
Protokoll sida  

1 (38)  

nr 7/2022 

 

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

Sandviksgatan 2–4, 65130 Vasa | växel 06 218 1111 | registrator@ovph.fi | osterbottensvalfard.fi 

Hietalahdenkatu 2–4, 65130 Vaasa | vaihde 06 218 1111 | kirjaamo@ovph.fi | pohjanmaanhyvinvointi.fi 

Organ:  Styrelsen, Österbottens Välfärdssamkommun 

 

Tid:  21.3.2021 kl. 8.34 – 11:32 

 

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 

Karita Ohlis    medlem 

Annica Haldin  medlem 

Aarne Kolehmainen  medlem 

Carola Lithén  medlem 

Patrick Ragnäs  medlem 

Mervi Rantala  medlem 

 

Frånvarande: David Petterson medlem 

 

Sakkunniga:  Tuula Hartman jurist 

  Päivi Berg  förvaltningschef 

  Mari Plukka  kvalitetsdirektör,  § 45, kl 9:31- 10.00 

  Lena Nystrand ekonomidirektör, § 46 - 48, kl 10.00-10:26 

  Ann-Charlott Gröndahl HR-direktör, § 49, kl. 10:26-10:29 

  Arja Tuomaala förändringsledare, § 50, kl 10:29 – 10:48 

  Christine Widd chef för avgiftsenheten, § 51, kl 10:48 – 11:06 

  Tony Pellfolk resultatområdesdirektör, § 52-53, kl 11:06–11:10 

  Peter Nieminen chefsöverläkare, § 62, kl. 11:20-11:25 

 

Övriga närvarande: Gösta Willman FULLM ordf. 

  Bernhard Bredbacka FULLM I viceordf. 

  Mikael Perjus FULLM II viceordf. 

  Anne Salovaara-Kero Välfärdsområdesstyrelsens ordf., jävig § 54  

  

 

Föredragande: Marina Kinnunen  direktör 

  Pia Vähäkangas tf. sektordirektör, deltog elektroniskt 

  Pia-Maria Sjöström sektordirektör 

  Erkki Penttinen sektordirektör 

 

Sekreterare:  Maria Liukkonen tf. förvaltningsdirektör 

 

Paragrafer:  40 - 64 

 

Protokollet undertecknat:  

   

  

  

  Hans Frantz  Maria Liukkonen 

  Ordförande  Sekreterare 

 

Protokollet godkänt och
undertecknat 21.3.2022

Protokollet godkänt och
undertecknat 21.3.2022
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Justerat:   

 

  ______________________ _______________________ 

  Luisa Tast  Raija Kujanpää 

 

 

 

Framlagt till påseende: Framlagts allmänt till  Utdragets riktighet bestyrkes: 

påseende under tiden  

     

  ___/___-___/___.20___  ________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Protokollet granskat och 
godkänt 24.3.2022

Protokollet granskat och
godkänt 28.3.2022
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Organ: Styrelsen, Österbottens Välfärdssamkommun 

Tid: 21.3.2022 kl. 8.34 – 11:32 

Plats: Örn, Y3 

 

Ärendeförteckning 

 

Paragraf Ärende                   Sida 

 

§ 40 Sammanträdet öppnas – laglighet och beslutsförhet 4 

§ 41 Val av protokolljusterare 4 

§ 42 Sammanträdets arbetsordning 5 

§ 43 Ledningens beslut 6 

§ 44 Lägesöversikt över samkommunen för välfärdsområdet 7 

§ 45 Kvalitets- och säkerhetsrapport angående Vasa sjukvårdsdistrikts verksamhet år  2021 8 

§ 46 Köp av tilläggsaktier i Fimlab Ab 9 

§ 47 Budgetändring 2022 11 

§ 48 Omdisponering av investeringsanslagen i apparaturbudgeten 2022 14 

§ 49 Inrättande av tjänster för uppgifter innehållande offentlig makt 15 

§ 50 Avtal om matservice och städning med medlemskommunerna 2022 16 

§ 51 Uppdatering av social- och hälsovårdens klientavgifter 18 

§ 52 Indexjustering för köptjänster som köps via privata boendeenheter i  Jakobstad år 2022 19 

§ 53 Fastställande av hyresnivån efter renovering vid Solhörnans boende, Korsholm 21 

§ 54 I Österbottens välfärdsområde tillsätts ett äldreråd, ett råd för personer med funktionsnedsättning och 

 ett ungdomsfullmäktige 22 

§ 55 Ansökan om fortsatt jour 24/7 från 2023 Malmska 25 

§ 56 Utredning för att förenhetliga organiseringen av färdtjänster 26 

§ 57 Sammanställning hur Österbotten mår? 27 

§ 58 Klassificering av enheterna i Laihela som enspråkiga 28 

§ 59 Konkurrensutsättning av café- och restaurangtjänster 30 

§ 60 Omställningsförhandlingar inom apotekstjänsterna 31 

§ 61 Samarbete mellan sektioner och nämnder i välfärdssamkommunen och välfärdsområdet samt 

 tryggande av kontinuitet 32 

§ 62 Behov av tilläggsarbete för att avkorta vårdköer på olika enheter år 2022 33 

§ 63 Ändring av  närvårdar-primärskötarbefattningar (4 st) till sjukskötare när de blir  lediga på 

 allmänmedcinska avdelningar inom Österbottens välfärdsområde 35 

§ 64 Eventuella övriga ärenden 36 
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Styrelsen   § 40 - 41  21.3.2022 
 
 

§ 40 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 kl 8:34. 

 

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. 

 

    

 

§ 41 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 väljs ledamöterna Raija Kujanpää och Luisa Tast. 
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Styrelsen   § 42  21.3.2022 
 
 
 

§ 42 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 gällande 

ändring av närvårdar-primärskötarbefattningar (4st) till sjukskötare när 

de blir lediga på allmänmedicinska avdelningar inom Österbottens 

välfärdsområde som skickats ut efter föredragningslistan till behandling 

som § 63. 
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Styrelsen   § 43  21.3.2022 
 
 
 

§ 43 Ledningens beslut  

Dir.  
Som bilaga samkommundirektörens, förvaltningsdirektörens, sektordirektörernas, 

resursdirektörernas och verksamhetsområdesdirektörernas beslutsförteckningar som bilaga. 

 

Baslutsförteckning    BILAGA § 43 

 

DIR.: föreslår att styrelsen antecknar beslutsförteckningen för kännedom. 

 

STYR: antecknar beslutsförteckningen för kännedom. 
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Styrelsen   § 44  21.3.2022 
 

§ 44 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 en 

diskussion. 
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Styrelsen   § 45  21.3.2022 
 
 
 

§ 45 Kvalitets- och säkerhetsrapport angående Vasa sjukvårdsdistrikts verksamhet år 
 2021 

 

Dir.  
Kvalitetsrapporten för 2021 är den tionde årliga sammanställningen av det planenliga 

utvecklingsarbete som gjorts på organisationsnivå vid Vasa centralsjukhus för att upprätthålla och 

främja en högklassig och säker vård. Den är samtidigt den första rapporten som innehåller en del 

regionala uppgifter om verksamheten inom samkommunen för Österbottens välfärdsområde, som 

infördes vid ingången av 2022. Vasa sjukvårdsdistrikt har genom åren satsat på att producera 

högklassiga och säkra tjänster för sin befolkning, och målet kommer att vara det samma i 

fortsättningen också för Österbottens välfärdsområde.  Rapporten har sammanställts i samråd av 

flera sakkunniga. 

 

Kvalitetsrapport   BILAGA § 45 

 

DIR.: föreslår, att styrelsen för en diskussion om kvalitetsrapporten och 

antecknar den för kännedom. 

 

STYR: Kvalitetsdirektör Mari Plukka deltog i sammanträdet för att redogöra för 

ärendet. 

 

 antecknade kvalitetsrapporten för kännedom efter en diskussion. 
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Styrelsen   § 46  21.3.2022 
 
 

§ 46 Köp av tilläggsaktier i Fimlab Ab 

Dir. 

Beredning: samkommunens direktör Marina Kinnunen 

Samkommunen för Österbottens välfärdsområde äger för närvarande 7,6 % av aktierna i Fimlab 

Ab. Österbottens välfärdsområdes andel av bolagets omsättning är 14,5 %.  De största ägarna 

är Birkalands sjukvårdsdistrikt med en ägarandel på 50,21 % och Mellersta Finlands 

sjukvårdsdistrikt med en ägarandel på 20,80 %. 

Coronatestningen (Covid-19) har ökat bolagets omsättning och resultat på ett oförutsett sätt. 

Delägarnas ägarandelar och omsättningsandelar motsvarar för närvarande inte varandra. På 

grund av detta har samkommunen för Österbottens välfärdsområde, Centrala Tavastlands 

sjukvårdsdistrikt och Päijänne-Tavastlands välfärdssamkommun hört sig för om de största ägarna 

anser det vara möjligt att justera ägarandelarna närmare användningsandelarna och 

omsättningsandelarna.  

Birkalands sjukvårdsdistrikt och Mellersta Finlands sjukvårdsdistrikt har vid förhandlingar beslutat 

att erbjuda 10 % av bolagets aktier för inlösning, dvs. sammanlagt 563 aktier. Enligt KPMG Ab:s 

värdebestämning uppskattas en aktie vara värd 8 000 €/aktie, vilket alla parter accepterar. 

Samkommunen för Österbottens välfärdsområde, Centrala Tavastlands sjukvårdsdistrikt och 

Päijänne-Tavastlands välfärdssamkommun har fört ömsesidiga förhandlingar om de andelar som 

finns till salu. Samkommunen för Österbottens välfärdsområde kan om den så vill köpa 316 

tilläggsaktier till ett pris på 2 528 000 €. Ägarandelen skulle då uppgå till 13,2 %. 

Bolagets delägare har kommit överens om att vårens bolagsstämma ska hållas så sent som 

möjligt för att delägarna ska hinna behandla affären i sina egna organ. Fullmäktige för Birkalands 

sjukvårdsdistrikt godkände affären 21.2.2022 (§ 8 ) med följande villkor:  

− Birkalands sjukvårdsdistrikts koncernstruktur ändras så att Fimlab Laboratoriot Ab:s ställning 

som dotterbolag upphör och att 

− fullmäktige ger styrelsen befogenhet att sälja högst 281 aktier (fem procentenheter) av sina 

aktier till ett styckepris om 8 000 euro på det villkor att:  

o affären genomförs före den ordinarie bolagsstämman år 2022  

o man kommit överens med huvudägarna om ägarstrategin och styrmetoden 

o Universitetssjukhusets särdrag tryggas medelst ett delägaravtal och att ordförandeskapet 

i styrelsen blir kvar i Birkaland.  

 

Mellersta Finlands sjukvårdsdistrikt samkommun beslutade 16.2.2022 (§ 44) att 

sjukvårdsdistriktet  i syfte att förverkliga de eftertraktade ändringarna i ägandet säljer högst 385 

av de aktier som det äger i Fimlab Laboratoriot Ab till ett styckepris om 8 000 euro.  Aktierna köps 

av delägarna i Fimlab Laboratoriot Ab och bolaget själv.  

 

Under beredningen har man kommit överens om att Österbottens välfärdsområde köper de aktier 

som Mellersta Finlands sjukvårdsdistrikt säljer.  

 

Köpebrevet      BILAGA § 46 

 

 

fortsätter… 
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Styrelsen   § 46  21.3.2022 

 

 

 

DIR: Styrelsen beslutar 

1 att meddela Mellersta Finlands sjukvårdsdistrikt att Österbottens 

välfärdssamkommun är beredd att lösa in totalt 316 aktier till ett pris 

om 8 000 €/aktie på det villkor att fullmäktige beviljar tilläggsanslag 

för denna investering. Totalt 2.528.000 euro.  

2 att affären genomförs endast på det villkor att den genomförs före 

bolagsstämman och en eventuell dividendutdelning. Om detta 

förverkligas, görs motsvarande budgetförändring till övriga 

finansieringsintäkter. 

3 att föra ärendet till välfärdsområdesstyrelsen och välfärds-

områdesfullmäktige för att få ett godkännande för beslutet. 

 

STYR: godkände förslaget. 
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Styrelsen   § 47  21.3.2022 
 
 

§ 47 Budgetändringar 2022 

Dir. 
Beredning: Ekonomidirektör Lena Nystrand 

I samband med uppgörandet av budgeten för 2022 uppgjordes planeringen för de kommande 

resurshanteringstjänsterna. Enheterna bildades för hela området men fungerande service med 

ordinarie personal kunde skapas endast vid centralsjukhuset och inom Vasa stads område . Till 

de övriga enheterna koncentrerades vikarieanslag med sikte på den fortsatta utvecklingen av 

fullständig resursservice. 

För att få struktur och kontinuitet i servicen och för att säkerställa tillgången på kompetent 

personal behöver dessa enheter byggas upp kring en större mängd ordinarie personal som 

kompletteras med vikarierande personal. Målsättningen är att minska antalet timanställda och 

visstidsanställda och öka den ordinarie personalens andel. Den planerade förändringen är helt 

och hållet kostnadsneutral och består i att omvandla vikarieanslag till fastanställningar med löner 

för ordinarie personal. Åtgärden tryggar anställningsförhållandet för den anställda samtidigt som 

det underlättar administrationen kring arrangemangen vid behov av tilläggspersonal/ 

vikariepersonal och andra tillfälliga resursförändringar. 

Förslaget bygger på 300 fastanställningar, varav 100 behövs för snabba kortvariga utryckningar, 

100 stycken för att täcka upp under semestrar och 100 för att sköta längre vikariat vid lagstadgad 

frånvaro. Finansieringen för vikarier under lagstadgad frånvaro finansieras av den ordinarie 

personalens budgeterade lön som inte används under frånvaron. Till enheterna behövs 3 

avdelningsskötartjänster samt en servicechef till sekreterarenheten för att sköta 

förmannauppgifterna. 

Resursenhetens omvandling av vikarieanslag till ordinarie kräver ingen tilläggsbudget utan det är 

fråga om ändring mellan anslagen. 

Inrättande av nya befattningar och tjänster 
40 sjukskötarbefattningar 
30 hälsovårdarbefattningar 
15 socionombefattningar 
5 geronombefattningar 
210 närvårdarbefattningar 
3 avdelningsskötartjänster 
1 serviceförmannatjänst 
 
För att säkerställa socialvårdens förpliktelser och uppfylla kraven enligt den nya lagen, som trädde 

i kraft 1.1.2022, om personaldimensionering inom barnskyddet samt åtgärder till följd av 

underresursering har en framställning om tilläggsresurser gjorts. Tilläggskostnaderna för dessa 

uppgår till en miljon euro.    TILLÄGGSMATERIAL § 47 

 

Inrättande av nya tjänster 

5 ledande socialarbetartjänster 

5 socialarbetartjänster  

2 socialhandledartjänster 

5 socialhandledarbefattningar    fortsätter.... 
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Styrelsen   § 47  21.3.2022 

 

 

 

Utöver dessa görs följande tjänstebenämningsförändringar  

3 teamledare som ändras till ledande socialarbetartjänster med en kostnadsinverkan om ca 

20.000 euro.  

Utöver ovanstående behöver förvaltningen stärkas med tilläggspersonal för att klara av de nya 

uppgifter som alla förändringar medför. Samkommunen för Österbottens välfärdsområde började 

sin verksamhet 1.1.2022. Förändringen är den historiskt största förändringen inom social och 

hälsovården i Österbotten. Ur klient- och patientperspektiv samt sett ur vårdens synvinkel har 

förändringen lyckats så till vida att inga stora störningar i servicen har förekommit. Utmaningar 

förekommer å andra sidan inom olika sektorer inom förvaltningen. Orsakerna är många, åtskilliga 

stödfunktionsprocesser behöver omdefinieras och inom den nya sammanslagna organisationen 

uppstod många uppgifter till vilka det inte överfördes någon enda person eller tillräckliga resurser 

från kommunerna. Dessutom framfördes krav på inbesparingar när budgeten och 

verksamhetsplanen uppgjordes, vilka dock redan genast vid starten visade sig vara omöjliga att 

genomföra när servicen behöver fungera smidigt. Bl.a. skars en miljon euro bort från förvaltningen 

i form av vikarieanslag, övriga löner och arvoden samt olika former av köptjänster för 

förvaltningens del. 

För att förvaltningen och försörjningen skall kunna fungera kvalitativt inom en stor organisation 

behöver man kunna rekrytera tilläggsresurser omedelbart. Ytterligare utmaningar uppstår i och 

med att man under året måste bereda för nya överföringar av ungefär tusen personer till.  

     TILLÄGGSMATERIAL § 47 

Inrättande av befattningar 

2 HR-planerare 

5 HR-sakkunniga 

1 ekonomiplanerare 

2 ekonomisekreterare 

3 inköpsplanerare 

1 Fastighetschef 

 

Dessa tillägg skulle medföra personalkostnader om ca 800.000,- euro, vilket motsvarar bara en 

del av de nedskärningar som gjordes i slutskedet av budgetarbetet. Eftersom av väsentlig del av 

förvaltningspersonalens insats säljs som sakkunnigtjänster till beredningen av välfärdsområdet 

2023 kan hälften av summan eller  400.000,- euro konstateras vara en nettokostnadsökning. 

 

Nettoökningen för samtliga personalförändringarna uppgår således till totalt  1,4 miljoner euro 

kan finansieras med de ökade dividender som beräknas erhållas ifall välfärdsområdet förvärvar 

mera aktier i Fimlab. På så sätt föranleder ändringarna inte några ökningar i kommunernas 

betalningsandelar. 

 

fortsätter... 
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DIR: föreslår, att styrelsen godkänner budgetförändringen för egen del och 

föreslår för fullmäktige, att nödvändiga ökningar i anslagen för 

personalkostnader beviljas.  

 Tjänster och befattningar inrättas enligt förslaget 

 Tjänstebenämningsförändringar görs enligt förslaget 

 

 Ökningen finansieras med motsvarande ökningar i dividendintäkterna 

genom det utökade aktieinnehavet. På så sätt är budgetökningen 

kostnadsneutral gentemot kommunerna. 

 

STYR: Ekonomidirektör Lena Nystrand deltog i sammanträdet för att redogöra 

för ärendet. 

 

 godkände förslaget efter en diskussion. 
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§ 48 Omdisponering av investeringsanslagen i apparaturbudgeten 2022 

Dir.  
Beredning: Ekonomidirektör Lena Nystrand 

Det finns ett kritiskt behov av hjärtultraljudsapparatur som används för uppföljningen av svårt 

sjuka hjärtopererade barn. Den apparatur som används för närvarande har nått slutet av sin 

livslängd och behöver förnyas. 

 

En barnkardiolog gör konsultationsbesök varje månad varefter noggrant utvalda barnpatienter 

skickas till universitetssjukhuset i Helsingfors. Efter operationen sker uppföljningen på det egna 

sjukhuset med hjälp av universitetssjukhusets barnkardiologkonsult. Ultraljudsapparaten 

används också inom neonatologin. 

 

En ny hjärtultraljudsapparat för barn kostar 100.000 euro. Styrelsen kan besluta om de enskilda 

föremålen inom apparaturbudgeten. För 2022 har upptagits i budgeten upptagits 

investeringsanslag för apparatur om 5.793.500 euro. Anskaffningen av hjärtultraljudsapparaten 

för barn sker så att motsvarande inbesparingar beaktas på den apparatur som inte ännu har 

skaffats och så att helhetsbudgeten inte överskrids. 

 

DIR:       föreslår, att styrelsen godkänner omdisponeringen av 

investeringsanslagen. 

  

STYR: Ekonomidirektör Lena Nystrand deltog i sammanträdet för att redogöra 

för ärendet. 

 

 godkände förslaget efter en diskussion. 
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§ 49 Inrättande av tjänster för uppgifter innehållande offentlig makt 

Dir.  
Beredning: HR-direktör Ann-Charlott Gröndahl  

Enligt kommunallagen skall tjänster inrättas för uppgifter som innehåller utövande av offentlig 

makt. Även om en person har endast få uppgifter som inkluderar offentlig makt, ska personen stå 

i tjänsteförhållande.  

 

Beskrivning av uppgifter som innehåller offentlig makt   

 Den som utför uppgiften kan med stöd av sina lagstadgade befogenheter ensidigt besluta om 

en annans fördel, rätt eller skyldighet 

 Den som utför uppgiften kan med sina lagstadgade befogenheter ensidigt ge någon annan ett 

förpliktande förordnande eller på något annat sätt i praktiken påverka en annans fördel eller 

rätt 

 En uppgift som kan omfatta föredragning i den kommunala beslutsprocessen 

 Utövning  av beslutanderätt som delegerats av kommunen 

 Beredningsarbete som har betydande inverkan på beslutsprocessen 

Välfärdsområdets personal har överförts från kommunerna med sina anställningsvillkor och i det 

tjänste- eller arbetsförhållande de hade. I organisationen finns 7000 anställda, vilket gör att 

beslutsfattandet i personaladministrativa ärenden och anskaffningsärenden handhas av c 400 

enhetsförmän. De utövar offentlig makt, då de har prövningsrätt i samband med beslutsfattandet. 

Då dessa personer inte haft den beslutsrätten i sin gamla organisation, finns nu en stor 

personalgrupp, som borde sköta sina uppgifter i tjänsteförhållande och inte i arbetsförhållande. 

Inom socialvården är en betydande del av uppgifterna sådana som ska skötas i 

tjänsteförhållande, t.ex socialarbetare. Alla läkare ska även vara i tjänsteförhållande. De ledande 

tjänsteinnehavarna samt vissa sakkunniga blev direkt rekryterade till tjänster. 

 

Enligt förvaltningsstadgan är det fullmäktige som inrättar tjänster. För att kunna ändra 

anställningsförhållandet till tjänsteförhållande, behöver motsvarande tjänst inrättas. I vissa fall 

finns även behov av att ändra eller likrikta yrkesbenämningarna i samband med inrättandet av 

tjänsterna. Berörda personer kan sedan överföras till tjänsterna.  

 

DIR  föreslår att styrelsen föreslår till fullmäktige att 

- tjänster kan inrättas vartefter för de uppgifter som nu sköts i 

arbetsförhållande, men som enligt kommunallagen förutsätter 

tjänsteförhållande. Det här handlar främst om förmannauppgifter 

och vissa uppgifter inom socialvården.  

- Då personerna överförts till tjänsterna indras motsvarande 

befattningar. Det blir därmed ingen kostnadsökning. 

 

STYR: HR-direktör Ann-Charlott Gröndahl deltog i sammanträdet för att 

redogöra för ärendet. 

 godkände förslaget efter en diskussion. 
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§ 50 Avtal om matservice och städning med medlemskommunerna 2022 

Dir.  
 Beredning: förändringsledare Arja Tuomaala, förändringsledare Göran Honga, ekonomidirektör 

Lena Nystrand 

Ett av Österbottens välfärdsområdes strategiska mål är att främja befolkningens välmående i alla 

livssituationer. Samkommunen tillhandahåller smidig, högklassig och jämlik service i hela 

området och även mat- och städservicen som tillhandahålls som köptjänster ska förverkligas i 

enlighet med strategin.   

  

Nuläget i Österbottens välfärdsområde:  

• I Österbottens välfärdsområde är Vasa centralsjukhus och Vasa stad ägarkunder i in house-

bolaget TeeSe Botnia Oy Ab. TeeSe producerar dels rengörings- och mattjänster, dels 

fastighets- och logistiktjänster för områdets enheter.  

• Alerte Ab Oy till tillhandahåller rengörings- och måltidstjänster för välfärdsområdets enheter i 

Jakobstad. Larsmo, Nykarleby och Pedersöre kommuner tillhandahåller med stöd av avtal 

som de ingått med social- och hälsovårdsverket i Jakobstad rengörings- och måltidstjänster 

för välfärdsområdets enheter i regionen.    

• Vörå kommun producerar måltidstjänsterna i egen regi i tre kök: Tallmo, Marielund och 

hälsostationen. Städningen ordnas också i egen regi.  

• I Korsholm produceras måltidstjänsterna i egen regi i köket i Solsidan. SOL Siivouspalvelut 

står för städningen.  

• I Laihela produceras måltidstjänsterna av Pihlajalinna och städtjänsterna av TeeSe Oy.  

• Malax producerar måltidstjänsterna i egen regi i centralköket samt i skolköken på Bergö och i 

Petalax. Städningen ordnas till största delen i egen regi. Ungefär 2 300 m² sköts via 

köptjänster. 

• Närpes måltidstjänster produceras i tre kök: servicecentrets centralkök, Pörtehemmet och 

Alvina. Städningen ordnas till största delen i egen regi. Hälsostationerna i Tölby och Övermark 

samt Solgärdet och Pörtom veterinärgård sköts via köptjänster.  

• Kristinestads måltidstjänster produceras i tre kök: Åldersro, Kristinahemmet och centralköket. 

Städningen produceras som egen verksamhet.  

• I Kaskö produceras måltidstjänsterna i servicecentrets centralkök och i Mariehemmets kök. 

Städningen av servicecentret ordnas i egen regi och städningen av Mariehemmet och Toves 

stuga som köptjänster.   

  

Förändringsledare Arja Tuomaala och överskötare Heidi Kotanen har först tillsammans med 

kommunernas representanter kartlagt nuläget. Sedan har de med stöd av förändringsledare 

Göran Honga och jurist Antti Korpi fört diskussioner om kommunernas och välfärdsområdets 

måltids- och städserviceavtal, om prissättningen och om servicebeskrivningen.  Kommunernas 

ändringsförslag lades till i en avtalsbotten och kommunerna ombads prissätta måltidstjänsterna 

enligt följande: frukost, lunch, middag, kvällsbit och måltider för hela dagen. Priserna skulle vara 

utan transportkostnader och med 0 % moms. Städservicens prissättning skulle vara som 

månadsfakturering. Se bilaga 1, 2, 3, 4, 5 och 6.  

 fortsätter… 
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Städkostnaderna/månad har skickats in av tre kommuner. Innehållet i och kostnaderna för 

rengöringsservicen från Alerte Ab och TeeSe Oy har lämnats in av Vasa stad och 

centralsjukhuset. Bilaga 7, 8 och 9.  

   

Gällande måltidstjänsterna har en del av kommunerna gett ett tydligt förslag till prissättning. Alla 

kommuner har inte svarat.  Måltidstjänsternas prissättning varierade, till exempel priset för 

måltider för hela dagen varierade mellan 13,70 € och 25,95 €.  I bilagan finns en noggrannare 

redogörelse över kommunernas prissättning. Bifogat finns även TeeSes och Alertes måltidspriser 

som jämförelse. Bilaga 10 och 11.  

   

Eftersom prissättningen gällande både mattjänster och städning varierar stort används under 

2022 genomfakturering med kommunens egna priser i båda tjänsterna. 

 

Hyran för lokalerna som används för mat- och städservicen har beaktats i kommunernas 

lokalitetsbokföring och hyrorna varierar enligt underhållet i lokalerna.   

 

BILAGOR § 50: 

1. Modellavtal för matservice 

2. Avtalsmodell för matservice servicebeskrivningsbilaga _Ateriasopimusmalli palvelukuvausliite 

3. Prissättningsbilaga till matservicen_Ateriapalveluiden hinnoitteluliite 

4. Modellavtal för städservice 

5. Avtalsmodell för städservice servicebeskrivning_Siivoussopimusmalli palvelukuvausliite 

6. Prissättningsbilaga till städservicen_Siivouspalveluiden hinnoitteluliite 

7. Prissättning för städservice_Siivouspalvelut hinnoittelu 

8. Fakturering sammanlagt per kvalitetsklass 

9. TeeSe Botnia puhdistuspalvelut palvelusisältö ja kustannus 

10. Kommunernas prissättningsförslag_Kuntien hinnoiteluehdotukset 

11. TeeSe hinnat 2022 hyky  

       

  

DIR: föreslår, att styrelsen besluter, att man tillämpar kommunernas och 

bolagen nuvarande prissättning gällande mat- och städtjänster med de 

priser för år 2022 som kommunen har meddelat 

 

STYR: Förändringsledare Arja Tuomaala deltog i sammanträdet för att 

redogöra för ärendet. 

 

  konstaterar att paragraftexten korrigeras i protokollet så att den 

motsvarar slutliga beredningen av ärendet. 

 

  konstaterar att Tölby bör korrigeras till Töjby i bilagan. 

 

  godkände förslaget efter en diskussion. 
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§ 51 Uppdatering av social- och hälsovårdens klientavgifter 

 

DIR  
Beredning: Christine Widd   

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 saknas eller otydligt formulerade 

i den godkända klientavgiftshandboken. Därav behövs en uppdatering redan i början av året.  

 

Från verksamhetsområdena hem- och boendeservice, rehabilitering och funktionshinderservice 

och psykosocial service har man tagit fram förslag till korrigeringar som är nödvändiga ur 

verksamhetssynpunkt. Även i andra kapitel i klientavgiftshandboken finns behov av små 

preciseringar, förtydliganden och korrigeringar i texten.   

 

Som bilaga förslag till uppdaterad klientavgiftshandbok för social- och hälsovårdstjänster i 

Österbottens välfärdsområde. Alla uppdateringar är markerade med rött. 

 

Klientavgiftshandbok      BILAGA § 51 

 

DIR: föreslår, att styrelsen godkänner den uppdaterade handboken för de 

gemensamma klientavgifterna inom Österbottens välfärdsområde och 

fastställer de klientavgifter som lagts till att gälla från och med 

01.05.2022. Vidare föreslås att styrelsen besluter att s k tekniska 

justeringar av information i handboken framöver kan göras på 

tjänstemannanivå.   

 

STYR: Chef för avgiftsenheten Christine Widd deltog på mötet för att redogöra 

för ärendet. 

 

ledamot Mervi Rantala föreslog att disponibla medel (sidan 121 i 

bilagan) skall ändras till 190 euro. Rantalas förslag fick understöd av 

ledamot Per Hellman. 

 

Mervi Rantala tog tillbaka sitt förslag och styrelsen beslöt att ärendet 

återremiteras för ny behandling. 
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§ 52 Indexjustering för köptjänster som köps via privata boendeenheter i  Jakobstad 
år 2022 

Sektordir. P Vähäkangas 
Beredning: Tony Pellfolk 

Enligt det beslut som socialnämnden i Jakobstad fattade 24.10.2007, § 110, och enligt det beslut 

som stadsstyrelsen i Jakobstad fattade 21.11.2007, § 540, ska vårddygnspriset för serviceboende 

som staden köper av privata och föreningsbaserade servicehem årligen indexjusteras fr.o.m. år 

2009. Justeringen görs utgående från ett index som är uppbyggt till 75 % av det kommunala 

lönekostnadsindexet och till 25 % av levnadskostnadsindexet.  

  

Köptjänster 1.1.2022  

- Demenshem Viivi & Wilhelm, 9 platser  

- Villa Rosalie (Hötorgcentrets grupphem), 7 platser  

- Servicehem Rauhala, 3 platser  

- Mariahemmet, 1 plats  

  

Sedvanliga indexjusteringar görs på köptjänstpriserna och de nya priserna tas i bruk 1.1.2022. 

Enligt indexjusteringen ska dygnspriserna för tung vård (demensvård) och dygnspriserna för 

medeltung vård justeras på följande sätt år 2021:  

 

Levnadskostnadsindex 25 %   

6/2021 = 2008  

6/2020 = 1969  

6/2019 = 1970  

+1,98 %  

  

Kommunalt lönekostnadsindex 75 %  

Q2/2021 = 146,4  

Q2/2020 = 141,6  

Q2/2019 = 139,7  

+3,39 %  

  

Medeltung vård, 97,64 euro (2021)  

25 % +1,98 % =24,89  

75 % +3,39 % = 75,71  

Nytt pris = 100,60 euro  (+3,03 %)  

   

Tung vård, 132,92 euro (2021)  

25 % +1,98 % =33,89  

75 % +3,39 % = 103,07  

Nytt pris = 136,96 euro  (+3,03 %)  

  fortsätter…. 
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Dygnspriserna för boendeplatser köpta från ovanstående serviceboendeenheter skulle således 

vara följande år 2022 (ersättningen år 2021 inom parentes):  

Medeltung vård 100,60 €/plats/dygn (97,64 €)  

Tung vård (demensvård) 136,96 €/plats/dygn (132,92 €)  

Den procentuella skillnaden jämfört med dygnspriserna år 2021 är +3,03 %.  

  

För köpta platser inom demensvården betalas ersättning för tung vårdplats. För övriga platser 

betalas ersättning som motsvarar vårdavgiften för medeltung vård.  

För köpta platser som står tomma (och som det finns ett giltigt avtal för) betalas ingen ersättning, 

om det inte är fråga om en kortvarig frånvaro (under två månader). Om det under år 2022 inträffar 

väsentliga förändringar i serviceproducentens verksamhet som kan inverka på genomförandet av 

köptjänsten, är serviceproducenten skyldig att informera Österbottens välfärdsområde om saken 

utan fördröjning. Då kommer välfärdsområdet och serviceproducenten vid behov separat överens 

om hur ersättningen för köptjänsten ska erläggas.  

   

DIR:  föreslår, att styrelsen besluter att de nya priserna för köptjänster av 

boendeplatser av privata producenter i Jakobstad är 100,60 

€//klient/dygn för medeltung vård, och 136,96 €/klient/dygn för tung 

vård, samt att priserna gäller fr.o.m. 1.1.2022 

 

STYR: Verksamhetsområdesdirektör Tony Pellfolk deltog i sammanträdet för 

att redogöra för ärendet. 

 

godkände förslaget efter en diskussion. 
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§ 53 Fastställande av hyresnivån efter renovering vid Solhörnans boende, Korsholm 

Sektordir. P Vähäkangas 
Beredning: Tony Pellfolk 

Utbyggnaden av serviceboendet Solhörnan i Korsholm är klart och 6 nya lägenheter är 

inflyttningsklara från den 17.1.2022. Utbyggnaden omfattar totalt  6 boenderum (inklusive wc med 

dusch). Därtill finns medicinrum, tvättstuga och personalens sociala utrymmen.   

 

Samkommunen för Österbottens välfärdsområde hyr verksamhetslokaliteterna av Korsholms 

kommun. Verksamhetsområdet hem- och boendeservice hyr ut lägenheterna till klienterna på 

Solhörnan. Hyra för de nya utrymmena bör fastställas.  

 

Kommunerna har haft olika principer för fastställande av hyresnivån på de olika 

boendeenheterna, under år 2022 förbereds en harmonisering av principerna för fastställande av 

hyresnivån i samtliga boendeenheter, och de nya principerna träder i kraft förslagsvis fr.o.m. 

1.1.2022. 

        

Ritning vån 1 och ritning vån2     BILAGA § 53/1-2 

   

   

SEKTORDIR: 

föreslår, att styrelsen fastställer hyran för de nya lägenheterna på 

solhörnan till 14,69€/m2. I hyran ingår kostnader för värme, el och 

vatten.   

   

Hyran gäller för följande lägenheter:   

Första våningen   

Lägenhet   

1175   24,5 m2  352,56 €   

1176   24,0 m2 359,91 €   

1177   29,5 m2 433,36 €   

 

Andra våningen   

Lägenhet   

2270   26,5 m2  389,29 €   

2271   26,0 m2   381,94 €   

2272   35,0 m2  514,15 €  

  

 STYR: Verksamhetsområdesdirektör Tony Pellfolk deltog i sammanträdet för 

att redogöra för ärendet. 

 

godkände förslaget efter en diskussion. 
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§ 54 I Österbottens välfärdsområde tillsätts ett äldreråd, ett råd för personer med 
funktionsnedsättning och ett ungdomsfullmäktige  

Dir. 
 Beredning: Sari West 

Kommunerna i Österbottens välfärdsområde  har utnämnt representanter till dessa 

påverkansorgan. De tre påverkansorganen 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. Påverkansorganen är tvåspråkiga. Tjänsteinnehavare kan ingå som 

sakkunnigmedlemmar. 

De valda medlemmarna representerar sin egen kommuns äldreråd, råd för personer med 

funktionsnedsättning eller ungdomsfullmäktige i välfärdssamkommunen samt fungerar som 

informationskanal mellan kommunen och välfärdssamkommunens påverkansorgan. 

Påverkansorganet sammanträder två till fyra gånger per år enligt behov. Medlemmarna som 

deltar i välfärdsområdets påverkansorgans möten får ett mötesarvode samt kilometerersättning. 

Varje påverkansorgan i välfärdsområdet ska bland sina medlemmar välja en ordförande och en 

vice ordförande. Ordföranden väljs på välfärdsområdets påverkansorgans första möte. 

Ordförande och vice ordförande kan väljas bland de medlemmar som meddelat intresse för 

uppgiften som ordförande. Välfärdsområdets tjänsteinnehavare fungerar som sekreterare och 

föredragande i organen. Påverkansorganens protokoll publiceras på välfärdsområdets 

webbplats. 

Påverkansorganets mandatperiod är normalt lika lång som välfärdsområdesfullmäktiges 

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

Efter detta väljer 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 

planering, beredning, genomförande och uppföljning inom olika verksamheter i välfärdsområdet i 

frågor som är eller som ett påverkansorgan bedömer vara av betydelse för barnen, de unga, de 

äldre eller personer med funktionsnedsättning och med hänsyn till de tjänster dessa 

befolkningsgrupper behöver. Påverkansorganen ska också tas med när former för delaktighet 

och hörande utvecklas i välfärdsområdet. 

fortsätter... 
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Följande personer föreslås bli valda till välfärdsområdets påverkansorgan:  

 

Äldreråd 

Kommun Representant  Reserv 

Larsmo Ulf Axell  Agneta Sandvik 

Laihela Heikki Mäkinen Säde Salo-Somppi 

Jakobstad Antero Varila  Ulla Grönvall-Streng 

Kaskö Aarno Lindholm Pirkko Mäenpää  

Vasa Irmeli Mandell  Lisbeth Ingo 

Korsholm Leif Rönnskog  Viveka Backlund 

Kristinestad Hans Ingvesgård Göran Forslund 

Malax Pär-Gustav Lindh Lili-Ann Brolund 

Nykarleby Ralf Skåtar  Armas Tiittanen 

Pedersöre Henrik Sandberg Gudrun Eklöv 

Närpes Anna-Greta Olsio-Tuisku Roy Wilson 

Vörå Göran Westerlund  Tarja Finne 

 

Råd för personer med funktionsnedsättning 

Kommun Representant  Reserv 

Larsmo Lina Käldström Curt Björkskog 

Laihela Ritva Lämpsä  Tuula Mäkelä 

Jakobstad Seppo Kangas Laila Rantanen-Timonen 

Kaskö Aarno Lindholm Pirkko Mäenpää 

Vasa Anne Salovaara-Kero Elisabeth Hästbacka 

Korsholm Ann-Christine Stenkull-Aura Karolina Virta 

Kristinestad Kurt Erlands   Torolf Back 

Malax Bertil Stormblad Mia West 

Nykarleby Anna Caldén  Maja Renvall-Höglund 

Pedersöre Camilla Roslund-Nordling Seppo Soininen 

Närpes Marja Forsèn  Patrik Gullström 

Vörå Ann-Britt Backull Kristine Paulin 

 

Ungdomsfullmäktige 

Kommun Representant  Reserv 

Larsmo Emma Haglund Maja Söderlund 

Laihela Jenni Peltokoski Mira Mahlamäki 

Jakobstad Elvira Nyrönen Mathilda Palmborg 

Kaskö Till kännedom i senare skede 

Vasa Alina Östergård Ella Filppula 

Korsholm Nora Sandelin  Gabriela Rönngård 

Kristinestad Jesse Pihlaja  Niko Widberg 

Malax Cecilia Huhtala Tilde Strömsbäck 

Nykarleby Lucas Nystedt  Emilia Haverinen 

Pedersöre Adrian Roslund Felix Mattsson 

Närpes Anton Åkerman Johan Naski 

Vörå Miranda Östman Antonia Widd   fortsätter... 
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Sakkunniga deltagare och sekreterarna: 

Äldrerådet: 

Tony Pellfolk, verksamhetsområdesdirektör, Hem- och boendeservice 

Pia Vähäkangas, sektordirektör för äldre personer 

Henna Minkkinen, verksamhetsledare, Vasanejdens Minnesförening rf. 

1. reserv: Markku Pulli, styrelseordförande, Österbottens föreningar rf. 

Sekreterare: Annika Ikkala-Västi, regional servicechef 

 

Råd för personer med funktionsnedsättning: 

Annica Sundberg, verksamhetsområdesdirektör, Rehabilitering 

Marjo Luomanen, organisationsplanerare, Muskelhandikappförbundet  

1. reserv: Hanna Lahti, organisationexpert, Invalidförbundet 

2. reserv: Christer Rönnlund, förbundsordförande, Psykosociala Förbund 

Sekreterare: Johanna Skarper, regional servicechef 

 

Ungdomsfullmäktige: 

Pia-Maria Sjöström, sektordirektör för barn, unga och familjer  

Sekreterare: Tiia Krooks, regional servicechef 

 

Arvoden för delaktiga aktörer    BILAGA § 54 

 

SEKTORDIR: 

förslår, att styrelsen 

− korrigerar det beslut som fattades 14.2.2022 § 35 till den del som 

det berör medlemmarna i påverkansorganen  

− fastställer mötesarvoden för dem som deltar i klientråden i enlighet 

med bilagan 

− antecknar de personer som sökt till klientråden för kännedom 

 

STYR: Anne-Salovaara Kero avlägsnade sig från sammanträdet under den tid 

då ärendet behandlades på grund av jäv (förvaltningslagen 28 § 1 mom. 

punkt 1). 

 

godkände förslaget efter en diskussion. 
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§ 55 Ansökan om fortsatt jour 24/7 från 2023, Malmska  

 

Sektordir. P-M Sjöström 
Efter de förändringar i hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010) som trädde i kraft 2018, får det 

endast finnas en jourpunkt med verksamhet dygnet runt för den specialiserade sjukvården i de 

sjukvårdsdistrikt som inte har ett universitetssjukhus.  För jour dygnet-runt inom primärvården 

eller akutmedicinen krävs, enligt lagens 50 §, tillstånd från Social- och hälsovårdsministeriet. 

Tillståndet kan beviljas till en kommun eller ett sjukvårdsdistrikt, om tillgängligheten till tjänsterna 

och avstånden mellan jourmottagningarna förutsätter detta och de tjänster som befolkningen 

behöver inte kan säkerställas tillräckligt väl genom den prehospitala akutsjukvården.   

  

På Malmska i Jakobstad fungerar sedan 1.1.2018 dygnet-runt jour på primärvårdsnivå med 

tillstånd från social- och hälsovårdsministeriet. Nuvarande tillstånd är i kraft 1.1.2020-31.12.2022 

och för att verksamheten ska kunna fortsätta behöver välfärdsområdet ansöka om nytt tillstånd 

inför 2023.   

  

Jouren hade 2021 ca 30 000 besök, varav ca 3 500 nattetid (kl. 22-07). Av besöken nattetid ledde 

drygt 400 till att patienten togs in på avdelning och i knappt 450 fall skickades patienten vidare till 

central- eller universitetssjukhus. Jourens läkare ansvarar också för avdelningarna utanför 

tjänstetid, på sjukhuset finns ca 75 vårdplatser, främst inom allmänmedicin. Från Jakobstad är 

det ca 100 km till samjouren vid Vasa centralsjukhus. Till samjouren vid Soite i Karleby är det ca 

35 km, men med tanke på vård- och servicekedjorna är det viktigt att jourbesöken, kan ske inom 

det egna välfärdsområdet. Utifrån befolkningens behov, verksamheten och ekonomin är möjlighet 

till jourtjänster dygnet-runt central. För kontinuitet i verksamheten är det viktigt att ansökan om 

fortsatt dygnet-runt jour görs så fort som möjligt, så att beslutet finns inför 

verksamhetsplaneringen 2023.   

  

Ett specialtillstånd förutsätter att det avtalas om det i sjukvårdsdistriktets plan för ordnande av 

hälso- och sjukvård och erva-distriktets avtal om ordnande av specialiserad sjukvård. Innan en 

ansökan om specialtillstånd kan lämnas in behöver därför diskussion föras med Åbo universitets 

centralsjukhus.  

  

SEKTORDIR:  

Föreslår, att styrelsen diskuterar ärendet och ger tjänstemännen i 

uppdrag att   

-  föra behövliga diskussioner med Åbo universitets centralsjukhus 

med målsättning att få en rekommendation om fortsatt dygnet-runt 

jour på primärvårdsnivå  

-  av social- och hälsovårdsministeriet ansöka om specialtillstånd för 

fortsatt dygnet-runt jour på primärvårdsnivå vid Malmska från 

1.1.2023  
 

STYR: godkände förslaget efter en diskussion. 
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§ 56 Utredning för att förenhetliga organiseringen av färdtjänster 

Sektordir. E Penttinen 
Styrelsen för samkommunen för Österbottens välfärdsområde godkände 16.12.2021, 109 § att 

de tillämpningsdirektiv som gäller beviljande av färdtjänst enligt lagen om service och stöd på 

grund av handikapp samt enligt stöd för rörlighet enligt socialvårdslagen ska tas i bruk i 

Österbottens välfärdsområde. I det godkända direktivet fastställs att ”målsättningen är att 

färdtjänsten i Österbottens Välfärdsområde förvekligas på samma sätt för alla från och med 

1.9.2022. Fram till dess använder de kommuner som inte har förmedlingscentral färdtjänstbiljetter 

och resorna beställs på samma sätt som hittills.”  

 
Kommunerna i Österbottens välfärdsområde har haft olika tillvägagångssätt att ordna sina 

färdtjänster. Vasa, Korsholm och Jakobstadstrakten använder sig av en taxiförmedlingscentral. 

Genom förmedlingsservicen kan resor samordnas i mån av möjlighet. Färdtjänsten i Kronoby 

kommun organiseras via Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite.  

 
En utredning påbörjas för att förenhetliga organiseringen av färdtjänster:   
1. Det avtal som ingåtts med Teese Ab om färdtjänster ses över för att utreda huruvida avtalet 

kan utvidgas att även omfatta Vörå, Laihela, Malax, Korsnäs kommun samt Kaskö och Närpes 
stad och Kristinestad samt Kronoby kommun från och med 1.1.2023.  

2. En delaktighetsplan upprättas för att involvera välfärdsområdets och kommunernas råd för 
personer med funktionsnedsättning  

3. En utredning genomförs för att kartlägga taxiföretagarna i respektive kommun (antalet bilar, 
taxibilarnas utrustning och taxiterminalsystem)  

4. En sammanfattning görs om den kundrespons som inkommit och en plan om 
kundnöjdhetsenkäter och involveringen av kunder upprättas 

5. Möten hålls med kommunernas representanter och de personer som ansvarar för 
näringslivsfrågorna 

6. Den beslutsprocess som berör färdtjänsterna och faktureringsprocessen i välfärdsområdet 
kopplas samman  

7. Funktionaliteten hos kunddatasystemet måste ses över (Abilita, ProConsana)  
8. En utredning av hur Kronobys uppgifter/beslut om kunder som använder sig av färdtjänster 

ska överföras till Österbottens välfärdsområde. Förverkligas i samband med att Kronobys 
kunduppgifter överförs från Soites SosEffica till Abilita.  

 

Tidtabell: Färdtjänsten utvidgas att omfatta hela välfärdsområdet senast hösten 2022.  

 rapport ges vecka 32 

 välfärdsområdets verksamhetsledningsgrupp 16.8.2022, välfärdsområdesstyrelsen 29.8.2022 

 tjänsten är i bruk från och med 1.10.2022 

 Kronoby 1.1.2023 

SEKTORDIR:  

  föreslår, att styrelsen beslutar att utredningsarbetet påbörjas i enlighet 

ovanstående plan.  

 
STYR: föredragande ändrade sitt beslutsförslag så, att punkt 8 utgår.  

beslöt godkänna det ändrade beslutsförslaget. 

_________________ 
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§ 57 Sammanställning hur mår Österbotten? 

 

Sektordir. E Penttinen, P-M Sjöström, P Vähäkangas 
Till sektordirektörernas uppgifter hör att årligen göra en sammanställning över hur Österbotten 

mår utifrån åldersperspektiven barn och unga, vuxna i arbetsför ålder och äldre. Till 

sammanställningen hör också tillgången och tillgängligheten för olika tjänster, samt befolkningens 

egen åsikt om servicen och behoven. Sammanställningen ger en beskrivning, men inte någon 

heltäckande analys av rotorsakerna till nuläget och ger inte heller förslag till åtgärder i verksamhet 

eller servicestruktur. Följande års verksamhetsplanering och budgetarbete baserar sig resultaten 

av analysen och vid behov uppdateras organisationens servicestrategi utifrån den. I 

sammanställningen har man utgått från de data som gäller för Österbottens välfärdsområde, dvs 

även Kronoby.  

 

I sammanställningen används olika typer av offentlig statistik, främst från institutet för hälsa och 

välfärd (thl) / Sotkanet (www.sotkanet.fi). Materialet i Sotkanet består av befolkningsstatistik, olika 

indikatorer som dels olika organisationer har rapporterat, dels baserar sig på olika 

enkätundersökningar hos befolkningen, t.ex. hälsa i skolan och FinLapset. Kommunerna 

rapporterar om sitt förebyggande arbete till thl via TEA-viisari. För äldre inom hemvård och 

boendeservice är RAI (www.thl.fi/RAI) ett viktigt uppföljningsinstrument. I sammanställningen 

används också material från nationella och regionala myndighetsutvärderingar, t.ex. THL:s årliga 

utvärdering av social- och hälsovårdstjänsterna i välfärdsområdet, organisationens egna 

nyckeltal, information från de årliga diskussionerna med kommunernas ansvariga för främjande 

av hälsa- och välfärd, samt respons från olika intressegrupper. Resultaten för Österbottens del 

jämförs med landet som helhet, i vissa fall noteras större regionala skillnaderna inom landskapet. 

 

Bakgrundsmaterialet till den första sammanställningen över hur Österbotten mår har uppstått i 

och rapporterats från många olika organisationer och är inte till alla delar jämförbart,  dessutom 

är de egna systemen för kunskapsledning ännu under utveckling. Detta behöver beaktas vid de 

slutledningar man drar utifrån det aktuella materialet och när man jämför det med resultaten under 

de närmsta kommande åren.  

      BILAGA § 57 

 

DIR: Styrelsen diskuterar ärendet och noterar det till kännedom. 

 

STYR: konstaterade att ärendet behandlas efter § 64. 

 

styrelsen diskuterade ärendet och antecknade det för kännedom. 
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§ 58 Klassificering av enheterna i Laihela som enspråkiga  

Dir. 
Beredning: Päivi Berg 

Fullmäktige har godkänt språkkunskapskraven i behörighetsstadgan på sitt sammanträde 

22.11.2021 § 91. Språkkunskapskraven bereddes i en arbetsgrupp och arbetet styrdes av 

följande principer:  

 kundernas rätt att få service på två språk.  

 lokala förhållanden och behovet av språkkunskap.  

 systematisk och fortlöpande uppföljning av den språkliga planeringen är en del av 

kvalitetsarbetet.  

 

Den språkliga planeringen och uppföljningen utgör grunden för rekryteringen och 

vidareutbildningsmålen.  

 

Styrelsen har i enlighet med 3 § i behörighetsstadgan fastställt indelningen i svenskspråkiga, 

finskspråkiga och tvåspråkiga enheter/funktioner. På de enspråkiga enheterna finns inget formellt 

språkkrav på kunskaper i det andra inhemska språket som inte är personens modersmål. På de 

tvåspråkiga enheterna och funktionerna finns språkkrav beroende på uppgift och yrkesmässiga 

utbildningskrav. I förslaget till enhetsindelning har beaktats språkgruppernas behov av 

platsanvändning, samanvändning av platserna och personalanvändning. Styrelsen godkände 

språkindelningen på sitt sammanträde 16.12.2021 § 97. 

  

Språkkunskapskraven på enheterna i Laihela har enligt beslut 16.12.2021 klassificerats enligt 

följande:   

  

Finskspråkiga enheter:  

• Hemvården, Laihela  

• Allmänmedicinska avdelningen, Laihela  

• Mödra- och preventivrådgivningen, Laihela  

• Barnrådgivningen, Laihela  

• Skolhälsovården, Laihela  

• Studerandehälsovården, Laihela  

• Skolkurators- och psykologtjänsterna, Laihela  

  

Tvåspråkiga enheter:  

• Hälso- och sjukvården, Laihela (social- och hälsocentralen, öppenvården)  

• Tandvården, Laihela  

• Sekreterartjänster 5, Vasa och Laihela  

• Vårdserviceenhet 5, Vasa och Laihela (kund- och resurscentret, resurshanteringsenheten)   

• Psykologerna, Vasa och Laihela  

• Läkare i allmänmedicin 3, Vasa och Laihela  

• Tandläkare 3, Vasa och Laihela  

fortsätter… 
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Styrelsen   § 58  21.3.2022 

 

 

 

Laihela kommun är den enda av välfärdssamkommunens medlemskommuner som är enspråkig, 

kommunens språk är finska. De godkända behörighets- och språkkunskapskraven väntas 

försvåra rekryteringen till de enheter i Laihela kommun som klassificerats som tvåspråkiga. 

Föreslås, att enheterna som ligger i Laihela klassificeras som finskspråkiga. 

  

Dessutom kan styrelsen enligt 6 § i behörighetsstadgan från fall till fall bevilja lindring eller dispens 

från språkkunskapskraven där särskilda skäl det påkallar, till exempel att den som ska rekryteras 

har ett annat modersmål än finska eller svenska.   

 

Enheter      BILAGA § 58 

 

DIR:  föreslår, att styrelsen  

1. beslutar att enheterna/funktionerna som ligger i Laihela kommun i 

sin helhet är enspråkigt finska.  

2. sänder ärendet för kännedom till fullmäktige.   

  

 

STYR:  godkände förslaget. 

    

 

  

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


Protokoll sida  

30 (38)  

nr 7/2022 

 

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

Sandviksgatan 2–4, 65130 Vasa | växel 06 218 1111 | registrator@ovph.fi | osterbottensvalfard.fi 

Hietalahdenkatu 2–4, 65130 Vaasa | vaihde 06 218 1111 | kirjaamo@ovph.fi | pohjanmaanhyvinvointi.fi 

Styrelsen   § 59  21.3.2022 
 
 
 

§ 59 Konkurrensutsättning av café- och restaurangtjänster 

HJ 
Samkommunen för Österbottens välfärdsområde har för tillfället caféverksamhet i 

huvudbyggnadens éntrehall på sjukhusområdet, utöver detta planeras café- och 

restaurangtjänster även i den nya H-byggnaden. 

 

TeeSe Botnia Oy Ab ansvarar för tillfället för cafétjänsterna vid huvudbyggnadens éntrehall och 

på grund av att det planeras ny verksamhet till H-huset skulle det var ändamålsenligt, med tanke 

på helheten, att centralisera café- och restaurangtjänsternas verksamhet på sådant sätt att det 

väljs enbart en aktör genom konkurrensutsättning. 

 

Avtalsarrangemanget skall enligt upphandlingslagen konkurrensutsättas som en koncession, var 

tröskelvärdet som tillämpas enligt upphandlingslagens 25 § utan mervärdesskatt är 500 000 euro. 

 

DIR:  föreslår att styrelsen: 

1) befullmäktigar samkommunens direktör att förhandla gällande 

uppsägningen av nuvarande avtal gällande produktion av 

cafétjänster med TeeSe Botnia Ab Oy 

2) befullmäktigar samkommunens direktör att inleda en ny 

konkurrensutsättning av café- och restaurangtjänster som en 

koncession som överskrider det nationella tröskelvärdet. 

 

STYR: godkände förslaget. 
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Styrelsen    § 60  21.3.2022 
 
 

§ 60 Omställningsförhandlingar inom apotekstjänsterna 

 

Dir. 
Beredning: Birgitta Ivars, J-P Rauha 
I Österbottens välfärdsområde har man sedan början av året arbetat med att förena 

verksamheten på sjukhusapoteket på Vasa centralsjukhus och läkemedelscentralen vid Social- 

och hälsovårdsverket i Jakobstad.  Syftet med omställningsförhandlingarna är att få förstärkning 

till Vasa till de delar som verksamheten överförts dit, men även att se över uppgiftsbeskrivningen 

för personalen som blir kvar i Jakobstad.  

 

Överskötarens och apotekarens motiveringar till omställningsförhandlingar    BILAGA § 60 

 

 

DIR: föreslår, att styrelsen beslutar att inleda omställningsförhandlingar inom 

apotekstjänsterna. 

 

STYR: styrelsen beslöt att inleda omställningsförhandlingar inom 

apotekstjänsterna. 
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Styrelsen    § 61  21.3.2022 
 
 
 

§ 61 Samarbete mellan sektioner och nämnder i välfärdssamkommunen och 
välfärdsområdet samt tryggande av kontinuitet 

Dir. 
Beredning: Päivi Berg 

Organstrukturen i samkommunen för Österbottens välfärdsområde fastställs i 

välfärdssamkommunens förvaltningsstadga. Dessa organ ansvarar för de beslut som berör 

verksamheten i den samkommun som är verksam under år 2022.  

 

Förvaltningsstadgan för Österbottens välfärdsområde godkändes vid 

välfärdsområdesfullmäktiges första sammanträde 7.3.2022. Denna förvaltningsstadga inrymmer 

bestämmelser om välfärdsområdets organ. Välfärdsområdesstyrelsen fastställde 

sammansättningen för nämnderna och sektionerna vid sitt sammanträde 14.3.2022.  

 

Välfärdsområdesstyrelsen beslutade föreslå för styrelsen för samkommunen att organen ska 

samarbeta under år 2022 för att kontinuiteten i verksamheten optimalt ska kunna tryggas. 

Organstrukturen i den organisation som inleder sin verksamhet år 2023 är långt den samma som 

i samkommunen. Sektionen för räddningsväsendet och sektionen för främjande av välbefinnande 

och hälsa samt kontaktytor är emellertid nya organ.  

 

DIR:  Ändrade sitt beslutsförslag till att lyda; föreslår att styrelsen godkänner:   
1. samkommunens nämnd för minoritetsspråket och välfärdsområdets 

nationalspråksnämnd ska sammankomma till ett gemensamt 
sammanträde 9/2022 
Individsektionerna ska sammankomma till ett gemensamt 
sammanträde 11/2022 

 Ägarstyrningssektionerna ska sammankomma till ett gemensamt 
sammanträde 9/2022 

 Sektionerna för den interna kontrollen och riskhanteringen ska 
sammankomma till ett gemensamt sammanträde 9/2022 

 Personalsektionerna ska sammankomma till ett gemensamt 
sammanträde 5/2022; att de i samråd upprättar en personalpolitik  

 ordförande för respektive organ i välfärdsområdet ska ges 
närvarorätt i egenskap av sakkunnig när samkommunens 
motsvarande organ sammanträder  

2. godkänna förslaget i föreliggande form om att organen i bägge 
organisationer ska sammankomma till gemensamma 
sammanträden under år 2022 

3. godkänna att ordförande för respektive organ i det självstyrande 
välfärdsområdet ska ges närvarorätt i egenskap av sakkunnig när 
samkommunens motsvarande organ sammanträder  

4. föra paragrafen för kännedom till både styrelsen för välfärdsområdet 
och fullmäktige för samkommunen  
 

STYR:   konstaterar att paragrafen korrigeras. 
godkände förslaget efter en diskussion. 
__________________ 
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Styrelsen   § 62  21.3.2022 
 

§ 62 Behov av tilläggsarbete för att avkorta vårdköer på olika enheter år 2022 
Dir. 

 Beredning: Peter Nieminen 
För att såväl uppfylla vårdgarantin som för att hålla vårdköerna under kontroll måste man på olika 

enheter förbereda sig på att öka läkarnas arbetsprestation med hjälp av kliniskt tilläggsarbete 

även år 2022. Med erfarenhet kan det konstateras att utan riktade tilläggssatsningar blir det 

omöjligt att på lång sikt hålla köerna under kontroll.  

  

Inom medicinska verksamhetens ansvarsområde måste man under verksamhetsåret ty sig till 

tilläggsarbete på den kardiologiska polikliniken: 

• På den kardiologiska polikliniken har man ett behov av att sköta 50 förstabesök och 300 

återbesök till en kostnad på ca 59 150,00 €. 

• Kostnaderna för skötare och sekreterare uppgår till sammanlagt 12 480,00 € 

• Polikliniken i Jakobstad har ett behov av att sköat 50 läkarbesök samt 250 Holter-ekg till en 

kostnad på ca  47 450,00 €. 

 

Den uppskattade totalkostnaden för tilläggsarbetet inklusive socialkostnaderna på den 

kardiologiska polikliniken kommer år 2022 att uppgå till cirka 119 080,00 €.  

 

Ansökan av ledande läkaren för medicinsk verksamhet  och överläkaren för ifrågavarande  

specialitet.     BILAGA § 62/1 

 

Inom den operativa verksamhetens ansvarsområde blir man tvungen att ty sig till 

tilläggsarbete på anestesienheten: 

 På operations- och anestesienheten utför inhyrda kirurger från Tammerfors 

Universitetssjukhus ryggoperationer som förutsätter tung anestesi en dag per månad, 10 

gånger per år. Vasa Centralsjukhus anestesiläkare sköter anestesin och efterkontrollerna i 

genomsnitt till kl. 21. Med personalsektionens beslut 3.10.2011 erläggs anestesiläkarna ett 

mertidsarbetstillägg för ryggoperationer som sker på kvällstid. Kostnadsbedömningen med 

sociala kostnader inberäknade uppgår till 6 500 €/år. 

 

Ansökan av ledande läkare för den operativa verksamheten och överläkaren  för ifrågavarande 

specialitet.     BILAGA § 62/2 

DIR: föreslår att styrelsen beslutar att 

1. befullmäktiga ovannämnda enheter att i behövlig omfattning förkorta 

köer inom ramen för deras egen budget i syfte att uppfylla kraven i 

vårdgarantin 

2. befullmäktiga chefsöverläkaren att underteckna de mertidsavtal 

som ska ingås med läkarna för tiden 1.2.2022–31.1.2023 

3. godkänna att chefsöverläkaren i medicinskt trängande situationer 

beviljar tillstånd att utöva tilläggsarbete utan ett giltigt styrelsebeslut. 

 

 

fortsätter... 
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Styrelsen   § 62  21.3.2022 

 

 

 

STYR: Chefsöverläkare Peter Nieminen deltog i sammanträdet för att 

redogöra för ärendet. 

 

godkände förslaget efter en diskussion. 
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Styrelsen     § 63   21.3.2022 
 

§ 63 Ändring av  närvårdar-primärskötarbefattningar (4 st) till sjukskötare när de blir 
 lediga på allmänmedcinska avdelningar inom Österbottens välfärdsområde 
Dir. 

Beredning: överskötare för allmänmedicinska avdelningar Lis-Marie Vikman , chefsöverskötare 

Marjo Orava 

Enligt § 42 i förvaltningsstadgan beslutar styrelsen om ändringar av yrkesbeteckningar vilka får 

kostnadseffekter. Inom Österbottens välfärdsområde har vi 13 allmänmedicinska vårdavdelningar 

med vardera 10-33 platser. Laihias avdelning är minst med 10 platser och Malax är störst med 

33 vårdplatser.  Jakobstad-Nykarleby och Vasa har vardera 4 avdelningar och har därför kunnat 

profilera avdelningarna, så att mera akut sjukvård styrs till två avdelningar, medan andra vårdar 

patienter med längre vårdbehov, ger palliativ vård, medicinska bedömningar eller intervallvård. 

Vården har under årens lopp utvecklats så, att de allmänmedicinska avdelningarna tar emot 

patienter direkt från jouren eller i tidigare skede för vård på centralsjukhus/ 

universitetscentralsjukhus. Denna profiländring innebär att det också behövs annan kompetens 

hos vårdarna, så att en större andel av vårdarna är sjukskötare än tidigare varit fallet. Vanligen 

har befattningar ändrats i samband med sk. naturlig avgång.    På akuta mottagningsavdelningar 

och avdelningar som ger vård i livets slutskede borde vi förutom tillräcklig vårdartäthet sträva till 

att ha ungefär hälften sjukskötare (inklusive biträdande avdelningsskötare) och hälften 

närvårdare, för att ha tillräckliga förutsättningar för att ge god vård på allmänmedicinsk nivå.  

 

Vi den kartläggning, av sjukskötartätheten på de allmänmedicinska vårdavdelningarna behöver 

andelen sjukskötare på Vasas allmänmedicinska avdelningar ökas med totalt fem(5) sjukskötare, 

så att lediga närvårdarbefattningar ändras till sjukskötare, för att nå målet att hälften av vårdarna 

är sjukskötare och hälften närvårdare. 

 

Malax och Nykarleby har den lägsta vårdartätheten av de allmänmedicinska avdelningarna och 

även sjukskötartätheten är låg. P.g.a. att regelbunden intervallvård, som kunde ske på ett 

effektiverat serviceboende, ännu ingår i deras verksamhet, har de hittills klarat sig med en lägre 

sjukskötarbemanning. Om de avdelningarna i framtiden ska ha samma förutsättningar att ta emot 

eftervårdspatienter från centralsjukhuset behöver andelen sjukskötare ökas med 2 sjukskötare 

per avdelning. I Jakobstad finns tillräckligt antal sjukskötare, om man kan omfördela dem mellan 

avdelningarna. Övriga avdelningar har tillräckligt antal sjukskötarvakanser. 

 

DIR: föreslår, att fyra vakanta närvårdarbefattningar på de allmänmedicinska 

avdelningarna ska ombildas till sjukskötarbefattningar, och att de ska 

ledigförklaras.  

 Kostnadsverkningarna per befattning som blir ledig blir 3 732 € per år 

+ sociala kostnader, förutsatt att personen är berättigad till samtliga 

erfarenhetstillägg, varvid de totala kostnaderna för 4 befattningar blir 14 

980 € + sociala kostnader.  

 Personalstrukturen på avdelningarna balanseras i enlighet med det 

fastställda målet när befattningarna frigörs för användning. Ditintills kan 

avdelningsskötarna anställa även sjukskötare till långvariga 

närvårdarvikariat för att balansera personalstrukturen.  

 

 STYR: godkände förslaget. 
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Styrelsen     § 64   21.3.2022 

 

 

 

§ 64 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 sammanträdet i april förflyttas till 29.4.2022. 
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Anvisning för begäran om omprövning 

Datum för sammanträdet 

Styrelsesammanträdet   21.3.2022 

 

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: 40 - 45, 49, 51, 56 - 57, 64 

 

 

Anvisning för begäran om omprövning 

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

 

Paragrafer: 46 - 48, 50, 52 - 55, 58 - 63 

 

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

tidsfristens sista dag innan registraturen stänger.  

 

En part anses ha fått del av beslutet sju (7) dagar efter att brevet sändes, om inte något 

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

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

 

En medlemskommun och kommunmedlem i samkommunens medlemskommun anses ha 

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

datanätet. 

 

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

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

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

vardagen därefter. 

 

Behandlingen av omprövningen är kostnadsfritt. 

 

Protokoll 

 

Protokollsutdrag och bilagor som gäller beslutet kan begäras hos registratur 

(kontaktuppgifter nedan). 

 

Protokollet har gjorts tillgängligt i det allmänna datanätet. 

 

 

Myndighet hos vilken omprövning begärs: 

 

Samkommunen för Österbottens välfärdsområde/styrelsen 

Sandviksgatan 2-4 

65130 Vasa 

registrator@ovph.fi 

 

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

fredag kl. 9-14. 
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