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Organ:  Styrelsen, Österbottens Välfärdssamkommun 

 

Tid:  21.2.2021 kl. 9.00 – 11:18 

 

Plats:  Örn, Y3 

 

Närvarande:  Hans Frantz  ordförande 

Barbro Kloo   medlem 

Hans-Erik Lindqvist  medlem 

Greger Forsblom  medlem 

Per Hellman   medlem 

Raija Kujanpää  medlem 

Luisa Tast   ersättare, jävig 34 § 

Karita Ohlis    medlem 

Annica Haldin  medlem 

Aarne Kolehmainen  medlem 

Carola Lithén  medlem 

Patrick Ragnäs  medlem 

Mervi Rantala  medlem 

 

Frånvarande: 

 

Sakkunniga:  Tuula Hartman jurist 

  Lena Nystrand ekonomidirektör, §19 – 28 § kl 9.00-10:24 

  Sofia Svartsjö resultatområdesdirektör, §19 – 23 § kl 9.00- 9:29 

  Mari Plukka  kvalitetsdirektör, § 31, kl 10:27- 10:30 

  Paula Granbacka intern revisor, § 32,kl 10:30 – 10:43 

  Carina Nåhls socialdirektör, § 29 kl 10:24-10:26 

  Suvi Einola  förändringsledare § 38 kl 11:05 – 11:10 

 

Övriga närvarande: Gösta Willman FULLM ordf. 

  Bernhard Bredbacka FULLM I viceordf. 

  Mikael Perjus FULLM II viceordf. 

 

Föredragande: Marina Kinnunen  direktör 

  Pia Vähäkangas tf. sektordirektör 

  Pia-Maria Sjöström sektordirektör 

  Erkki Penttinen sektordirektör 

 

Sekreterare:  Maria Liukkonen tf. förvaltningsdirektör, jävig 27 § 

 

Paragrafer:  19 - 39 

 

Protokollet undertecknat: Protokollet godkänt och Protokollet godkänt och Protokollet godkänt och 

  undertecknat 22.2.2022 undertecknat 22.2.2022 undertecknat 22.2.2022 

  Hans Frantz  Maria Liukkonen Tuula Hartman 

  Ordförande  Sekreterare  Sekreterare 27 § 

 

Justerat:  Protokollet justerat och  Protokollet justerat och Prtokollet justerat och 

  godkänt 25.2.2022 godkänt 24.2.2022 godkänt 24.2.2022  

  Luisa Tast  Raija Kujanpää Barbro Kloo  

      34 § 
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Framlagt till påseende: Framlagts allmänt till  Utdragets riktighet bestyrkes: 

påseende under tiden  
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Organ: Styrelsen, Österbottens Välfärdssamkommun 

Tid: 21.2.2022 kl. 9.00 – 11:18 

Plats: Örn, Y3 

 

Ärendeförteckning 

 

Paragraf Ärende                   Sida 

 

§ 19 Sammanträdet öppnas – laglighet och beslutsförhet 4 

§ 20 Val av protokolljusterare 4 

§ 21 Sammanträdets arbetsordning 5 

§ 22 Ledningens beslut 6 

§ 23 Lägesöversikt över samkommunen för välfärdsområdet 7 

§ 24 Bokslut för Vasa sjukvårdsdistrikt för år 2021 8 

§ 25 Upplösning av det egna kapitalets fonder 11 

§ 26 Anskaffning av Covid-snabbtester till eleverna vid läroinrättningarna i  Österbottens Välfärdsområde. 

  12 

§ 27 Lediganslagande av förvaltningsdirektörens tjänst 13 

§ 28 Lediganslagande av strategidirektörens tjänst 14 

§ 29 Ändring av tjänstebenämning och harmonisering av arbetsuppgifter, ej  kostnadsneutral, 

 sociavårdens resursllinje, SoHä 15 

§ 30 Utnämnande av arbetsgivarrepresentanterna till samarbetskommittén 16 

§ 31 Uppskattning av risker och möjligheter 17 

§ 32 Den interna revisionens utvärdering 18 

§ 33 Harmonisering av arvoden för avlösarservice enligt lagen om stöd för närståendevård 19 

§ 34 Familjevårdens specialarvoden och ersättningar, skede 2 20 

§ 35 Tillsättande av påverkansorgan i Österbottens välfärdsområde 22 

§ 36 Tillsättande av klientråd i Österbottens välfärdsområde 25 

§ 37 Principer för välfärdsområdets samarbete i kontaktytorna 28 

§ 38 Bransch- och megatrendöversikt 29 

§ 39 Uppdatering av social- och hälsovårdens klientavgifter 30 

§ 40 Eventuella övriga ärenden 32 
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Styrelsen   § 19 - 20  21.2.2022 
 
 
 

§ 19 Sammanträdet öppnas – laglighet och beslutsförhet 

 

Enligt 87 § i förvaltningsstadgan för Samkommunen för Österbottens välfärdsområde beslutar 

organen om tid och plats för sina sammanträden. 

 

Enligt 88 § i förvaltningsstadgan ska kallelsen till sammanträdet utfärdas av ordföranden eller, om 

han eller hon är förhindrad, av vice ordföranden. I kallelsen ska anges tid och plats för 

sammanträdet samt de ärenden som ska behandlas. 

 

Enligt 96 § i förvaltningsstadgan ska ordföranden när han eller hon har öppnat sammanträdet 

konstatera vilka som är närvarande samt om sammanträdet är lagligen sammankallat och 

beslutfört. 

 

Enligt 103.2 § i kommunallagen (410/2015) är andra organ än fullmäktige beslutföra när över 

hälften av ledamöterna är närvarande. 

 

Ordförande Hans Frantz öppnade sammanträdet. 

 

Vid sammanträdet var 12 styrelseledamöter, 1 ersättare samt fullmäktiges ordförande, 

fullmäktiges första vice ordförande närvarande och fullmäktiges andra vice ordförande. 

 

Ordföranden konstaterade sammanträdet vara lagenligt sammankallat och beslutsfört. 

 

    

 

 

 

§ 20 Val av protokolljusterare 

 

Enligt 106 § i förvaltningsstadgan för Samkommunen för Österbottens välfärdsområde justeras 

protokollet på det sätt som organet beslutat. 

 

Protokollet kan undertecknas och justeras elektroniskt. 

 

Till protokolljusterare föreslås ledamöterna Raija Kujanpää och David Pettersson. 

 

STYR: till protokolljusterare valdes ledamöterna Raija Kujanpää och Luisa 

Tast. Under behandlingen av 34 § fungerar Barbro Kloo som protokoll-

justerare. 
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§ 21 Sammanträdets arbetsordning 

Enligt 88 § i förvaltningsstadgan för Samkommunen för Österbottens välfärdsområde, ska 

kallelsen till sammanträdet utfärdas av ordföranden eller, om han eller hon är förhindrad, av vice 

ordföranden. I kallelsen ska anges tid och plats för sammanträdet samt de ärenden som ska 

behandlas. 

 

Föredragningslistan ska innehålla en redogörelse för de ärenden som ska behandlas och förslag 

till organets beslut. Den ska sändas i samband med kallelsen till sammanträde, om inte särskilda 

skäl förhindrar detta. 

 

STYR: godkände arbetsordningen samt beslöt att ta extra ärendet § 39 som 

skickats ut efter föredragningslistan till behandling. 
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Styrelsen   § 22  21.2.2022 
 
 
 

§ 22 Ledningens beslut  

Dir.  
Som bilaga samkommundirektörens, förvaltningsdirektörens, sektordirektörernas, 

resursdirektörernas och verksamhetsområdesdirektörernas beslutsförteckningar som bilaga. 

 

Beslutsförteckning    BILAGA § 22 

 

DIR.: föreslår att styrelsen antecknar beslutsförteckningen för kännedom. 

 

STYR: antecknar beslutsförteckningen för kännedom. 
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Styrelsen   § 23  21.2.2022 
 
 
 

§ 23 Lägesöversikt över samkommunen för välfärdsområdet 

 

Dir.  
Styrelsen får månatligen vid sitt sammanträde ta ställning till samkommundirektörens 

lägesöversikt över samkommunen för välfärdsområdet.. 

 

Vid lägesöversikten genomgås aktuella ärenden, risker och möjligheter samt stadigvarande 

nyckeltal, men också ärenden som bereds för kommande sammanträden. 

 

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

kännedom. 

 

STYR: antecknade direktörens lägesöversikt för kännedom efter diskussion. 

 

Resultatområdesdirektör Sofia Svartsjö deltog i sammanträdet för att 
redogöra för ärendet gällande Vörå tandklinik. 
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§ 24 Bokslut för Vasa sjukvårdsdistrikt för år 2021 

Dir. 
 Beredning: Lena Nystrand 

Bokslutet för år 2021 uppvisar ett underskott om 8.860.530,31. 

 

Den totala kommunfaktureringen uppgår till 242,7 miljoner euro. Av detta utgör medlems-

kommunernas andel 233,5 miljoner, vilket är 3,1 % mera än budgeterat och 7,7 % mera än 2020. 

Faktureringen för den egna verksamheten på Centralsjukhuset uppgår till 173,3 miljoner varav 

medlemskommunernas del är 164,1 miljoner eller 3,6 % av det budgeterade, vilket är en 

överskridning med 5,7 miljoner euro. Överskridningen beror så gott som helt på vården av 

covidpatienter. Den totala försäljningen till utsockne kommuner uppgår till 9,2 miljoner euro, eller 

0,8 miljoner mer än budgeterat. Vård i andra inrättningar uppgår till 43,4 miljoner, vilket är 1,7 

miljoner eller 4 % mera än budgeterat. 

 

För speciella åligganden, som går under benämningen gemensamma betalningsandelar har 

debiterats olika avgifter i förhållande till befolkningsmängden. Dessa avgifter är medlems-avgiften 

(47,38 €/inv.) vars största kostnad är patientförsäkringsavgiften och kostnader relaterade till 

medicinska hjälpmedel, dyrvårdsavgiften (47,41 €/inv.), avgiften för den prehospitala 

akutsjukvården (49,13 €/inv.) samt avgiften för att upprätthålla specialsjukvårdens jourberedskap 

(42,35 €/inv.). Under 2021 debiterades dessutom en avgift för planeringen av 

välfärdssamkommunen om 14,47 €/ invånare, för Korsnäs del endast 9,41 €/inv. eftersom 

socialvården inte ingår i samkommunens verksamhet. Debiteringen för dessa avgifter 

korrigerades före bokslutet så att de slutliga avgifterna motsvarar de slutliga kostnaderna. 

Avgifterna för 2021 uppgick till totalt 34 miljoner euro. Efter clearingen tilläggsfakturerades 

71.896,13 euro. 

  

De största överskridningarna i såväl verksamhetsintäkter som –kostnader är covid-relaterade.  

3,4 miljoner euro har erhållits i statsstöd för covid-19 kostnader, vilket också motsvarar de 

merkostnader som uppstått. Sjukvårdsdistriktet har skött en stor del av testningen, vilket syns i 

antalet akutbesök, intäkterna för dessa testbesök är drygt 5 miljoner, vilket också förklarar 

överskridningen av försäljningen till medlemskommunerna inom den egna verksamheten. Utöver 

detta har man förmedlat laboratorietjänster till hälsocentralerna för 3 miljoner mera än budgeterat. 

Inkomstöverskridningen om totalt 13 miljoner euro kan således förklaras till 11,5 miljoner med 

covid-relaterade intäkter som inte varit budgeterade. Utöver detta överskreds 

genomfaktureringen för vård i andra inrättningar med 1,7 miljoner euro.  Klientavgifterna 

uppnådde inte heller 2021 den budgeterade nivån utan underskred det budgeterade med 0,8 

miljoner euro. Inga avgiftsförhöjningar och en övergång till brev- och telefonsvar för att underlätta 

för patienterna gjorde att intäkterna var mindre. 

 

Personalkostnaderna förverkligades till 99,4 % eller totat 115,3 miljoner, vilket var 0,7 miljoner 

euro mindre än budgeterat och materialbudgeten överskreds med 0,8 miljoner euro eller 2,2 %, 

till största delen på grund av användningen av skyddsutrustning. 

fortsätter… 
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De köpta tjänsterna överskred det budgeterade med 17,6 miljoner euro eller 17,6 %. Största 

enskilda överskridningen var laboratorietjänster med 8,4 miljoner euro, som innehåller de tjänster 

som förmedlades till hälsocentralerna på området. 3 miljoner av överskridningen kom från den 

vidareförsäljningen medan resterande del är helt och hållet kopplade till den covid-relaterade 

vården och testerna inom den egna verksamheten. Köpta läkartjänster överskred det 

budgeterade med 2,8 miljoner och vård i andra inrättningar med 1,7 miljoner euro. 

Patienttransporterna blev totalt 0,7 miljoner dyrare än budgeterat. Summan innefattar både 

ambulans- och taxitransporter. Övriga överskridningar inom gruppen köpta tjänster beror 

huvudsakligen på de projekt som berättigade till statsstöd och fokuserade på den kommande 

strukturreformen. Här finns framför allt it-kostnader.  

 

Övriga kostnader överskrider det budgeterade med 0,9 miljoner euro, vilket beror på att ut-

omstående deltagare (kommunerna) i de till statsandel berättigade projekten får sin del av 

totalfinansieringen genom utbetalda understöd från VSVD. 

 

När det stod klart att klient- och patientdataprojektet inte skulle komma att fortsätta började man 

utreda hur stora delar av den totala investeringen om 10 miljoner euro som kunde allokeras till ett 

nytt system och hur stor del av kostnaderna som direkt måste nedskrivas. Nedskrivningen som 

belastar resultatet uppgår till 6,8 miljoner euro och är därmed den största orsaken till det stora 

underskottet. Trots att man erhöll hela 2,1 miljoner euro i dividendutdelning och att 

finansieringskostnaderna blev 0,8 miljoner mindre än budgeterat, kunde ett underskott inte 

undvikas. 

 

De totala nettoutgifterna av investeringskaraktär uppgick till 59,6 miljoner euro och 65 % av det 

budgeterade investeringsnettot förverkligades. För it-system som ligger utanför de nor-mala 

tjänsterna som köps från 2M-It, var budgeterat 0,5 miljoner men förverkligades endast 0,15 

miljoner. För egna anskaffningar av it-system var Aster Botnia det största, vars investering 

nedskrevs med 6,8 miljoner euro medan 3,2 miljoner kvarstår som användbart material för nya 

kommande investeringar i patientdatasystem. 

 

Budgeten för byggnader underskreds med 24,6 miljoner och budgeten för fasta konstruktioner 

och anordningar underskreds med 0,9 miljoner euro. Maskiner och apparatur hade budgeterats 

till 2,2 miljoner och 1,7 miljoner euro av detta förverkligades. 

 

Den största byggnadsinvesteringen är H-huset med en budget om 56,1 miljoner euro för 2021, 

varav 42,2 miljoner förverkligades. För den fortsatta renoveringen av F-delen, dvs. 

operationssalarna förverkligades 2,7 miljoner och för förhöjning av parkeringshuset 0,6 miljoner 

euro. Däremot förblev 8 helt miljoner euro oanvända då saneringarna av byggnaderna B, C, G 

och M framflyttades helt eller delvis. För F-delen hade sjukhusutrustning om 0,7 miljoner euro 

budgeterats men anskaffningen fördröjdes. Den dyraste apparaturen, en strålbehandlingsapparat 

anskaffades för 2,3 miljoner euro med leasingfinansiering. 

 

Ur verksamhetsberättelsen i bokslutet framgår hur de verksamhetsmässiga målsättningarna har 

förverkligats. Öppenvårdens prestationer har ökat jämfört med 2020. Primärvårdsjourens besök  

fortsätter… 
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ökade med över 140 % eftersom coronatestbesöken utfördes där. Psykiatrin uppnådde inte den 

uppställda målsättningen för antalet besök utan blev 9,3 % färre och 6,8 % färre än 2020. 

Somatikens besök var däremot 2,9 % fler än 2020 och 2 % fler än den uppställda målsättningen. 

 

Psykiatrins vårddagar blev däremot 11,4 % fler än förra året medan de somatiska vårddagarna 

ökade med 9,8 % jämfört med 2020. När det gäller de somatiska vårdperioderna med drg-paket 

och outlierdagar uppnåddes inte de uppställda målsättningarna. Variationerna är stora mellan 

specialiteterna.  

 

Antalet vårddagar för patienter med förflyttningsfördröjning är separerade så att den patientgrupp 

som inskrivs som allmänmedicinska redan vid ankomsten via samjouren uppföljs separat, de blev 

1.163 vårddagar medan de som väntar på fortsatt vårdplats efter avslutad vård inom 

specialsjukvården uppgick till 1.851. Totala antalet vårddagar med förflyttnings-fördröjning blev 

alltså 3.014 och jämfört med 2020 är det en ökning med 414 vårddagar eller 24 %. 

 

De bindande anslagen för den egna verksamheten, dvs. den egna verksamhetens nettokost-

nader överskriden den av fullmäktige uppställda nivån med 10.793.812,37 euro  medan de 

bindande anslagen för finansieringen, investeringarna och förändringen i lånebeståndet ligger 

inom den av fullmäktige uppställda nivån. Överskridningen har sin största orsak i den 

koronarelaterade vården.  

 

Sjukvårdsdistriktets underskott för räkenskapsperioden bokförs mot det egna kapitalet och utgör 

sålunda en minskning mot tidigare års ackumulerade överskott. De ackumulerade överskotten 

uppgår till 6.120.089,94. Det räcker alltså inte till att täcka det underskott om 8.860.530,31som 

uppstått. Styrelsen för en separat diskussion med egen beredning om detta. 

 

I samband med revisionen önskar BDO Ab att sjukvårdsdistriktet ger ett bekräftelsebrev som en 

del i revisionsprocessen. 

 

Bokslutet och bekräftelsebrevet   BILAGA § 24/1-2 

 

DIR.: föreslår att styrelsen för sin del godkänner bokslutet i föreliggande form 

och överlämnar bokslutet till samkommunens revisor samt ger 

styrelseordföranden och direktören fullmakt att underteckna 

bekräftelsebrevet till revisorn.  

 

STYR: Ekonomidirektör Lena Nystrand deltog i sammanträdet för att redogöra 

för ärendet.  

 

godkände bokslutet i föreliggande form och överlämnade bokslutet till 

samkommunens revisor samt gav styrelseordföranden och direktören 

fullmakt att underteckna bekräftelsebrevet till revisorn.  
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Styrelsen   § 25  21.2.2022 
 
 
 

§ 25 Upplösning av det egna kapitalets fonder 

Dir. 
 Beredning: Lena Nystrand 

Det egna kapitalets fonder utgör totalt 3.287.451,05 euro och består av den ursprungliga 

försäkringsfonden med ett kapital om 85.227,53 och kassaförlagsfonden med 3.202.223,52. 

Dessa bör båda upplösas senast 31.12.2022 och om inget annat besluts överförs de till 

grundkapitalet. 

 

Enligt stadgan kan kassaförlagsfondens kapital överföras till grundkapitalet eller utbetalas till 

medlemskommunerna.  

 

Sjukvårdsdistriktets underskott för räkenskapsperioden 2021 bokförs mot det egna kapitalet som 

en minskning dvs. mot tidigare års ackumulerade överskott. De ackumulerade överskotten 

uppgår till 6.120.089,94 och räcker alltså inte till för att täcka det underskott om 8.860.530,31 som 

uppstått 2021. De ackumulerade underskotten skall täckas senast per 31.12.2022 när 

samkommunen upphör.   

 

Fonderna som ändå skall upplösas kunde alltså upplösas 1.1.2022 och användas till att täcka det 

uppkomna kumulativa underskottet.  

• för att undvika tilläggsfakturering till medlemskommunerna som täckning av underskottet i 

balansen   

• för att undvika att den integrerade välfärdssamkommunen under sitt enda verksamhetsår 

belastas med ett underskott som uppstått till största delen på grund av nedskrivningen av 

klient-och patientdatasystemet Aster  

 

 

Fondernas stadgor och kapitalets fördelning    BILAGA § 25 

 

DIR: föreslår, att styrelsen till fullmäktige föreslår att fonderna upplöses och 

överförs till tidigare års över-/underskott 1.1.2022 

 

STYR: Ekonomidirektör Lena Nystrand deltog i sammanträdet för att redogöra 

för ärendet. 

 

föreslår till fullmäktige att fonderna upplöses och överförs till tidigare års 

över-/underskott 1.1.2022 
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Styrelsen   § 26  21.2.2022 
 
 
 

§ 26 Anskaffning av Covid-snabbtester till eleverna vid läroinrättningarna i 
 Österbottens Välfärdsområde. 

Dir.  
I samband med social- och hälsovårdsminister Kiurus tillkännagivande om att grundskoleleverna 

och eleverna på andra stadiet skulle börja testa sig i hemmet, och på basen av 

kommundirektörernas och välfärdsområdesledningens överenskommelse om att anskaffningen 

av dessa sker centralt av Välfärdsområdet, agerade Inköps- och logistikenheten omgående i 

frågan och lyckades säkra en leverans på 100 000 Lepu Medical SARS-CoV-2 Antigen -

snabbtester. Styckepriset på testerna var vid tidpunkten för affären 1,90€, vilket gav 

anskaffningen att värde på sammanlagt 190 000€. Inköpsdirektören fattade det formella 

anskaffningsbeslutet inom ramen för sina beslutsbefogenheter i så kallade 

bulkvaruanskaffningar. 

 

Eftersom värdet på anskaffningen överskred det nationella tröskelvärdet publicerades 12.1.2022 

en direktupphandlingsannons (2022-090089) i databasen HILMA  för att förfarandet skulle ske 

enligt Lagen om offentlig upphandling (29.12.2016/1397) och för att beslutet skulle vinna laga 

kraft. Beslutet är nu lagakraftvunnet. 

 

Styckepriset på de anskaffade testerna var vid tidpunkten för köpet konkurrenskraftigt eftersom 

efterfrågan på dem ännu inte tagit fart. En kort tid senare hade priset på snabbtesterna nästan 

fördubblats för att i dagsläget ha stabiliserats sig kring 2,50€ per styck. Dessa snabbtester är 

även en avsevärt förmånligare lösning i jämförelse med de PCR-snabbtest som Fimlab 

Laboratoriot utför till ett pris om 128,00€ per test. 

 

I det rådande läget ansågs det vara verkningsfullt att dela ut tester eftersom coronaincidensen i 

regionen var synnerligen hög och tillgången till provtagningar hade hämmats. Likaså ändrades 

rekommendationerna i det läget och hemtest gavs mera vikt i hanteringen av epidemin. I praktiken 

ville man minska på trycket på den officiella provtagningen, men också att invånarna frivilligt skulle 

isolera sig eller sätta sig i karantän om de fick ett positivt testresultat i hemtest. Enligt 

anvisningarna kan man med hjälp av hemtest klarlägga om skolelever blivit smittade i samband 

med exponeringar, med andra ord trygga förutsättningarna för skolgången, men även bekräfta 

att skoleleverna är friska innan de återvänder till skolan.  

 

Av denna orsak ansågs hemtest vara ett verkningsfullt och kostnadseffektivt sätt att tillgripa i och 

med att priset på ett officiellt PCR-test är avsevärt högre.  

 

Samkommunen står för de kostnader som testerna åsamkat och de läggs till de övriga utgifter 

som coronaepidemin åsamkat. 

 

DIR:          föreslår, att styrelsen ges en redogörelse för beställningen av 

coronatester och tar ett beslut om att samkommunen betalar dem. 

 

STYR:          godkände förslaget efter en diskussion. 
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Styrelsen   § 27  21.2.2022 
 
 
 

§ 27 Lediganslagande av förvaltningsdirektörens tjänst 

Dir. 
Förvaltningsdirektören är en ledande tjänsteinnehavare i välfärdsområdet. Efter att den 

föregående förvaltningsdirektören sade upp sig, har man i organisationen fört diskussioner om 

en omprofilering av förvaltningsdirektörens uppgifter. De nya uppgifterna är följande:  

 

Förvaltningsdirektören leder den allmänna förvaltningen och svarar för det arbete som bedrivs i 

välfärdsområdets organ, för verkställandet av beslut samt för ärende- och dokumenthanteringen. 

Förvaltningsdirektören ska ytterligare tillsammans med ett team svara för ägarstyrningen, den 

interna kontrollen och riskhanteringen, avtalshanteringen, dataskyddet samt de juridiska 

tjänsterna. Juridisk utbildning och kompetens i aktiebolagsjuridik ses som en fördel. 

 

DIR.: föreslår, att styrelsen för en diskussion om profileringen av 

förvaltningsdirektörens uppgifter och beslutar ledigförklara tjänsten 

samt kommer överens om en intervjugrupp. 

 

STYR: vt. förvaltningsdirektör Maria Liukkonen avlägsnade sig från 

sammanträdet under den tid då ärendet behandlades på grund av jäv 

(intressejäv, förvaltningslagen 28 § 1 mom. punkt 3). 

 

Jurist Tuula Hartman fungerade som sekreterare under behandlingen 

av denna paragraf. 

 

Beslöt att tjänsten ledigförklaras och att intervjugruppen består av 

följande personer: Gösta Willman, Hans Frantz, Marina Kinnunen,   

ordförande för personalsektionen Hans-Erik Lindqvist samt Annica 

Haldin. Sabina Bäckman från HR-tjänsterna fungerar som gruppens 

sekreterare. 

  _____________ 
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Styrelsen   § 28  21.2.2022 
 
 
 

§ 28 Lediganslagande av strategidirektörens tjänst 

Dir. 
Tjänsten som strategidirektör i Österbottens välfärdsområde borde lediganslås i och med att den 

tidigare tjänsteinnehavaren övergått i annan arbetsgivares tjänst. Innehållet i uppgiften har 

därefter reviderats, eftersom en del av ansvarsområdena överfördes direkt under 

sektordirektörerna, såsom kontaktytorna och den verksamhet som hänför sig till modellen med 

flera producenter.  

 

I och med att innehållet i uppgiften nu ändrat skulle det vara tydligare om tjänstebenämningen 

var strategi- och utvecklingsdirektör. 

 

Behörighetskraven för tjänsten skulle förbli oförändrade: Lämplig högre högskoleexamen och 

kunskap om ifrågavarande verksamhetsområde samt omfattande erfarenhet av strategiarbete, 

ledning och utvecklingsverksamhet. Språkkunskapskrav: God förmåga att i tal och skrift använda 

svenska och finska språken. 

  

DIR:  1) Styrelsen beslutar ändra tjänstebenämningen från strategidirektör 

 till strategi- och utvecklingsdirektör 

2) Styrelsen beslutar ledigförklara tjänsten som strategi- och 

utvecklingsdirektör 

3) Styrelsen tar beslut om en intervjugrupp. 

 

STYR: godkände förslaget efter en diskussion. Det konstaterades att 

intervjugruppen är samma gällande platserna som förvaltningsdirektör 

samt strategi- och utvecklingsdirektör.  

 

Beslöt att intervjugruppen består av följande personer: Gösta Willman, 

Hans Frantz, Marina Kinnunen, ordförande för personalsektionen 

Hans-Erik Lindqvist samt Annica Haldin. Sabina Bäckman från HR-

tjänsterna fungerar som gruppens sekreterare. 
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Styrelsen   § 29  21.2.2022 
 
 
 

§ 29 Ändring av tjänstebenämning och harmonisering av arbetsuppgifter, ej 
 kostnadsneutral, sociavårdens resursllinje, SoHä 

Sektordir. E Penttinen 

Beredning: Carina Nåls, socialdirektör 

 

Ändring i tjänstebenämning och harmonisering av arbetsuppgifter för tre (3) teamledare inom 

SoHä centralen i enlighet med beredningen i bilagan.  Ändringarna är överenskomna med 

berörda tjänstemän och HR-direktören, men är inte kostnadsneutrala. 

 

Ändring av tjänstebenämning    BILAGA § 29 

 

SEKTORDIR.: 

 föreslår, att styrelsen godkänner, ovanstående förslag.  

 

STYR: Socialdirektör Carina Nåls deltog i sammanträdet för att redogöra för 

ärendet. 

 

 godkände förslaget. 
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Styrelsen   § 30  21.2.2022 
 
 
 

§ 30 Utnämnande av arbetsgivarrepresentanterna till samarbetskommittén  

Dir. 

Beredning: personaldirektör A-C Gröndahl 

 

I ett lokalt avtal har formerna för samarbetsförfarande överenskommits. Som högsta organ utses 

en samarbetskommitté, som består av 19 medlemmar. Tio representerar personalen, två 

arbetarskyddet och sju arbetsgivaren.  I avtalet har även överenskommits om att sammanföra 

arbetarskyddet med samarbetsförfarandet (lokalt avtal). Styrelsen ska utse 

arbetsgivarrepresentanterna för en period som motsvarar fullmäktiges mandatperiod. 

Ledningsgruppen har behandlat förslaget till medlemmar i samarbetskommittén. Sektordirektören 

och verksamhetsområdesdirektören skulle enligt ett rullande system byta efter sex månader. 

 

DIR.: 

 föreslår, att styrelsen godkänner, att till arbetsgivarrepresentanter utses 

följande tjänsteinnehavare 

- chefsöverskötare Marjo Orava 

- socialdirektör Carina Nåhls 

- chefsöverläkare Peter Nieminen 

- arbetarskyddschef Anitta Mäkikyrö 

- sektordirektör Pia-Maria Sjöström. Från 1.7 Erkki Penttinen 

- verksamhetsområdesdirektör Satu Hautamäki. Från 1.7  Kosti 

Hyvärinen. 

- HR-direktör Ann-Charlott Gröndahl.  

 

STYR: godkände förslaget efter en diskussion, med tillägget, att HR-direktör 

Ann-Charlott Gröndahl fungerar som samarbetskommitténs 

ordförande. 
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Styrelsen   § 31  21.2.2022 
 
 
 

§ 31 Uppskattning av risker och möjligheter  

FD 
 Beredning: Mari Plukka, kvalitetsdirektör 

Styrelsen för Österbottens välfärdsområde svarar för organiseringen av den interna kontrollen 

och riskhanteringen i enlighet med de principer som fullmäktige fastställt. Styrelsen utfärdar 

nödvändiga anvisningar samt godkänner utlåtandet om utvärdering och bekräftelsen om den 

interna kontrollen. Praktiska uppgifter kan delegeras i organisationen, men ansvaret bärs av 

direktören. Ledningen bidrar till att en ansvarsfull riskhanteringskultur uppstår och vidareutvecklas 

samt kontrollerar att riskhanteringen tas i beaktande i strategiprocessen.  

 

I handboken för riskhantering preciseras ansvaren på de olika nivåerna i organisationen mera i 

detalj.  

 

I enlighet med välfärdsområdets riskhanteringsprocess ska riskbedömningar genomföras årligen 

i anslutning till verksamhets- och ekonomiplanen.  I den genomgås de mest centrala riskerna på 

enhetsnivå två gånger per år (i samband med mellanbokslutet och bokslutet). Riskerna 

sammanfattas per resultatområde och tas till ledningsgruppen för verksamhetsområdet för 

kännedom. Även kritiska och intolerabla risker tas till ledningsgruppen för behandling under året.  

Centrala risker inom respektive verksamhetsområde tas till riskhanteringsgruppen och 

sammanställs till en operativ risksammanställning på organisationsnivå. Därutöver tar 

välfärdsområdets ledningsgrupp två gånger per år ställning till de operativa, strategiska, 

ekonomiska och skaderelaterade riskerna som sedan förs till styrelsen för kännedom. 

Rapportering sker i april och i november. 

 

Risksammanfattningen rapporteras till sektionen för intern kontroll och riskhantering och förs till 

styrelsen för kännedom två gånger per år.  

 

På hösten 2021 genomfördes en riskbedömning av välfärdsområdets beredningsarbete. I 

samband med den registrerade man totalt 19 risker och fastställde ansvariga för respektive risk. 

De risker som kartlades i mars ska ses över av de ansvariga och omvärderas. Den uppdaterade 

riskförteckningen behandlas i ledningsgruppen och tillställs styrelsen och sektionen för intern 

kontroll och riskhantering.  

 

Riskhanteringsprocessen    BILAGA § 31 

 

FD:  föreslår, att styrelsen för en diskussion om samkommunens 

riskhanteringsprocess och antecknar ärendet för kännedom.  

 

STYR: Kvalitetsdirektör Mari Plukka deltog i sammanträdet för att redogöra 

för ärendet.  

 

 antecknade ärendet för kännedom. 
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Styrelsen   § 32  21.2.2022 
 
 
 

§ 32 Den interna revisionens utvärdering  

 

Dir. 
 Beredning: Paula Granbacka 

Den interna revisorn informerar styrelsen om verksamheten under år 2021. 

Intern revision 2021   TILLÄGGSMATERIAL § 32 

 

DIR: föreslår, att styrelsen antecknar informationen för kännedom. 

 

STYR: Interna revisorn Paula Granbacka deltog i sammanträdet för att 

redogöra för ärendet. 

 antecknade ärendet för kännedom. 
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Styrelsen   § 33  21.2.2022 
 
 
 

§ 33 Harmonisering av arvoden för avlösarservice enligt lagen om stöd för 
närståendevård 

Sektordir. P Vähäkangas 

 
 Beredning: verksamhetsområdesdirektör Tony Pellfolk 

Enligt 4 a § i lagen om stöd för närståendevård (937/2005) kan närståendevårdarens ledighet 

ordnas som avlösarservice som ges i den vårdbehövandes hem. En anhörig, släkting eller annan 

närstående person kan fungera som avlösare. Närståendevårdaren väljer själv en avlösare som 

samkommunen godkänner. Samkommunen ingår ett uppdragsavtal med avlösaren.  

Samkommunen beslutar om storleken av arvodet för avlösarservice. Storleken på arvodet för 

avlösarservice har varierat mellan kommunerna från 32,37 €/dygn i den lägsta vårdtyngdsklassen 

till 97,03 €/dygn i den högsta.  

Tabell över arvoden för avlösarservice i kommunerna  BILAGA § 33 

 

SEKTORDIR: 

- föreslår, att styrelsen besluter att harmonisera arvoden för 

avlösarservice från 1.3.2022 inom samkommunen. 

- föreslår, att styrelsen fastställer ett arvode för avlösarservice i 

vårdtyngdsklass 1 och 2 till 55,00 €/dygn och i vårdtyngdsklass 3 

och 4 ett arvode för avlösarservice på 75,00 €/dygn. Eventuella 

övriga ersättningar endast enligt skild prövning. 

 

STYR:  godkände förslaget efter en diskussion. 
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Styrelsen   § 34  21.2.2022 
 
 
 

§ 34 Familjevårdens specialarvoden och ersättningar, skede 2 

Sektordir. P-M Sjöström 

 
Beredning: sektordir. P-M Sjöström 

Bakgrund: Familjevård baseras på familjevårdslagen (263/2015). Målet med familjevården är att 

ge möjlighet till vård under hemliknande förhållanden och ges en person under en del av dygnet 

eller dygnet runt i familjevårdarens privathem eller i den vårdbehövandes hem.  

 

Om inte något annat har överenskommits i uppdragsavtalet har familjevårdaren rätt att få arvode 

för vården. Vårdarvodets storlek ska fastställas med beaktande av personens vårdtyngd och 

verksamhetens natur. Vårdarvode betalas inte ut till familjevårdarens egna barn. 

 

En regional arbetsgrupp har utarbetat förslag till harmonisering av familjevårdens vårdarvoden 

och ersättningar för Österbottens välfärdsområde. Arbetsgruppen har behandlat familjevårdens 

arvoden i två steg.  Skede 1 omfattade en harmonisering av minimiarvodena och 

minimiersättningarna. Dessa godkändes av samkommunens styrelse 16.12.2021 (§ 113).   I 

skede 2 har arbetsgruppen utarbetat ett förslag till harmonisering av specialarvoden och 

ersättningsnivåer för familjevården från och med 1.3.2022 enligt nedan:   

     

1. Harmonisering av familjevårdararvode för barn upp till 18 år med särskilda behov  

 

Ett förhöjt familjevårdararvode förutsätter att FPA beviljat personen i fråga handikappbidrag.  

Arvodena höjs med handikappbidragets belopp x 2  

• Förhöjt vårdarvode 190,78 euro / månad (beviljats handikappbidragets grundbelopp) 

• Special vårdarvode 445,16 euro / månad (beviljats förhöjt handikappbidrag) 

• Extra specialarvode 863,20 euro / månad beviljas endast utgående från särskild prövning av 

socialarbetare och baserar sig på en väsentlig del av vårdtagarens vård- och serviceplan   

Förhöjningen gäller endast nya beslut. Redan fastställda arvoden justeras inte.   

 

2. Arvodestillägg när barnet inte deltar i småbarnspedagogiken   

 

• För barn i åldern 0-3 år utbetalas 50 % av minimivårdararvodet då barnet inte deltar i 

småbarnspedagogiken   

o 513,34 euro /månad 2021  

• Arvodestillägg för barn under förskoleåldern, vilka fyllt tre år och inte deltar i 

småbarnspedagogiken, 

o  150 euro / barn / månad   

 

3. Kortvarig familjevård, dvs. familjer som handhar krisvård (LYPE-familjer)   

 

• Beredskapsarvode utbetalas månatligen till dem som har avtal om att handha kortvarig 

familjevård, dvs. jour 24/7  

• 1 370,19 euro/månad eller 45,68 euro/dygn 

• Arvode när barn tagits i emot (inklusive beredskapsarvodet)               fortsätter… 
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o 2 255,44 euro/månad eller 28,54 euro/dygn om det ingår endast vård    

• Kostnadsersättning för de faktiska kostnaderna för vård och underhåll av en person i 

familjevård  

o 775,13 euro/månad eller 25,83 euro/dag   

 

Familjevårdens specialarvode      BILAGA § 34/1 

Jämförelse av kommunernas tidigare arvoden   BILAGA § 34/2 

 

SEKTORDIR: 

föreslår, att styrelsen diskuterar ärendet och godkänner förslaget 

angående harmonisering av familjevårdens specialarvoden och 

ersättningar att träda i kraft från 1.3.2021. 

 

STYR: Luisa Tast avlägsnade sig från sammanträdet på grund av jäv (partsjäv, 

förvaltningslagens 28 § 1 mom. 1 punkten) för den tid då ärendet 

behandlades och ett beslut i ärendet fattades.  

 

Barbro Kloo fungerar som protokolljusterare för detta ärende. 

 

godkände förslaget efter en diskussion. 
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§ 35 Tillsättande av påverkansorgan i Österbottens välfärdsområde 

Sektordir. E Penttinen 
 
 Beredning: Sari West, kundservicechef, Mari Plukka, kvalitetsdirektör 

Kommunerna i Österbottens välfärdsområde har utsett sina representanter till Österbottens 

välfärdsområdes ungdomsfullmäktige, äldreråd och råd för personer med funktionsnedsättning. 

Dessa påverkansorgan inleder sin verksamhet från och med början av år 2022.  

  

Medlemmarna i dessa påverkansorgan ska enligt lagen om välfärdsområden (611/2021 § 32) 

väljas bland medlemmarna i motsvarande påverkansorgan i de kommuner som hör till 

välfärdsområdet på så vis att det från varje sådant kommunalt organ väljs en representant och 

en ersättare. Råden är tvåspråkiga. Tjänsteinnehavare kan delta i påverkansorganen i egenskap 

av sakkunnigmedlemmar.  

  

De utsedda medlemmarna representerar den egna kommunens råd för personer med 

funktionsnedsättning och äldreråd eller ungdomsfullmäktige i välfärdssamkommunens organ 

samt fungerar som informationskanal mellan kommunen och välfärdssamkommunens 

påverkansorgan. Påverkansorganet sammanträder 2-4 gånger per år efter behov. Medlemmar 

som deltar i sammanträden för välfärdsområdets påverkansorgan föreslås betalas ett 

mötesarvode på 150 euro samt en ersättning för resekostnader enligt avgifterna för användning 

av kollektivtrafik eller egen bil (0.46 euro år 2022).  

  

Välfärdsområdets påverkansorgan väljer en ordförande och en vice ordförande bland sina 

medlemmar. Ordförande för välfärdsområdets påverkansorgan väljs vid påverkansorganets 

första sammanträde. Ordförande och vice ordförande kan väljas bland de medlemmar som 

anmält sig vara beredda att motta ordförandeuppgiften. Välfärdsområdets tjänstemän fungerar 

som sekreterare och föredragande i organen. Påverkansorganens protokoll läggs ut på 

välfärdsområdets webbplats.  

  

Påverkansorganens mandatperiod är normalt lika lång som välfärdsområdesfullmäktiges 

mandatperiod. De första påverkansorganen väljs emellertid för perioden 1.1.2022–31.12.2022. 

Efter detta väljer det välfärdsområdesfullmäktige som inleder sin verksamhet år 2022 nya 

medlemmar till påverkansorganen för perioden 1.1.2023–31.5.2025. Påverkansorganet kan själv 

besluta om längden på ordförandens och vice ordförandens mandatperiod.  

  

I definitionen av välfärdsområdets verksamhet ges påverkansorganen möjlighet att påverka 

planeringen, beredningen, genomförandet och uppföljningen av verksamheten i välfärdsområdet 

när frågan är eller när ett påverkansorgan bedömer det vara av betydelse för barn, unga, äldre 

eller personer med funktionsnedsättning och med tanke på de tjänster som dessa 

befolkningsgrupper behöver. Påverkansorganen engageras när välfärdsområdesmedlemmarnas 

möjligheter att vara delaktiga och bli hörda ska utvecklas i välfärdsområdet.  

       fortsätter...  
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Kommunernas förslag till representanter för påverkansorganen i Österbottens välfärdsområde är 

följande:   

 

Äldreråd  

Larsmo: ordinarie ledamot:  Ulf Axell, ersättare: Agneta Sandvik  

Laihela: ordinarie ledamot: Heikki Mäkinen, ersättare: Säde Salo-Somppi  

Jakobstad: ordinarie ledamot: Antero Varila, ersättare: Ulla Grönvall-Streng  

Kaskö: ordinarie ledamot: Aarno Lindholm, ersättare: Pirkko Mäenpää  

Vasa: ordinarie ledamot: Irmeli Mandell/Lisbeth Ingo  

Korsholm: ordinarie ledamot: Leif Rönnskog, ersättare: Viveka Backlund   

Kristinestad: ordinarie ledamot: Hans Ingvesgård, ersättare: Göran Forslund  

Malax: Ordinarie ledamot: Per-Gustav Lindh, ersättare: Lili-Ann Brolund  

Nykarleby: ordinarie ledamot: Ralf Skåtar, ersättare: Armas Tiittanen  

Pedersöre: ordinarie ledamot: Henrik Sandberg, ersättare: Gudrun Eklöv  

Närpes: ordinarie ledamot: Ann-Greta Olsio-Tuisku, ersättare: Roy Wilson  

Vörå: Göran Westerlund, ersättare Tarja Finne  

   

Råd för personer med funktionsnedsättning  

Larsmo: ordinarie ledamot: Lina Käldström, ersättare: Curt Björkskog  

Laihela: ordinarie ledamot: Ritva Lämpsä, ersättare: Tuula Mäkelä  

Jakobstad: ordinarie ledamot: Seppo Kangas, ersättare: Laila Rantanen-Timonen  

Kaskö: ordinarie ledamot: Aarno Lindholm, ersättare: Pirkko Mäenpää  

Vasa: ordinarie ledamot: Anne Salovaara-Kero, ersättare: Elisabeth Hästbacka  

Korsholm: ordinarie ledamot: Ann-Christine Stenvall-Aura, ersättare: Karolina Virta  

Kristinestad: ordinarie ledamot: Hans Ingvesgård, ersättare: Göran Forslund  

Malax: ordinarie ledamot: Bertil Stenblad, ersättare: Mia West  

Nykarleby: ordinarie ledamot: Anna Calden, ersättare: Maja Renvall-Höglund  

Pedersöre: ordinarie ledamot: Camilla Roslund-Nordling, ersättare: Seppo Soininen  

Närpes: ordinarie ledamot: Marja Forsèn, ersättare: Patrik Gullström  

Vörå: ordinarie ledamot: Ann-Britt Backull, ersättare Kristine Paulin  

   

Ungdomsfullmäktige  

Larsmo: ordinarie ledamot: Emma Haglund, ersättare: Maja Söderlund  

Laihela: ordinarie ledamot: Jenni Peltokoski, ersättare: Mira Söderlund  

Jakobstad: ordinarie ledamot: Elvira Nyrönen, ersättare: Mathilda Palmberg  

Kaskö: Medlemmarna meddelas senare  

Vasa: ordinarie ledamot: Alina Östergård, ersättare: Ella Filppula  

Korsholm: ordinarie ledamot: Nora Sandelin, ersättare: Gabriela Rönngård  

Kristinestad: ordinarie ledamot: Jesse Pihlaja, ersättare: Niko Widberg  

Malax: ordinarie ledamot: Cecilia Huhtala, ersättare: Tilde Strömback  

Nykarleby: ordinarie ledamot: Lucas Nystedt, ersättare: Emilia Haverinen  

Pedersöre: ordinarie ledamot: Adrian Roslund, ersättare: Felix Mattson  

Närpes: ordinarie ledamot: Anton Åkerman, ersättare Johan Naski  

Vörå: Medlemmarna meddelas senare  

        fortsätter... 
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Därutöver ska sakkunnigmedlemmar utses för påverkansorganen. Följande personer föreslås:  

 

Äldrerådet:  

Verksamhetsområdesdirektör Tony Pellfolk, hem- och boendeservice.  

 

Rådet för personer med funktionsnedsättning:  

Verksamhetsområdesdirektör Annica Sundberg, rehabilitering.   

 

Ungdomsfullmäktige:   

Sektordirektör Pia-Maria Sjöström (barn, unga och familjer)  

  

Därutöver ska man be organisationerna föreslå en sakkunnigmedlem till både äldrerådet och 

rådet för personer med funktionsnedsättning.  

 

SEKTORDIR:  

 Föreslår att välfärdsområdesstyrelsen ska 

- fastställa medlemmarna och sakkunnigmedlemmarna i 

ungdomsfullmäktige, rådet för personer med funktionsnedsättning 

och äldrerådet i föreliggande form 

- besluta att medlemmar som deltar i sammanträden för 

välfärdsområdets påverkansorgan ska betalas ett mötesarvode på 

150 euro samt en ersättning för resekostnader enligt avgifterna för 

användning av kollektivtrafik eller egen bil (0.46 euro år 2022).  

- besluta att rådet för personer med funktionsnedsättning och 

äldrerådet kan kompletteras med organisationsrepresentanter.  

 

STYR:  godkände förslaget efter en diskussion. 

    

konstaterade att namnet på Korsholms representant gällande råd för 

personer med funktionsnedsättning bör korrigeras till Ann-Christine 

Stenkull-Aura. 

 

konstaterade utöver detta ännu att representanter för vissa kommuner 

saknas och namn på dessa kan meddelas vid ett  senare skede. 
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§ 36 Tillsättande av klientråd i Österbottens välfärdsområde 

Sektordir. E Penttinen 
 

Klientråd  

I Österbottens välfärdsområde ska det tillsättas tre klientråd, ett råd för barn, unga och familjer, 

ett råd för personer i arbetsför ålder och ett råd för äldre personer. Medlemmar till dessa klientråd 

har sökts genom annonser i lokaltidningar och på sociala medier. Ansökningstiden var 23.11–

10.12.2021. Tanken är att rådet för respektive ålderssektor ska bestå av personer som 

representerar befolkningen i välfärdsområdet. Dessutom bör respektive råd bestå av ett jämlikt 

antal män och kvinnor samt ett jämlikt antal svensk- och finskspråkiga personer. Ytterligare borde 

representationen också regionalt bli jämlik i respektive råd. Förhoppningen är att respektive råd 

ska bestå av personer som representerar olika perspektiv och som i en positiv anda förmår 

utveckla servicen i en bättre riktning. Alla 16-år fyllda personer i Österbottens välfärdsområde 

hade möjlighet att tillställa ansökningar.  

   

Verksamheten i respektive klientråd bistås av en arbetsgrupp som tillsatts av välfärdsområdets 

ledning och som består av en sektordirektör (klientrådets ordförande), en sekreterare för 

klientrådet samt en representant för läkarlinjen, en representant för vårdlinjen och en representant 

för socialvården. Arbetsgrupperna har behandlat de inkomna ansökningarna, där de sökande 

berättat om sig själva och om sina tankar om patientens/kundens ställning. I och med att 

diskussionerna i råden förs på två språk bör de personer som väljs förstå de inhemska språken 

någorlunda bra för att kunna delta i de diskussioner som förs i dem. En del av de sökande 

meddelade att de arbetar i Österbottens välfärdsområde, vilket ansågs utgöra ett hinder för att bli 

vald till klientrådet, eftersom välfärdsområdets anställda har möjlighet att påverka servicen och 

verksamheten genom sina egna arbetsuppgifter. En del av de ansökningar som tillställdes för 

klientrådsverksamheten tolkades vara arbetsansökningar, varför de inte togs i beaktande.  

 

Arbetsgruppen för barn, unga och familjer:  

Ordförande: sektordirektör Pia-Maria Sjöström  

Sekreterare: regional servicechef Åsa Nyberg-Sundqvist  

Representant för läkarlinjen: Tarja Holm  

Representant för vårdlinjen: Susann Granholm  

Representant för socialvården: Jussi Björninen  

 

Arbetsgruppen för arbetsföra personer:  

Ordförande: sektordirektör Erkki Penttinen  

Sekreterare: kundbetjäningschef Sari West  

Representant för läkarlinjen: Tanja Skuthälla  

Representant för vårdlinjen: överskötare Lisa Sundman  

Representant för socialvården: Marja Mustonen.  

       fortsätter...  
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Arbetsgruppen för äldre personer:  

Ordförande: sektordirektör Pia Vähäkangas  

Sekreterare: regional servicechef Tarja Koukkunen  

Representant för läkarlinjen: Markus Råback  

Representant för vårdlinjen: överskötare Paula Olin  

Representant för socialvården: Monika Björkqvist  

Representant för projektet för social- och hälsovårdsreformen (äldre personer): Johanna 

Björkman.  

  

Arbetsgrupperna föreslår att styrelsen ska utse medlemmar till respektive klientråd för år 2022 i 

enlighet med arbetsgruppernas förslag.  

   

Klientråd för barn, unga och familjer:  

Till rådet för barn, unga och familjer sökte totalt 19 personer, sju finskspråkiga och 12 

svenskspråkiga. Samtliga sökande var kvinnor. Ansökningar kom från Vasa, Korsholm, Kaskö, 

Närpes, Nykarleby, Jakobstad, Pedersöre och Vörå.  

 

Förslag till medlemmar för år 2022  

Asplund Annika Vörå svenska    

Eriksson Fanny Nykarleby svenska   

Jakobsson Marianne Korsholm svenska   

Kontiainen Anna-Leena Laihela finska   

Nurmi Heidi Vasa finska   

Nyman Katja Jakobstad svenska   

Nyman Linda Närpes svenska   

Närvä Outi Vasa finska   

Salo Pia Kaskö finska   

Sjöskog Camilla Pedersöre svenska   

   

Klientråd för personer i arbetsför ålder  

Till rådet för personer arbetsför ålder sökte 14 personer, varav en var man och de övriga var 

kvinnor. Fyra av de sökande var svenskspråkiga och 10 var finskspråkiga. Sökande erhölls inte 

från alla delar av välfärdsområdet. De sökande var från Vasa, Korsholm, Laihela och Vörå. Tre 

sökande arbetar i Österbottens välfärdsområde. De kan på grund av sin anställning inte anses 

vara lämpliga att fungera som medlemmar i rådet, eftersom de har möjlighet att påverka servicen 

och verksamheten via sitt anställningsförhållande. Dessutom beslutade man att om en sökande 

blir vald till förtroendevald i välfärdsområdesvalet kan hen inte väljas till klientrådet.  

 

Förslag till medlemmar för år 2022  

Granholm Johanna Vasa finska  

Hagelberg Ritva svenska  

Kallio Sirpa Vörå finska  

Lukkarila Sanni Vasa finska  

Osmo Jarmo Vasa finska  

Norrgård Maria Korsholm svenska              fortsätter... 
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Strömsholm Eva-Maria Vasa svenska  

Söderudd Isa-Maria Vasa finska  

Sillanpää-Söderqvist Teija Vasa finska  

Vainioniemi Tuija Laihela finska  

Vesiluoma Terhi Vasa finska  

   

Klientråd för äldre personer  

Till rådet för äldre personer sökte 30 personer, varav 21 var kvinnor och sju var män. Av de 

sökande var åtta svenskspråkiga och de resterande var finskspråkiga. Flest ansökningar inkom 

från Vasa, Laihela och Jakobstad. Några av de sökande arbetade i Österbottens välfärdsområde, 

varför arbetsgruppen ansåg att de på grund av sin anställning inte kunde anses vara lämpliga att 

fungera som medlemmar i rådet, eftersom de har möjlighet att påverka servicen och 

verksamheten via sitt anställningsförhållande. Om en sökande blir vald till förtroendevald i 

välfärdsområdesvalet kan hen inte väljas till klientrådet.  

 

Förslag till medlemmar för år 2022  

Arbetsgruppen för äldre personer föreslår att styrelsen ska utse de medlemmar som föreslås till 

klientrådet i föreliggande form för år 2022.  

 

Ahlvik Bengt Jakobstad svenska  

Häyry-Korin Monica Jakobstad svenska  

Knuts Gun Kristinestad svenska  

Koski Kirsti Vasa finska  

Lindholm Jari Vasa finska  

Mäkinen Maija Loviisa Vasa finska  

Nyby Eila Sundom finska  

Nylund Mariann Övermalax svenska                     

Närvä Jorma Vasa finska  

Peltomäki Pirjo Laihela finska  

Perttola Jussi Vasa finska  

Söderback Birgitta Korsholm svenska  

Vieri Pertti Mikael Laihela finska  

  

SEKTORDIR:  

 Föreslår att välfärdsområdesstyrelsen ska 

- fastställa medlemmarna i klientråden i föreliggande form 

- ska besluta att åt medlemmar som deltar i klientrådens 

sammanträden ska betalas ett mötesarvode  

 

STYR: godkände förslaget efter en diskussion. 
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§ 37 Principer för välfärdsområdets samarbete i kontaktytorna 

 

Sektordir. P-M Sjöström 
 Beredning: sektordirektör Pia-Maria Sjöström 

 

Välfärdsområdet behöver ha en struktur för hur samarbetet i gränssnittet med kommunerna och 

övriga aktörer ska se ut. Det behöver också definieras på vilken nivå medlemmar i olika 

samarbetsgrupper utses. Till den del det gäller samarbetet för främjande av hälsa och välfärd har 

grunden till förslaget utarbetats inom delprojektet för främjande av hälsa och välfärd i det 

nationella strukturreformsprojektet 2020-2021. Samarbetet var även ett eget temaområde i de 

arbetsgrupper som förberedde arbetet med välfärdsområdet. Bifogade förslag till principer gäller 

2022 och planeras ligga till grund för de förhandlingar om samarbetet, målen och 

arbetsfördelningen vid skötseln av sina uppgifter som välfärdsområdena och kommunerna ska 

genomföra åtminstone en gång per fullmäktigeperiod enligt 14§ i lagen om Välfärdsområden.  

 

Samarbete i gränssnitten    BILAGA § 37 

Integrationsarbete, kontaktytor   TILLÄGGSMATERIAL § 37/1 

Sysselsättningsservice, kontaktytor  TILLÄGGSMATERIAL § 37/2 

Integrationsservice   TILLÄGGSMATERIAL § 37/3 

    

SEKTORDIR:  

föreslår, att samkommunens styrelse diskuterar och godkänner 

principerna för samarbete i gränssnitten. 

 

STYR: godkände ärendet enligt förslag. 
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Styrelsen   § 38  21.2.2022 
 
 
 

§ 38 Bransch- och megatrendöversikt 

 

Dir.  
Styrelsen fick vid sitt första sammanträde ta del av en bransch- och megatrendöversikt som 

utarbetats för den strategiska ledningen av verksamheten där de teman som lyfts fram kommer 

att fungera som vägvisare för den fortsatta utvecklingen av välfärdsområdet. Efter sammanträdet 

har styrelsen i lugn och ro fått bekanta sig med översikten och ska ännu föra en diskussion om 

lägesöversikten och om eventuella fortsatta åtgärder.  

 

Bransch- och megatrendöversikten genomgicks även på introduktionen av 

välfärdsområdesfullmäktige och kommer ännu att kompletteras tillsammans med 

räddningsväsendet. 

             TILLÄGGSMATERIAL § 38 

 

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

megatrendöversikten samt besluta om eventuella fortsatta åtgärder. 

 

STYR: Förändringsledare Suvi Einola deltog i sammanträdet för att redogöra 

för ärendet. 

 

 antecknade ärendet till kännedom. 
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Styrelsen   § 39  21.2.2022 
 
 
 

§ 39 Uppdatering av social- och hälsovårdens klientavgifter 

 

Dir.  
Handboken för de gemensamma klientavgifterna inom Österbottens välfärdsområde (godkänd av 

styrelsen § 82 22.11.2021) har tagits i bruk fr o m 1.1.2022. Det har redan visat sig att 

klientavgifter för en del av socialvårdens service och stödtjänster helt saknas eller är bristfälliga i 

den godkända klientavgiftshandboken. Inom verksamhetsområdena hem- och boendeservice, 

rehabilitering och funktionshinderservice och psykosocial service håller man på att grundligt 

kartlägga behoven av korrigeringar och kompletteringar, så att en uppdaterad 

klientavgiftshandbok kan föras till behandling i Välfärdsområdets styrelse i mars 2022. 

 

För att klientavgiftsfaktureringen ska löpa behöver fattas beslut om förfarandet fram till dess att 

den uppdaterade klientavgiftshandboken godkänts och det finns fastställda avgifter för all service. 

Förslaget är att faktureringen verkställs enligt kommunernas tidigare klientavgifter i de fall där  

klientavgifter saknas i välfärdsområdets klientavgiftshandbok och fram till dess att nya 

klientavgifter börjar gälla.  

 

Dock förs några punkter fram som mer brådskande: 

För hem- och boendeservicens del behöver en klientavgift för tillfällig vård eller intervallvård på 

effektiverat serviceboende fastställas. I nuläget saknas den produkten helt och hållet i 

klientavgiftshandboken. Förslaget är en klientavgift om 37 € / dygn. Klientavgiften för tillfällig vård 

eller intervallvård på effektiverat serviceboende ingår inte i avgiftstaket. 

 

Inom funktionshinderservicen förs fram behov av att korrigera klientavgifterna för uppehälle inom 

lägenhetsboende och gruppboende. Avgift för övrigt uppehälle: 

användning av maskiner, medel osv i allmänna utrymmen, 30,65 €/månad och avgift för övrigt 

uppehälle: användning av enhetens redskap och medel i det egna rummet, 4,35 €/månad tas bort 

och ersätts med Avgift för uppehälle inom gruppboende med dygnet runt vård 100 €/månad och 

Avgift för uppehälle inom lägenhetsboende 80 €/månad. Innehållet i avgiften för uppehället inom 

gruppboende: el, vatten, informationskostnader (t.ex. kabel-tv), bastuavgift, gemensamma fritids- 

och sysselsättningsförnödenheter, utgifter för allmän trivsel, städredskap och rengöringsmedel, 

klädvård inkl. tvättmedel och hygienartiklar. Innehållet i avgiften för uppehälle inom 

lägenhetsboende: el, vatten, informationskostnader (t.ex. kabel-tv), gemensamma fritids- och 

sysselsättningsförnödenheter samt utgifter för allmän trivsel. Klientens disponibla medel minimi 

220 € / månad. 

 

DIR: föreslår, att styrelsen godkänner: 

- klientavgift inom hem- och boendeservice för tillfällig vård eller 

intervallvård på effektiverat serviceboende, 37 €/dygn. 

- klientavgifter inom funktionshinderservicen för uppehälle inom 

gruppboende med dygnet runt vård 100 €/månad och för uppehälle 

inom lägenhetsboende 80 €/månad. I och med detta tas avgifterna 

för övrigt uppehälle i allmänna utrymmen (30,65 €/månad) och i det 

egna rummet (4,35 €/månad) bort.            fortsätter... 
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Styrelsen   § 39  21.2.2022 

 

 

 

- klientens disponibla medel inom funktionshinderservicens 

gruppboenden och lägenhetsboenden fastställs till 220 €/månad. 

-  ovan nämnda klientavgifter fastställs att gälla fr o m 1.3.2022. 

-  faktureringen verkställs enligt kommunernas tidigare gällande 

klientavgifter i de fall där  klientavgifter saknas i välfärdsområdets 

klientavgiftshandbok och fram till dess att nya klientavgifter 

fastställts och trätt i kraft. Det här gäller klientavgifter för service och 

tjänster som beviljats i enlighet med Österbottens välfärdsområdes 

kriterier för verksamheten i fråga.  

 

STYR: godkände förslaget efter en diskussion. 
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Styrelsen     § 40  21.2.2022 
 
 
 

§ 40 Eventuella övriga ärenden  

 

Enligt 99 § i förvaltningsstadgan för Samkommunen för Österbottens välfärdsområde avgörs 

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

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

utan tjänstemannaföredragning. 

 

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

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

tjänsteinnehavare. 

 

Ordförande konstaterade att det inte fanns några övriga ärenden. 
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Anvisning för begäran om omprövning 

Datum för sammanträdet 

Styrelsesammanträdet   21.2.2022 

 

Besvärsförbud 

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan enligt 136 § 

kommunallagen begäran om omprövning inte framställas eller kommunalbesvär anföras 

över beslutet 

Paragrafer: 19 – 23, 25, 31 – 32, 38, 40 

 

 

Anvisning för begäran om omprövning 

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

 

Paragrafer: 24, 26 – 30, 33 – 37, 39 

 

Också elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form. 

Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär hos domstol. 

Omprövning får begäras av: 

• den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet 

(part), och 

• samkommunens medlemskommuner 

• kommunmedlemmar i samkommunens medlemskommun 

 

I omprövningsbegäran ska uppges: 

• det beslut i vilket omprövning begärs 

• hurdan omprövning som begärs 

• på vilka grunder omprövning begärs. 

 

I omprövningsbegäran ska dessutom uppges namnet på den som har begärt omprövning 

samt personens hemkommun, postadress och telefonnummer.  

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

postadress uppges. 

 

Omprövning ska begäras inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. 

 

Begäran om omprövning ska lämnas in till Vasa sjukvårdsdistrikts registratur senast under 

tidsfristens sista dag innan registraturen stänger.  
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En part anses ha fått del av beslutet sju (7) dagar efter att brevet sändes, om inte något 

annat visas. Vid vanlig elektronisk delgivning anses parten ha fått del av beslutet den tredje 

(3) dagen efter att meddelandet sändes, om inte något annat visas. 

 

En medlemskommun och kommunmedlem i samkommunens medlemskommun anses ha 

fått del av ett beslut sju (7) dagar efter det att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna 

datanätet. 

 

Dagen för delfåendet räknas inte med i tidsfristen för begäran om omprövning. Om den sista 

dagen för omprövningsbegäran infaller på en helgdag, självständighetsdagen, första maj, 

julafton, midsommarafton eller en helgfri lördag, får omprövning begäras den första 

vardagen därefter. 

 

Behandlingen av omprövningen är kostnadsfritt. 

 

Protokoll 

 

Protokollsutdrag och bilagor som gäller beslutet kan begäras hos registratur 

(kontaktuppgifter nedan). 

 

Protokollet har gjorts tillgängligt i det allmänna datanätet. 

 

 

Myndighet hos vilken omprövning begärs: 

 

Samkommunen för Österbottens välfärdsområde/styrelsen 

Sandviksgatan 2-4 

65130 Vasa 

registrator@ovph.fi 

 

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

fredag kl. 9-14. 
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