offert uppskattar BDO Audiator att revisionen utgör 2,5 respektive 4 dagar för 

2021 och 2022 till ett totalpris om 4.179,50 euro utan moms. 
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BESLUTSFÖRSLAG:  
      Det temporära beredningsorganet föreslår för fullmäktige att BDO Audiator väljs som     

                        revisorssamfund att sköta revisonen av ekonomin och förvaltningen för perioden 2021–2022. 

 

BESLUT:  Godkändes enligt förslag. 

 

§ 17 Fastställande av redovisningsskyldiga för år 2021 

  

Det temporära beredningsorganet och dess ordförande är redovonsningsskyldiga för 

räkenskaperna och förvaltningen under beredningsåret 2021 

 
De redovisningsskyldiga i Österbottens välfärdsområde utgör de föredragande, vilka enligt 

förvaltningsstadgan är direktören och sektordirektörerna 

BESLUTSFÖRSLAG:  
                 Det temporära beredningsorganet föreslår för välfärdsområdesfullmäktige att direktören och  

sektordirektörerna i enlighet med förvaltningsstadgan ska vara redovisningsskyldiga i  

Österbottens välfärdsområde år 2021. 

 

BESLUT:  Godkändes enligt förslag. 

 

§ 18 Överlåtelse av personal till Österbottens välfärdsområde 1.1.2023 och beredningsarbetet 2022 

 

I 3 kap. 18 § av lagen om genomförande av reformen av social- och hälsovården och 

räddningsväsendet och om införande av den lagstiftning som gäller reformen (616/2021) 

stadgas det om personalens ställning.  Överföringen från kommuner och samkommuner till 

välfärdsområden och välfärdssammanslutningar av uppgifter inom social- och hälsovården 

och räddningsväsendet och den personal som utför dem ska betraktas som överlåtelse av 

rörelse. Överföringen till ett välfärdsområde eller en välfärdssammanslutning av kuratorer och 

psykologer inom elevhälsan som är anställda av kommunen eller samkommunen ska också 

betraktas som överlåtelse av rörelse. 

 

Verksamheten i den frivilliga samkommunen för Österbottens välfärdsområde inleddes 

1.1.2022. Den högsta ledningen, mellanledningen samt en del anställda i olika 

sakkunniguppgifter (ca 100 personer) rekryterades till samkommunen medelst 

ansökningsförfarande.  Hela den övriga personalen överfördes genom överlåtelse av 

verksamhet 1.1.2022. I fråga om skolkuratorer och skolpsykologer fick kommunerna själv 

bestämma om anställda inom elevvården ska överföras till den frivilliga samkommunen 

1/2022, i början av skolåret 8/2022 eller huruvida överföringen ska genomföras 1.1.2023. 

 

År 2023 kommer Österbottens välfärdsområde att inrymma utöver de funktioner som hör till 

samkommunen för Österbottens välfärdsområde även räddningsväsendet i hela landskapet, 

Kronobys social- och hälsovård, Korsnäs socialvårdstjänster samt skolkuratorer och 

skolpsykologer inom elevvården. I fråga om anställda i stödtjänster ska överlåtelsen av 

verksamheten och placeringen ses över separat (välfärdsområdet eller in-house-bolag). 

 

Hela personalen överförs till det självstyrande välfärdsområdet genom överlåtelse av 

verksamhet från och med 1.1.2023.  Personal som överförs  
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- Anställda i Österbottens välfärdssamkommun 

- Anställda på Österbottens räddningsverk 

 

 

- Anställda vid Mellersta Österbottens och Jakobstadsområdets räddningsverk vars uppgifter 

hänför sig till Österbottens välfärdsområde 

- Anställda inom socialvården i Korsnäs kommun 

 

- Anställda i välfärdssamkommunen Soite vars arbetsuppgifter hänför sig till den primärvård 

och socialvård som tillhandahålls i Kronoby 

- De skolpsykologer och skolkuratorer inom elevvården i kommunerna vilka inte redan har 

överförts till Österbottens välfärdssamkommun från och med 1.1.2022 eller 1.8.2022 

- Anställda i samkommuner som tillhandahåller specialomsorger, till den del som de hör till 

Österbottens område. 

 

Ingen separat beredningspersonal anställs för välfärdsområdesberedningen. 

Välfärdsområdessamkommunens tjänsteinnehavare bereder det självstyrande 

välfärdsområdet medelst köptjänster vid sidan av sina egna tjänsteuppgifter under år 2022. 

Följande tjänsteinnehavare deltar i beredningsarbetet: direktören, förvaltningsdirektören, 

HR-direktören, ekonomidirektören, förändringsledaren, kvalitetsdirektören, chefsöverläkaren, 

socialdirektören, chefsöverskötaren, sektordirektörerna (3 stycken, 1 per ålderssektor), 

kommunikationsdirektören och verksamhetsområdesdirektörerna (6 stycken). Beredningen 

av räddningsväsendet leds av direktören för Österbottens räddningsverk och denna 

arbetsinsats köps av Österbottens räddningsverk.  Dessutom kommer arbetsinsatser av 

andra tjänsteinnehavare att köpas av Österbottens välfärdsområde i behövlig utsträckning.  

 

BESLUTSFÖRSLAG:  
                 Det temporära beredningsorganet föreslår att välfärdsområdesfullmäktige  

 

1. ska anteckna ställningen för den personal som fastställs i lag och bestämmelserna om 

överlåtelsen av verksamheten för kännedom 

2. ska godkänna att välfärdssamkommunens tjänsteinnehavare under år 2022 bereder 

välfärdsområdet som köptjänst vid sidan av sin tjänsteutövning och befullmäktigar 

tjänsteinnehavarna att bereda igångsättandet av välfärdsområde  

3. ska godkänna att ett separat avtal om överlåtelse av personal jämte överlåtelseprinciper 

upprättas och att de tas till välfärdsområdesfullmäktige för beslutsfattande på våren 2022. 

BESLUT:  Punkt 1–3 godkändes enligt förslag. 

 

§ 19 Inrättande av tjänst som välfärdsområdesdirektör, tillsättande av tjänst och skötsel av tjänsten 

på visstid 

 

Österbottens självstyrande välfärdsområde inleder sin verksamhet 1.1.2023. För ledningen av 

välfärdsområdet ska en tjänst som välfärdsområdesdirektör inrättas. Fullmäktige väljer 

välfärdsområdesdirektören (förvaltningsstadgan 7 kap. 55§). 

 

Fullmäktige lediganslår tjänsten som välfärdsområdesdirektör att sökas 8.3.2022–22.3.2022. 

Direktören ansvarar för beredningen av välfärdsområdet, och när verksamheten väl har 
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kommit igång ansvarar direktören för att verksamheten är resultatrik och utvecklas på basis 

av organens strategiska linjedragningar. Välfärdsområdesdirektören, som är underställd 

välfärdsområdesstyrelsen, leder välfärdsområdets förvaltning, skötseln av välfärdsområdets  

 

 

ekonomi samt väl-färdsområdets övriga verksamhet. Tjänsten tillsätts tillsvidare. Arbetstiden 

under 2022 avtalas separat. 

 

Behörighetskrav:  

 

Lämplig högre högskoleexamen, ansenlig kännedom om välfärdsområdets funktioner samt 

omfattande prov på effektivt ledarskap, nätverksarbete i branschöverskridande nätverk och 

strategiskt utvecklingsarbete. Språkkunskapskrav: God förmåga att i tal och skrift använda det 

andra inhemska språket som inte är den sökandens modersmål.  

 

Prövotid tillämpas i tjänsten. 

 

 

BESLUTSFÖRSLAG:  
                 Det temporära beredningsorganet föreslår att välfärdsområdesfullmäktige 

 

1. inrättar en tjänst som välfärdsområdesdirektör, 

2. godkänner behörighetsvillkoren för direktörstjänsten, 

3. ledigförklarar tjänsten som välfärdsområdesdirektör, 

4. tillsätter en grupp för valet av välfärdsområdesdirektör bestående av presidiet för 

Österbottens välfärdsområdesfullmäktige, presidiet för välfärdsområdesstyrelsen och HR-

direktör Ann-Charlott Gröndahl samt Sabina Bäckman som sekreterare för arbetsgruppen.  

Valet av välfärdsområdesdirektör tas till fullmäktige för godkännande den 14 april. 

5. förordnar samkommunens direktör Marina Kinnunen att sköta tjänsten som 

välfärdsområdesdirektör på visstid vid sidan av sin egen tjänsteutövning tills en ordinarie 

direktör har valts. 

 

BESLUT:   

Godkändes enligt förslag med preciseringen att språkkunskapskravet justeras till god förmåga 

att i tal och skrift använda de båda inhemska språken.  

I punkt 4 tas datumet bort och istället skrivs ”så snart som möjligt” in. 

  

§ 20 Välfärdsområdesfullmäktiges mötestidtabell 2022 

 

För välfärdsområdesfullmäktige föreslås följande mötestidtabell för år 2022: 

 

― 7.3.2022 kl. 10-13 

― 21.3.2022 kl. 12-15 

― 11.4.2022 kl. 10-13 

― 6.6.2022 kl. 10-13 

― 12.9.2022 kl. 10-13 

― 28.11.2022 kl. 10-13 

 

― 11.4.2022 kl. 14-18 seminarie 
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Dessutom har fullmäktigeledamöterna och ersättarna haft två introduktionstillfällen: 

 

― 7.2.2022 kl. 9–12 

― 21.2.2022 kl. 12–16 

 

 
BESLUTSFÖRSLAG:  

            Det temporära beredningsorganet föreslår för välfärdsområdesfullmäktige att  

                   mötestidtabellen för år 2022 fastställs enligt förslaget. 

 

 

BESLUT:  Föreslås att mötena och seminariet hålls enligt ovanstående tidtabell. 

 

§ 21 Eventuella övriga ärenden på välfärdsområdesfullmäktiges sammanträde 7.3.2022 

 

Eventuella övriga ärenden tas till välfärdsområdesfullmäktige för kännedom eller för 

beslutsfattande beroende på ärendets karaktär. 

 
BESLUTSFÖRSLAG:  

                Det temporära beredningsorganet ger ordföranden befogenhet att göra tekniska justeringar  

i välfärdsområdesfullmäktiges föredragningslista om andra ärenden behöver tas upp för 

kännedom eller för beslutsfattande. 

 

BESLUT:  Ordföranden ges befogenhet att göra nödvändiga ändringar eller justeringar.   

Övriga ärenden läggs inte  till på välfärdsområdesfullmäktiges föredragningslista. Istället 

 läggs ärendet ”Frågor, motioner, meddelanden” till. 

 

§ 22 Välfärdsområdesfullmäktiges sammanträde 7.3.2022 avslutas 

 

Sammanträdet avslutas. 

 
 

BESLUTSFÖRSLAG:  
                 Det temporära beredningsorganet föreslår paragraf om avslutande av       

                        välfärdsområdesfullmäktiges möte 7.3. 

 

BESLUT:  Godkändes enligt förslag. 

 

§ 23 Övriga ärenden för kännedom för det temporära beredningsorganet 

 

 Det temporära beredningsorganet delges för kännedom följande bilagor/tilläggsmaterial: 
― Tilläggsmaterial1: Kannanotto psykiatrian asemasta hyvinvointialueilla, SELY 

― Tilläggsmaterial 2: Tehyn kannanotto hyvinvointialueiden hallintosääntövalmistelusta 

hoitotyön johtamisesta 
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BESLUTSFÖRSLAG: 

Övriga ärenden antecknas för kännedom. 

 
BESLUT: Antecknades för kännedom. 
 

 

§ 24 Det temporära beredningsorganets sammanträde avslutas och det temporära 

beredningsorganet avslutar sin verksamhet 

 
― Det temporära beredningsorganet har fullföljt sin uppgift och därmed upphör dess uppdrag.  

― Ledningen av beredningen av välfärdsområdet överförs till de förtroendevalda som valdes in 

i välfärdsområdesvalet. 

― Ordföranden avslutar sammanträdet kl. xx.xx. 

 

BESLUTSFÖRSLAG: 

Sammanträdet avslutas och organets verksamhet upphör då välfärdsområdesfullmäktige 

inleder sin verksamhet. 

 
 BESLUT:  Sammanträdet avslutades kl. 15.06. 
 

Det temporära beredningsorganet har kvar sina befogenheter fram till 
välfärdsområdesstyrelsens första sammanträde. Det temporära beredningsorganet kan vid 
behov sammankallas. 
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