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Organ:  Välfärdsområdesfullmäktige, Österbottens välfärdsområde  

   

Tid:  7.3.2022 kl 10.01- 11:59 

 

Plats:  Örn, Y3 

 

Närvarande:  Niemi, Minna C ledamot  

Keskinen, Pasi C ledamot 

Moisio, Harri  VF ledamot 

Berg, Kim  SDP ledamot 

Mäkynen, Matias SDP ledamot 

Rantala, Mervi SDP ledamot 

Miettinen, Arja SDP ledamot 

Ala-Heikkilä, Sari SDP ledamot 

Tolppanen, Maria SDP ledamot 

Kivimäki, Jorma SDP ledamot 

Sjökvist, Peter SDP ledamot 

Östman, Peter KD ledamot 

Byggmästar, Martin KD ledamot 

Pettersson, David KD ledamot 

Hjulfors, Andreas KD ledamot 

Heinonen, Marko Saml. ledamot 

Mäki, Tommi Saml.  ledamot 

Huhta, Henrik Saml. ordförande § 1-2 

Pihlajaniemi, Petri Saml. ledamot 

Luoma, Kai  Saml. ledamot 

Tuomela, Antti Saml. ledamot 

Strand, Joakim SFP ledamot 

Ollikainen, Mikko SFP ordförande § 11-22 

Borg, Johanna SFP  ledamot 

Lindqvist, Hans-Erik SFP ledamot 

Bystedt, Rainer SFP ledamot 

Lithén, Carola SFP ledamot 

Vikström, Kenth SFP ledamot 

West, Mia  SFP ledamot 

Frostdahl, Steven SFP ledamot 

Holmäng, Johanna SFP ledamot 

Ragnäs, Patrick SFP   ordförande § 3-10 

Brännkärr-Friberg, Nina SFP ledamot 

Salovaara-Kero, Anne SFP ledamot 

Somppi, Sari SFP ledamot 

Granlund, Gun SFP suppleant 

Kaptens, Gun SFP ledamot  

Haldin, Annica SFP ledamot 

Sandbacka, Joacim SFP ledamot 

Gädda, Mikael SFP ledamot 

Willman, Gösta SFP ledamot 

Näs, Katarina SFP ledamot 

Backull, Ann-Britt SFP ledamot 

Yli-Pelkola, Kim SFP ledamot 

Sjöskog, Niclas SFP ledamot 

Tokou, Maria SFP ledamot 

Palm, Maria  SFP ledamot 

Ahlbäck, Jenni SFP ledamot 
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Jusslin, Gunilla SFP ledamot 

Svedjebäck, Karl-Gustav SFP ledamot 

Forth-Snellman, Åsa-Britt SFP ledamot 

Mahdi, Ramieza SFP ledamot 

Kullas, Johan SFP ledamot 

Alhonnoro, Lotta Gröna ledamot 

Sipinen, Helinä SannF ledamot 

Rintamäki, Anne SannF ledamot 

Karppi, Päivi  SannF ledamot 

Mäkynen, Jukka SannF ledamot 

Salminen, Asko SannF ledamot 

 

Frånvarande: Juhthborg, Johanna 

 

Sakkunniga: Tuula Hartman jurist 

  Päivi Berg  förvaltningschef 

  Pia Vähäkangas sektordirektör 

  Pia-Maria Sjöström sektordirektör  

  Erkki Penttinen sektordirektör 

  Lena Nystrand ekonomidirektör 

  Ann-Charlotte Gröndahl HR-direktör  

  Marina Kinnunen direktör, temporära beredn.org.ordf.,jävig § 19 

Övriga närvarande:  

 

Sekreterare: Maria Liukkonen                           tf. förvaltningsdirektör  

 

Paragrafer:  1 - 22 

 

Protokollet undertecknat:   

   

   

  ____________________ ___________________ 

  Henrik Huhta, ordförande Patrick Ragnäs, ordförande 

  § 1-2  § 3-10 

 

   

  ____________________ ___________________ 

  Mikko Ollikainen, ordförande Maria Liukkonen, sekreterare 

  § 11- 22 

 

 

Justerat:  Plats och tid: Plats och tid: 

 

   

  ______________________ _______________________ 

  Jenni Ahlbäck Sari Ala-Heikkilä 

 

   

 

Framlagt till påseende: Framlagts allmänt till  Utdragets riktighet bestyrkes: 

påseende under tiden  

     

  ___/___-___/___.20___  ________________________________ 

 

Protokollet godkänt
elektroniskt 14.3.2022

Protokollet godkänt
elektroniskt 17.3.2022

Protokollet godkänt
elektroniskt 17.3.2022

Protokollet godkänt
elektroniskt 11.3.2022

Protokollet granskat och 
godkänt elektroniskt 20.3.2022

Protokollet granskat och 
godkänt elektroniskt 21.3.2022

23    3      29   4         22
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Organ: Välfärdsområdesfullmäktige 

Tid: 7.3.2022 kl. 10.01-11.59 

Plats: Örn, Y3 

 

Ärendeförteckning 

Paragraf Ärende                   Sida 

 

§ 1 Sammanträdet öppnas, laglighet och närvarande ledamöter konstateras och föredragningslistan 

godkänns 4 

§ 2 Val av mötesordförande för välfärdsområdesfullmäktige 5 

§ 3 Val av protokollförare för välfärdsområdesfullmäktiges sammanträde 6 

§ 4 Val av protokolljusterare 7 

§ 5 Yttranderätt vid fullmäktigesammanträdet 7.3.2022 8 

§ 6 Konstaterande av valresultatet i välfärdsområdesvalet 2022:  fullmäktigeledamöter och ersättare 9 

§ 7 Godkännande av förvaltningsstadgan 11 

§ 8 Arvodes- och resestadga för förtroendevalda 14 

§ 9 Anmälan om bildande av fullmäktigegrupper 16 

§ 9 a  Val av nämnd för proportionella val för välfärdsområdesfullmäktiges mandatperiod 2022-2025 17 

§ 10 Val av ordförande och vice ordförande för välfärdsområdesfullmäktige för  mandatperioden 2022–

 2025 18 

§ 11 Val av välfärdsområdesstyrelse för mandatperioden 2022–2025 19 

§ 12 Val av ordförande och vice ordförande för välfärdsområdesstyrelsen för  mandatperioden 2022–2025 

  21 

§ 13 Tillsättande av revisionsnämnd och val av presidium för mandatperioden 2022– 2025 22 

§ 14 Tillsättande av nationalspråksnämnd och val av presidium 24 

§ 15 Tillsättande av välfärdsområdesvalnämnd och val av presidium 26 

§ 16 Val av revisor för 2021–2022 27 

§ 17 Fastställande av redovisningsskyldiga för år 2021 28 

§ 18 Överlåtelse av personal till Österbottens välfärdsområde 1.1.2023 och  beredningsarbetet 2022 29 

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

 visstid 31 

§ 20 Välfärdsområdesfullmäktiges mötestidtabell 2022 33 

§ 21 Frågor, motioner och meddelanden 34 

§ 22 Välfärdsområdesfullmäktiges sammanträde 7.3.2022 avslutas 35 
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§ 1 Sammanträdet öppnas, laglighet och närvarande ledamöter konstateras och 
föredragningslistan godkänns 

Områdesfullmäktige, § 1, 7.3.2022 

I lagen om genomförande av reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet och 

om införande av den lagstiftning som gäller reformen (616/2021) § 17 fastställs att så fort 

resultatet för det första välfärdsområdesvalet har fastställts ska välfärdsområdesfullmäktige 

konstituera sig och välja styrelse och övriga förvaltningsorgan för välfärdsområdet samt vidta de 

andra åtgärder som behövs för att organisera välfärdsområdets verksamhet och förvaltning.   

 

Det temporära beredningsorganet har vid sitt sammanträde 23.2.2022 berett de ärenden som ska 

behandlas vid välfärdsområdesfullmäktiges första sammanträde och inkallat 

fullmäktigeledamöterna till detta sammanträde.   

 

Henrik Huhta som är den till åren äldsta ledamoten öppnar sammanträdet och för ordet tills 

fullmäktige valt en ordförande.   

 

Sammanträdet konstateras vara öppnat och lagligt sammankallat, samtidigt konstateras de 

närvarande ledamöterna. Föredragningslistan godkänns som arbetsordning för sammanträdet.   

 

Temporära beredningsorganet:   

 Henrik Huhta, som är den till åren äldsta ledamoten, öppnar 

sammanträdet samt konstaterar att sammanträdet är lagenligt 

sammankallat och konstaterar de närvarande ledamöterna. 

Föredragningslistan för sammanträdet godkänns som arbetsordning.   

 

FULLM:   ordförande Henrik Huhta öppnade mötet kl 10.01. 

 

 vid sammanträdet konstaterades vara närvarande 58 ledamöter samt 1 

ersättare. 

 

 ordföranden konstaterade sammanträdet vara lagenligt sammankallat 

och beslutsfört och beslöt ta ett extra ärende § 9 a som delgetts 

ledamöterna efter det, att  föredragningslistan skickats. 
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§ 2 Val av mötesordförande för välfärdsområdesfullmäktige  

Områdesfullmäktige, § 2, 7.3.2022 

 
Välfärdsområdesfullmäktige väljer bland sina ledamöter en ordförande som fungerar som 

ordförande för sammanträdet den 7 mars tills valet av ordförande har förrättats.   

 

Temporära beredningsorganet:   

 föreslår, att välfärdsområdesfullmäktige ska välja en ordförande för 

sammanträdet.   

 

FULLM:     ledamot Joakim Strand föreslog att ledamot Patrick Ragnäs väljs som 

ordförande för sammanträdet 7.3.2022. Förslaget godkändes enhälligt 

och Patrick Ragnäs valdes till ordförande för sammanträdet tills valet 

av ordförande förrättats. 
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§ 3 Val av protokollförare för välfärdsområdesfullmäktiges sammanträde   

Områdesfullmäktige, § 3, 7.3.2022 

  
En protokollförare och sekreterare måste förordnas för fullmäktiges sammanträden. En 

protokollförare väljs för det sammanträde som hålls den 7 mars. 

 

Temporära beredningsorganet:   

 föreslår, att man för sammanträdet den 7 mars ska förordna det 

temporära beredningsorganets medlem Maria Liukkonen till 

protokollförare och sekreterare.   

  

FULLM:      godkände förslaget. 
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§ 4 Val av protokolljusterare 

Områdesfullmäktige, § 4, 7.3.2022 

  
Protokollet justeras på det sätt som organet beslutat.   

  

Protokollet kan undertecknas och justeras elektroniskt.   

  

Till protokolljusterare föreslås medlemmar i bokstavsordning så att man alltid från listan väljer de 

två följande förtroendevalda som står i tur att fungera som protokolljusterare.   

 

Temporära beredningsorganet:   

 föreslår, att Jenni Ahlbäck och Sari Ala-Heikkilä ska väljas till 

protokolljusterare. 

 

 Föreslås, att protokollet granskas elektroniskt. 

  

FULLM:      till protokolljusterare valdes ledamöterna Jenni Ahlbäck och Sari Ala-

Heikkilä. 

 

 Godkände elektronisk granskning av protokollet. 
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§ 5 Yttranderätt vid fullmäktigesammanträdet 7.3.2022 

Områdesfullmäktige, § 5, 7.3.2022 

  
Organet beslutar om yttranderätten vid sammanträdet den 7 mars. 

 

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 yttranderätt åt Juha Post som 

fungerat som konsult i beredningen. 

  

FULLM:      godkände förslaget. 
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§ 6 Konstaterande av valresultatet i välfärdsområdesvalet 2022: 
 fullmäktigeledamöter och ersättare 

 Temporära beredningsorganet, § 5, 23.2.2022 

 

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: 

 

- 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 

 

 

RT26 Valda ledamöter i välfärdsområdesfullmäktige och ersättare enligt jämförelsetal,BILAGA 

 

BESLUTSFÖRSLAG:  

 Det temporära beredningsorganet antecknar det valresultat som 

välfärdsområdesvalnämnden fastställt för kännedom och för den till 

välfärdsområdesfullmäktige för kännedom. 

fortsätter… 
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BESLUT:  Det temporära beredningsorganet antecknade det valresultat som 

välfärdsområdes-valnämnden fastställt för kännedom och för den till 

välfärdsområdesfullmäktige för kännedom. 

 ____________________________________________________ 

 

Områdesfullmäktige, § 6, 7.3.2022 

 

RT26 Valda ledamöter i välfärdsområdesfullmäktige och ersättare enligt jämförelsetal, 

     BILAGA § 6 

 

 

Temporära beredningsorganet: 

 föreslår, att områdesfullmäktige antecknar valresultatet för kännedom. 

 

FGE: antecknar valresultatet för kännedom. 
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§ 7 Godkännande av förvaltningsstadgan   

Temporära beredningsorganet, § 7,  23.2.2022 

 

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, 

 

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.              fortsätter... 
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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.  

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. 

_____________________________________________________ 

 

fortsätter… 
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Områdesfullmäktige, § 7, 7.3.2022 

 

Utkast till förvaltningsstadgan (23.2.2022) som bilaga. En, på basen av områdesfullmäktiges 

förslag, uppdaterad version av förvaltningsstadgan sänds till fullmäktigeledamöterna innan mötet. 

 

Utkast till förvaltningsstadga 23.2.2022   BILAGA § 7 

 

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. 

 

FGE: ledamot Harri Moisio gav tre förslag. 

 

1) Tillsättande av ett mångkulturellt råd. 

2) Ändring av sektionerna för räddningsväsendet samt 

välbefinnande, hälsa och kontaktytor till nämnder. 

3) Tillsättande av parlamentariska arbetsgrupper för uppdatering av 

förvaltningsstadgan. 

 

ledamot Harri Moisios förslag 1 fick understöd av ledamot Lotta 

Alhonnoro och förslag 3 fick understöd av ledamot Asko Salminen. 

    

  ledamot Antti Tuomela gav ett förslag att formuleringen i paragraferna 

106,143 och 163 gällande bilagorna skulle korrigeras så att bilagorna 

alltid skulle tillställas på både finska och svenska. Ledamot Marko 

Heinonen understödde Tuomelas förslag. 

 

  ledamot Lotta Alhonnoro gav ett förslag gällande förvaltningsstadgans 

§ 7. Förslaget var att det skulle tilläggas att ungdomsfullmäktiges 

representant skulle ha rätt att närvara samt yttranderätt i fullmäktiges 

samt sektionen för välbefinnande, hälsa och kontaktytor möten. 

Ledamot Harri Moisio understödde Alhonnoros förslag. 

 

  ordförande gav ett förslag att alla de ändringsförslag som framkommit 

under sammanträdet skall beaktas i samband med ytterligare 

beredning av förvaltningsstadgan i styrelsen samt genom 

parlamentariska arbetsgrupper som tillsätts av styrelsen. Förslaget 

godkändes enhälligt. 

  ______________   
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§ 8 Arvodes- och resestadga för förtroendevalda 

 Temporära beredningsorganet, § 8, 23.2.2022 

 

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 

 

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. 

_______________________________________________________ 

 

 

 

 

 

fortsätter... 
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Områdesfullmäktige, § 8, 7.3.2022 
 

Arvodes- och resestadga för förtroendevalda, utkast 23.2.2022 BILAGA § 8 

 

Temporära beredningsorganet: 

  föreslår, att de föreslagna beloppen i arvodes- och resestadgan för 

förtroendevalda godkännes. Förtroendevalda har dessutom rätt till 

ersättning för inkomstförlust. 

 

 

FGE: godkände förslaget. 
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§ 9 Anmälan om bildande av fullmäktigegrupper 

Temporära beredningsorganet, § 9, 23.2.2022 

 

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 välfärds-

områdesfullmäktige att bildande av eventuella fullmäktigegrupper ska 

anmälas skriftligt till välfärdsområdesfullmäktiges ordförande. 

 

BESLUT:  Godkändes enligt förslag. 

  __________________________________________________ 

 

Områdesfullmäktige, § 9, 7.3.2022 

 

Temporära beredningsorganet: 

  föreslår, att det temporära beredningsorganet föreslår för välfärds-

områdesfullmäktige att bildande av eventuella fullmäktigegrupper ska 

anmälas skriftligt till välfärdsområdesfullmäktiges ordförande. 

 

FGE: godkänner förslaget och konstaterar att meddelande gällande 

bildande av fullmäktigegrupper tillställs till ordförande under mötet 

eller i efterhand. 
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§ 9 a  Val av nämnd för proportionella val för välfärdsområdesfullmäktiges 
mandatperiod 2022-2025 

Områdesfullmäktige, § 9a, 7.3.2022 

  
Enligt Österbottens välfärdsområdes förvaltningsstadga 18 kapitel 129 § ska 

välfärdsområdesfullmäktige välja en valnämnd för förrättandet av proportionella val. Nämnden för 

proportionella val har fem (5) ledamöter och varje ledamot har en personlig ersättare. 

Välfärdsområdesfullmäktige väljer ordförande och vice ordförande för nämnden bland 

ledamöterna i nämnden. Fullmäktiges protokollförare är sekreterare för nämnden om inte 

välfärdsområdesfullmäktige beslutar något annat. 

 

Ärendet har inte behandlats i det temporära beredningsorganet. 

 

1. Föreslås, att fullmäktige beslutar välja 5 ledamöter och personliga 

ersättare för varje ledamot för välfärdsområdesfullmäktiges 

mandatperiod 2022-2025; samt 

2. utser en ordförande och en vice ordförande för nämnden bland de 

valda ledamöterna. 

  

FULLM:        valde nämnd för proportionella val, ordförande och vice ordförande 

enligt följande: 

 

  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 _________________ 

 

 

 

 

# plats / paikka Parti / puolue Ordinarie-Jäsen 

1 ord - pj SFP Jenni Ahlbäck 

2 vice - vpj SDP Jorma Kivimäki 

3 SAML Marko Heinonen 

4 SF Anne Rintamäki 

5 KD Andreas Hjulfors 

# plats / paikka Parti / puolue 
Ersättare-
varajäsen 

1 CENT Minna Niemi 

2 VÄNST Harri Moisio 

3 GRÖN Lotta Alhonnoro 

4 SFP Patrick Ragnäs 

5 SDP Arja Miettinen 
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§ 10 Val av ordförande och vice ordförande för välfärdsområdesfullmäktige för 
 mandatperioden 2022–2025 

Temporära beredningsorganet, § 10, 23.2.2022 

 

I lagen om välfärdsområden 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 välfärds-

områdesfullmäktige ska förrätta ett val av en ordförande och fyra vice 

ordförande. 

 

BESLUT:  Godkändes enligt förslag. 

  ____________________________________________________ 

 

Områdesfullmäktige, § 10, 7.3.2022 

 

Temporära beredningsorganet: 

  föreslår, att välfärdsområdesfullmäktige ska förrätta ett val av en 

ordförande och fyra vice ordföranden. 

 

FGE: valde ordförande samt fyra(4) vice ordföranden enligt följande:  

 

  Ordförande Mikko Ollikainen, SFP 

  1 vice ordförande Kim Berg, SDP 

  2 vice ordförande Joakim Strand, SFP 

  3 vice ordförande Marko Heinonen, Saml. 

  4 vice ordförande Johanna Borg, SFP 

 

  ledamot Mikko Ollikainen fortsatte som ordförande för sammanträdet. 
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§ 11 Val av välfärdsområdesstyrelse för mandatperioden 2022–2025 

 Temporära beredningsorganet, § 11, 23.2.2022 

 

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 välfärds-

områdesfullmäktige ska förrätta ett val av ledamöter och personliga 

ersättare till välfärdsområdesstyrelsen.  

 

BESLUT:  Godkändes enligt förslag. 

 ______________________________________________ fortsätter... 
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Områdesfullmäktige, § 11, 7.3.2022 

 

 

 Temporära beredningsorganet: 

  föreslår, att välfärdsområdesfullmäktige ska förrätta ett val av 

ledamöter och personliga ersättare till välfärdsområdesstyrelsen. 

 

FGE: valde ledamöter och personliga ersättare till styrelsen enligt följande: 

 

 

  

     

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

Parti / puolue ordinarie-jäsen ersättare-varajäsen 

SFP Anne Salovaara-Kero Johan Kullas 

SFP Carola Lithén Ramieza Mahdi 

SFP Sari Somppi  Mia West 

SFP Annica Haldin Gun Kapténs 

SDP Peter Sjökvist Bernhard Bredbacka 

SFP Hans-Erik Lindqvist Lina Sjöskog 

SAML Katja Rajala Susanna Koski 

SFP Gösta Willman Kenth Vikström 

SF Päivi Karppi Helina Sipinen 

SFP Rainer Bystedt Steven Frostdahl 

SFP Joacim Sandbacka Patrick Ragnäs 

SDP Mervi Rantala Sanna Halonen 

KD David Pettersson Mikael Snellman 
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§ 12 Val av ordförande och vice ordförande för välfärdsområdesstyrelsen för 
 mandatperioden 2022–2025 

 Temporära beredningsorganet, § 12, 23.2.2022 

 

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

välfärdsområdesstyrelsens presidium. 

 

Välfärdsområdesfullmäktige ska bland välfärdsområdesstyrelsens ledamöter välja en ordförande 

och ett behövligt antal viceordförande 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 välfärds-

områdesfullmäktige ska förrätta ett val av en ordförande och två 

viceordförande för välfärdsområdesstyrelsen. 

 

BESLUT:  Godkändes enligt förslag. 

  _______________________________________________________ 

 

Områdesfullmäktige, § 12, 7.3.2022 

 

 

Temporära beredningsorganet: 

  föreslår, att välfärdsområdesfullmäktige ska förrätta ett val av en 

ordförande och två viceordföranden för välfärdsområdesstyrelsen. 

 

FGE: valde Anne Salovaara-Kero (SFP) som ordförande och Peter Sjökvist, 

(SDP) som första vice ordförande samt Katja Rajala (SAML) som andra  

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

 Temporära beredningsorganet, § 13, 23.2.2022 

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. 

 

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.                fortsätter… 
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Områdesfullmäktige, § 13, 7.3.2022 

 

Temporära beredningsorganet: 

  föreslår, att välfärdsområdesfullmäktige ska tillsätta en revisionsnämnd 

samt välja ordförande och vice ordförande för revisionsnämnden. 

 

FGE: tillsatte revisionsnämnd samt presidium enligt följande: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ________________________ 

 

  

# plats / paikka Parti / puolue Ordinarie-Jäsen Ersättare-Varajäsen 

1 ord - pj SFP Mikael Gädda Kenth Nedergård 

2 SFP Maria Palm Ove Bergman 

3 SFP Gunilla Jusslin Linda Pellfolk 

4 SDP Kari Häggblom Kirsti Ikola 

5 SFP Barbro Kloo Sture Erickson 

6 SFP Hanna Strandberg 
Kenneth 
Holmgård 

7 vice - vpj SAML Antti Tuomela Johanna Ahopelto 

8 KD Heimo Hokkanen Pihla Kaunismäki 

9 SF Jukka Mäkynen Juha Rantala 
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Områdesfullmäktige  § 14  7.3.2022 

 

 

 

§ 14 Tillsättande av nationalspråksnämnd och val av presidium 

Temporära beredningsorganet, § 14, 23.2.2022 

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. § 15). 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 välfärdsområdes-

fullmäktige ett utlåtande om de åtgärder som nämndens berättelse ger anledning till. 

 

Nämndens ordförande har rätt att närvara och yttra sig i välfärdsområdesstyrelsen. 

 

BESLUTSFÖRSLAG:  

Det temporära beredningsorganet föreslår att 

välfärdsområdesfullmäktige ska tillsätta en nationalspråksnämnd samt 

välja ordförande och vice ordförande för nationalspråksnämnden. 

 

BESLUT:  Godkändes enligt förslag. 

  ______________________________________________________ 

 

fortsätter… 
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 Områdesfullmäktige, § 14, 7.3.2022 

 

Temporära beredningsorganet: 

  föreslår, att välfärdsområdesfullmäktige ska tillsätta en 

nationalspråksnämnd samt välja ordförande och vice ordförande för 

nationalspråksnämnden. 

 

FGE: tillsatte nationalspråksnämnd samt presidium enligt följande: 

 

 

  

  __________________ 

 

 

  

# plats / paikka Parti / puolue Ordinarie - Jäsen Ersättare/Varajäsen 

1 SFP Marja Lindberg Kim Yli-Pelkola 

2 ord - pj SDP Sari Ala-Heikkilä Anja Heinänen 

3 SAML 
Riitta Pääjärvi-
Myllyaho Erkki Aro 

4 KD 
Tomi 
Kaunismäki Päivi Isuls 

5 SF Helina Sipinen Päivi Karppi 

6 vice - vpj CENT* 
Teemu Knuutti 
/ Pasi Keskinen Sami Koskinen 

7 GRÖN 
Juulia 
Tuominen  Tuula Närvä 

8 VÄNST Raimo Kinnari Satu Sjöman 

9 SDP Jukka Harju Seppo Korpi 
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§ 15 Tillsättande av välfärdsområdesvalnämnd och val av presidium 

Temporära beredningsorganet, § 15, 23.2.2022 

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. 

 _____________________________________________________ 

 

Områdesfullmäktige, § 15, 7.3.2022 

 

Temporära beredningsorganet: 
  föreslår, att välfärdsområdesfullmäktige ska tillsätta en 

välfärdsområdesvalnämnd samt välja ordförande och vice ordförande 
för välfärdsområdesvalnämnden. 

 
FGE: ledamot Lotta Alhonnoro föreslog att Mirva Gullman utses till ersättare 

för gröna partiet. 
 
  ledamot Patrick Ragnäs föreslog att Eva Lillmangs utses till ersättare 

för SFP. 
 
  tillsatte välfärdsområdesvalnämnd enligt följande: 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

# plats / paikka Parti / puolue Ordinarie - Jäsen 

1 ord - pj SFP Thomas Öhman 

2 SDP Marjatta Kiviranta 

3 SAML Leena Ollila 

4 SF Ilmo Eerola 

5 vice - vpj KD Eva-Maria Eklund 

# plats / paikka Parti / puolue Ersättare-varajäsen 

1 CENT Minna Ingram 

2 VÄNST Antti Haarala 

3 GRÖN Mirva Gullman 

4 SFP Eva Lillmangs 

5 SDP Martti Suomi 
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§ 16 Val av revisor för 2021–2022 

Temporära beredningsorganet, § 16 , 23.2.2022 

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. 

 

 
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. 

  ______________________________________________________ 

 

 

Områdesfullmäktige, § 16, 7.3.2022 

 
Temporära beredningsorganet: 

  föreslår, att välfärdsområdesfullmäktige väljer BDO Audiator som 

revisorssamfund att sköta revisonen av ekonomin och förvaltningen för 

perioden 2021–2022. 

 

FGE: godkändes enligt förslag. 
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§ 17 Fastställande av redovisningsskyldiga för år 2021 

Temporära beredningsorganet, § 17, 23.2.2022 

Det temporära beredningsorganet och dess ordförande är redovisningsskyldiga 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. 

  ______________________________________________________ 

 

 

 

Områdesfullmäktige, § 17, 7.3.2022 
 

Temporära beredningsorganet: 

  föreslår för välfärdsområdesfullmäktige, att direktören och 

sektordirektörerna i enlighet med förvaltningsstadgan ska vara 

redovisningsskyldiga i Österbottens välfärdsområde år 2021. 

 

FGE: godkändes enligt förslag. 

     

 
  

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


Protokoll sida  

29 (35)  

nr 1/2022 

 Österbottens välfärdsområdesfullmäktige 

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 

 

 

 

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

Temporära beredningsorganet, § 18, 23.2.2022 

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  

 

- 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  

fortsätter... 
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medelst köptjänster vid sidan av sina egna tjänsteuppgifter under år 2022. Följande tjänste-

innehavare deltar i beredningsarbetet: direktören, förvaltningsdirektören, HR-direktören, 

ekonomidirektören, förändringsledaren, strategi- och utvecklingsdirektören, kvalitetsdirektören, 

chefsöverläkaren, socialdirektören, chefsöverskötaren, sektordirektörerna (3), 

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. 

  _____________________________________________________ 

 

 

 

Områdesfullmäktige, § 18, 7.3.2022 

 

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 välfärdsområdes-

fullmäktige för beslutsfattande på våren 2022. 

 

FGE: godkändes enligt förslag efter en diskussion. 

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

 Temporära beredningsorganet, § 19, 23.2.2022 

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 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 välfärdsområdets 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 båda 

nationalspråken. 

 

Prövotid tillämpas i tjänsten. 

 

BESLUTSFÖRSLAG:  

                  Det temporära beredningsorganet föreslår att välfärdsområdes-

fullmäktige 

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 snarast möjligt. 

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 preciseringar. 

  ______________________________________________________ 

fortsätter… 
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Områdesfullmäktige, § 19, 7.3.2022 

 

  

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 snarast möjligt. 

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. 

 

FGE: direktör Marina Kinnunen avlägsnade sig från sammanträdet under 

den tid ärendet behandlades på grund av jäv (intressejäv, 

förvaltningslagen 28 § 1 mom. punkt 3). 

   

  godkände förslaget efter en diskussion. 

  _____________ 
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§ 20 Välfärdsområdesfullmäktiges mötestidtabell 2022  

Temporära beredningsorganet, § 20, 23.2.2022 

 

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 seminarium 

 

BESLUTSFÖRSLAG:  

  Det temporära beredningsorganet föreslår för välfärds-

områdesfullmäktige att mötestidtabellen för år 2022 fastställs enligt 

förslaget. 

 

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

  ______________________________________________________ 

 

 

 

Områdesfullmäktige, § 20, 7.3.2022 

 

Temporära beredningsorganet:  

                  föreslår, att välfärdsområdesfullmäktige fastställer mötestidtabellen för 

år 2022 fastställs enligt förslaget. 

 

FGE: fastställer mötestidtabellen för år 2022 enligt förslag. 
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§ 21 Frågor, motioner och meddelanden  

Områdesfullmäktige, § 21, 7.3.2022 

 

Möjliga frågor, motioner och meddelanden. 

 

Ledamot Harri Moisio tillställde två motioner, inledning av rådgivningsverksamhet för åldringar 

samt uppbyggande av en gemensam verksamhetskultur inom barnskydd och barn- samt 

ungdomspsykiatri. 
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§ 22 Välfärdsområdesfullmäktiges sammanträde 7.3.2022 avslutas 

Områdesfullmäktige, § 22, 7.3.2022 

 

Ordförande avslutade sammanträdet kl 11:59. 
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Anvisning för besvärsanvisning

Datum för sammanträdet

Fullmäktigesammanträdet 7.3.2020

Besvärsförbud

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan enligt 141 § i lagen
om välfärdsområden, begäran om omprövning inte framställas eller välfärdsområdesbesvär anföras
över beslutet

Paragrafer: 1-6, 9, 21-22

Besvärsanvisning (Välfärdsområdesbesvär)

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär.

Paragrafer: 7-8, 92, 10-20

Besvärstid
Välfärdsområdesbesvär ska anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet.

Besvären ska lämnas in till besvärsmyndigheten senast under besvärstidens sista dag innan
besvärsmyndigheten 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 en kommunmedlem anses ha fått del av beslutet sju (7) dagar efter det att
protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

Dagen för delfåendet räknas inte med i besvärstiden. Om den sista dagen för att anföra besvär
infaller på en helgdag, självständighetsdagen, första maj, julafton, midsommarafton eller en helgfri
lördag, får besvär anföras den första vardagen därefter.

Besvärsgrunder
Välfärdsområdesbesvär får anföras på den grunden att
· beslutet har tillkommit i oriktig ordning
· den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter, eller
· beslutet annars strider mot lag
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Den som anför besvär ska presentera besvärsgrunderna innan besvärstiden löper ut.

Besvärsmyndighet
Vasa förvaltningsdomstol.
Korsholmsesplanaden 43
65100 Vasa
vaasa.hao@oikeus.fi

Besvär kan också anföras hos förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst på adressen
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Besvärens form och innehåll
Besvären ska anföras skriftligt. Också elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

I besvären ska följande anges:
1) det beslut i vilket ändring söks (det överklagade beslutet),
2) till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas (yrkandena),
3) grunderna för yrkandena,
4) vad besvärsrätten grundar sig på om det överklagade beslutet inte avser ändringssökanden själv.

I besvären ska dessutom ändringssökandens namn och kontaktuppgifter uppges. Om talan förs av
ändringssökandens lagliga företrädare eller ombud, ska också den personens kontaktuppgifter
uppges. Om kontaktuppgifterna ändras medan besvären är anhängiga, ska de nya uppgifterna
meddelas förvaltningsdomstolen utan dröjsmål.

I besvären ska också uppges postadress och eventuell annan adress till vilken handlingar som hänför
sig till rättegången kan sändas (processadress). Om ändringssökanden har uppgett flera
processadresser, kan förvaltningsdomstolen välja till vilken av dem den skickar de handlingar som
hänför sig till rättegången.

När den som har begärt omprövning anför besvär över det beslut som fattats med anledning av
begäran om omprövning, får han eller hon lägga fram nya grunder för sina yrkanden. Nya yrkanden
får framställas endast om de grundar sig på förändrade förhållanden eller på omständigheter som
ändringssökanden fått kännedom om efter det att tidsfristen för begäran om omprövning gått ut.

Till besvären ska följande fogas:
1) det överklagade beslutet med besvärsanvisning,
2) utredning om när ändringssökanden har fått del av beslutet, eller annan utredning om när
besvärstiden börjat löpa,
3) de handlingar som ändringssökanden åberopar som stöd för sina yrkanden, om dessa inte redan
tidigare har lämnats till myndigheten.
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Rättegångsavgift
Hos den som inleder ett ärende som gäller ändringssökande tas det ut en rättegångsavgift i enlighet
med lagen om domstolsavgifter (1455/2015).

Protokoll
Protokollsutdrag och bilagor som gäller beslutet kan begäras hos:

Samkommunen för Österbottens välfärdsområde / registratur
Sandviksgatan 2-4
65130 Vasa
registrator@vshp.fi

Besöksadress: XA-hus på adressen Sandviksgatan 6, 7:e vån. Öppethållningstid måndag-fredag kl.
9-14
Tel. 06 213 1111

Protokollet har gjorts tillgängligt i det allmänna datanätet 23.3.2022
Beslutet har delgetts parten genom ett brev som avsändes
Beslutet har delgetts parten genom ett e-postmeddelande som avsändes


