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Organ: Fullmäktige, Österbottens välfärdsområdes samkommun 

  
Tid: 28.3.2022 kl. 10.00 – 11:48 

Plats: Vasa centralsjukhus, auditorium Örn, Y3 

 

Beslutsfattare: Se bilaga § 1b 
 
 
Närvarande: Hans Frantz 
 Raija Kujanpää  
  
 
Frånvarande: Stina Lähteenmäki 
 Lili-Ann Brolund 
 Ann-Sofie Smeds-Nylund 
 Greger Forsblom 
 Viktor Kock 
 Pirita Hakomäki 
 Eva-Maria Strömsholm 
 
 
Sakkunniga: Marina Kinnunen   direktör 
 Erkki Penttinen   sektordirektör 
 Pia-Maria Sjöström   sektordirektör 
 Pia Vähäkangas   sektordirektör 
 Lena Nystrand   ekonomidirektör 
 Ann-Charlott Gröndahl  HR-direktör 
 Tuula Hartman   jurist 
 Mari Plukka    kvalitetsdirektör 
 
Sekreterare: Maria Liukkonen   tf. förvaltningsdirektör 
 
Paragrafer: 1-10 
 
 
Protokollet  Ordförande    Sekreterare 
undertecknat: 
 Protokollet elektroniskt godkänt  Protokollet elektroniskt godkänt 
 30.3.2022    30.3.2022 

 Gösta Willman   Maria Liukkonen 
 
Justerat: Plats och tid:   Plats och tid: 
  
 Protokollet elektroniskt justerat  Protokollet elektroniskt justerat 

 2.4.2022    31.3.2022 
 Tomas Ekblad   Sture Erickson 
 
 
Framlagt till  Framlagts allmänt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes: 
påseende: under tiden 
 
 ____/____ - ____/____.20___ 
      _________________________ 
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Organ: Fullmäktige 

Tid: 28.3.2022 kl. 10.00 –11.48 

Plats: Vasa centralsjukhus, auditorium Örn, Y3 

Ärendeförteckning 

Paragraf Ärende        Sida 

 
 
 

§ 1 Sammanträdet öppnas – laglighet och beslutsförhet 3 

§ 2 Val av protokolljusterare 4 

§ 3 Samkommundirektörens lägesöversikt 5 

§ 4 Kvalitets- och säkerhetsrapport angående Vasa sjukvårdsdistrikts verksamhet år 2021 6 

§ 5 Köp av tilläggsaktier i Fimlab Ab 8 

§ 6 Budgetändring 2022 11 

§ 7 Inrättande av tjänster för uppgifter innehållande offentlig makt 13 

§ 8 Klassificering av enheterna i Laihela som enspråkiga 15 

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

 tryggande av kontinuitet 17 

§ 10 Övriga eventuella ärenden 18 
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Fullmäktige    § 1    28.3.2023 
 
 
 

§ 1 Sammanträdet öppnas – laglighet och beslutsförhet 

 

Enligt 62 § i Österbottens välfärdsområdes samkommuns förvaltningsstadga ska kallelsen till 

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

I kallelsen ska man ange tid och plats för sammanträdet samt de ärenden som ska behandlas. 

 

I kallelsen ska man också ange om det är fråga om ett elektroniskt sammanträde samt den 

webbadress och den plats där allmänheten kan följa sammanträdet. Av kallelsen ska framgå om 

en del av ärendena kommer att behandlas vid ett slutet sammanträde. 

 

Kallelsen ska skickas minst sju (7) dagar före fullmäktiges sammanträde till varje ledamot och till 

dem som har rätt att närvara eller plikt att närvara vid sammanträdet samt till alla 

medlemskommuner. Inom samma tid ska det informeras om sammanträdet på samkommunens 

webbplats. 

 

Enligt 69 § i förvaltningsstadgan ska de närvarande ledamöterna och ersättarna konstateras 

elektroniskt eller genom namnupprop som verkställs i alfabetisk ordning. När ordföranden har 

konstaterat vilka fullmäktigeledamöter som är närvarande konstaterar ordföranden vilka 

ledamöter som eventuellt anmält förhinder och vilka ersättare som träder i deras ställe samt om 

sammanträdet är lagligen sammankallat och beslutfört. 

 

Enligt 103.1 § i kommunallagen (410/2015) är fullmäktige beslutfört då minst två tredjedelar av 

ledamöterna är närvarande. 

 

Ordförande Gösta Willman öppnar sammanträdet. 

 

Namnupprop förrättas och närvarande ledamöter konstateras. Dessutom konstateras också att 

röstlängden är uppgjord enligt § 6 i grundavtalet.   

BILAGA § 1b 

 

Ordförande Gösta Willman öppnade sammanträdet kl 10.00. 

 

Vid det förrättade namnuppropet konstaterades att 28 fullmäktigeledamöter samt 3 suppleanter 

var på plats. Därtill konstaterades att röstlängden är uppgjord enligt § 6 i grundavtalet och att alla 

kommuner var representerade. 

 

Ordförande konstaterade sammanträdet vara lagenligt sammankallat och beslutsfört. 

________         
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Fullmäktige     § 2    28.3.2021 

 

 

 

§ 2 Val av protokolljusterare 

 

Enligt 111 § i Vasa sjukvårdsdistrikts förvaltningsstadga förvaltningsstadga ska fullmäktige vid 

varje sammanträde välja två (2) ledamöter att justera sammanträdesprotokollet till de delar som 

protokollet inte justeras vid sammanträdet. 

 

Enligt 112 § i förvaltningsstadgan ska protokoll från fullmäktige med tillhörande besvärsanvisning 

efter justeringen hållas tillgängliga på samkommunens webbplats så som det bestäms i 140 § i 

kommunallagen. 

 

Enligt 150 § i förvaltningsstadgan kan protokollet undertecknas och justeras elektroniskt. 

 

Till protokolljusterare föreslås medlem Tomas Ekblad och medlem Sture Erickson. 

 

Till protokolljusterare valdes medlemmarna Tomas Ekblad och Sture Erickson. 
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Fullmäktige    § 3     28.3.2022 
 
 
 

§ 3 Samkommundirektörens lägesöversikt 

 

Fullmäktige för samkommunen får ta ställning till samkommundirektörens lägesöversikt på 

fullmäktigesammanträdet. 

 

I samband med lägesöversikten genomgås aktuella frågor som bland annat hänför sig till 

verksamhet, ekonomi, kunder, personal och utveckling. 

 

Fullmäktige antecknade samkommundirektörens lägesöversikt för kännedom.  
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§ 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 diskussion, samt  

ger rapporten till fullmäktige för kännedom. 

 ___________ 

 

§ 4 Kvalitets- och säkerhetsrapport angående Vasa sjukvårdsdistrikts verksamhet år 

2021 

 

Kvalitetsrapport       BILAGA § 4 
 

STYR: föreslår, att fullmäktige antecknar rapporten för kännedom.  
 
FULLM: Kvalitetsdirektör Mari Plukka deltog i sammanträdet för att redogöra 

för ärendet. 
 

antecknade kvalitetsrapporten för kännedom efter diskussion. 
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§ 46 Köp av aktier 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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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. 

     ________________ 
 

§ 5 Köp av tilläggsaktier i Fimlab Ab 

 

Köpebrevet       EJ OFFENTLIG BILAGA § 5 

 
 

STYR: föreslår, att fullmäktige godkänner styrelsens förslag 

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. 

 

FULLM: godkände förslaget efter diskussion. 

    

 

 
  

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


Protokoll sida 

9 (18) 

nr 1/2022 

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   § 47  21.3.2022 
Fullmäktige   § 6   28.3.2022 
 
 

§ 47 Budgetändring 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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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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Styrelsen   § 47  21.3.2022 
Fullmäktige   § 6  28.3.2022 

 

 

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. 

 ________ 

 

 

§ 6 Budgetändring 2022 

 
      TILLÄGGSMATERIAL § 6 

 

STYR: föreslår, att fullmäktige godkänner budgetförändringen och  

nödvändiga ökningar i anslagen för personalkostnader. 

 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. 

 

FULLM: Ekonomidirektör Lena Nystrand deltog i sammanträdet för att 

redogöra för ärendet. 

 godkände förslaget efter diskussion. 
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Styrelsen   § 49  21.3.2022 
Fullmäktige   § 7  28.3.2022 
 
 
 

§ 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 Gröndal deltog i sammanträdet för att 

redogöra för ärendet. 

 godkände förslaget efter en diskussion. 

 ___________      fortsätter.. 
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Styrelsen   § 49  21.3.2022 
Fullmäktige   § 7  28.3.2022 
 
 
 

§ 7 Inrättande av tjänster för uppgifter innehållande offentlig makt 

 
 

STYR:  föreslår, att fullmäktige godkänner, 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. 

 
FULLM: Fullmäktigeledamot Bernhard Bredbacka framförde för sdp-gruppens 

del en skrivning om att det skall klarläggas vilka förmän det gäller, d.v.s. 

sådana förmän som utövar offentlig makt. 

Ordförande Gösta Willman föreslog att det inte görs korrigeringar i 

styrelsens textförslag men att tjänstemännen bör ta fullmäktiges 

diskussion i beaktande och inte inrätta tjänster utom när det är 

nödvändigt. 

Fullmäktige Bredbacka återtog sitt förslag och ordförandes förslag 

godkändes enhälligt. 
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Styrelsen   § 58  21.3.2022 
Fullmäktige   § 8  28.3.2022 
 
 
 

§ 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 
Fullmäktige   § 8  28.3.2022 

 

 

 

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:  styrelsen godkände förslaget. 

 
  _________________ 
 

§ 8 Klassificering av enheterna i Laihela som enspråkiga  

 

Enheter        BILAGA § 8 

   
STYR: föreslår, att fullmäktige antecknar ärendet för kännedom. 
 
 
FULLM: antecknade ärendet för kännedom. 
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Styrelsen    § 61  21.3.2022 
Fullmäktige    § 9  28.3.2022 
 
 
 
 

§ 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. 
__________________    fortsätter.. 
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Styrelsen    § 61  21.3.2022 
Fullmäktige    § 9  28.3.2022 
 
 
 
 

§ 9 Samarbete mellan sektioner och nämnder i välfärdssamkommunen och 

välfärdsområdet samt tryggande av kontinuitet 

 
STYR: föreslår, att fullmäktige antecknar ärendet för kännedom. 
 
FULLM: antecknade ärendet för kännedom. 
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Fullmäktige    § 10    28.3.2022 
 
 

§ 10 Övriga eventuella ärenden 

 
Fullmäktigemotion/Vård av sårade från det Ukrainska kriget 

 

Hans Ingvesgård, suppleant i fullmäktige tillställde en motion per e-post till fullmäktigemötet. 

Fullmäktige beslutade ta emot motionen trots att suppleant Ingvesgård inte var närvarande under 

mötet. 

 

 Fullmäktigemotionen i bilaga      BILAGA §10 

 

Fullmäktige remitterade motionen till styrelsen för behandling. 
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