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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:  Välfärdsområdesfullmäktige, Österbottens välfärdsområde  

   

Tid:  21.3.2022 klo 12.00 – 13:19 

 

Plats:  Örn, Y3 

 

Närvarande:  Niemi, Minna C ledamot 

Keskinen, Pasi C ledamot 

Moisio, Harri  VF ledamot 

Berg, Kim  SDP ledamot I viceordf. 

Mäkynen, Matias SDP ledamot 

Rantala, Mervi SDP ledamot 

Miettinen, Arja SDP ledamot 

Ala-Heikkilä, Sari SDP ledamot 

Tolppanen, Maria SDP ledamot 

Kivimäki, Jorma SDP ledamot 

Sjökvist, Peter SDP ledamot 

  Kaunismäki, Tomi KD  suppleant 

Byggmästar, Martin KD ledamot 

Harri Hokkanen KD  suppleant 

Hjulfors, Andreas KD ledamot 

Koski, Susanna Saml.  suppleant 

Mäki, Tommi Saml. ledamot 

Huhta, Henrik Saml. ledamot 

Rajala, Katja Saml.  suppleant 

Luoma, Kai  Saml. ledamot 

Tuomela, Antti Saml. ledamot 

Strand, Joakim SFP ledamot, II viceordf. 

   ankom kl 13:17 § 41 

Ollikainen, Mikko SFP ordförande 

Borg, Johanna SFP ledamot IV viceordf. 

Lindqvist, Hans-Erik SFP ledamot 

Bystedt, Rainer SFP ledamot 

Lithén, Carola SFP ledamot 

Vikström, Kenth SFP ledamot 

West, Mia  SFP ledamot 

Frostdahl, Steven SFP ledamot 

Holmäng, Johanna SFP ledamot 

Ragnäs, Patrick SFP ledamot 

Brännkärr-Friberg, Nina SFP ledamot 

Salovaara-Kero, Anne SFP ledamot 

Somppi, Sari SFP ledamot 

Juthborg, Johanna SFP ledamot 

Kaptens, Gun SFP ledamot 

Haldin, Annica SFP ledamot 

Sandbacka, Joacim SFP ledamot 

Gädda, Mikael SFP ledamot 

Willman, Gösta SFP ledamot 

Näs, Katarina SFP ledamot 

Backull, Ann-Britt SFP ledamot 

Yli-Pelkola, Kim SFP ledamot 

Källberg, Birgitta SFP suppleant 

Tokou, Maria SFP ledamot 

Palm, Maria  SFP ledamot 

Ahlbäck, Jenni SFP ledamot 
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Jusslin, Gunilla SFP ledamot 

Granlund, Gun SFP suppleant  

Forth-Snellman, Åsa-Britt SFP ledamot 

Mahdi, Ramieza SFP ledamot 

Kullas, Johan SFP ledamot 

Tuominen, Juulia Gröna suppleant 

Sipinen, Helinä SannF ledamot 

Rintamäki, Anne SannF ledamot 

Karppi, Päivi  SannF ledamot 

Mäkynen, Jukka SannF ledamot 

Salminen, Asko SannF ledamot 

 

Frånvarande: Östman, Peter 

  Pettersson, David 

  Heinonen, Marko 

  Pihlajaniemi, Petri 

  Svedjebäck, Karl-Gustav 

  Alhonnoro, Lotta 

  Sjöskog, Niclas 

 

Sakkunniga: Marina Kinnunen direktör 

  Tuula Hartman jurist 

  Päivi Berg  förvaltningschef 

  Lena Nystrand ekonomidirektör 

  Ann-Charlotte Gröndahl HR-direktör 

  Antti Korpi  jurist 

  Tommy Forsman  lokalitetsdirektör, deltog elektroniskt § 36  

 

Övriga närvarande:  

 

Sekreterare: Maria Liukkonen                        tf förvaltningsdirektör  

 

Paragrafer:  23 - 42 

 

Protokollet undertecknat:   

   

  

  ____________________ ___________________ 

  Mikko Ollikainen Maria Liukkonen 

  Ordförande  Sekreterare 

 

 

Justerat:   

   

  ______________________ _______________________ 

  Juulia Tuominen Ann-Britt Backull 

 

   

 

Framlagt till påseende: Framlagts allmänt till  Utdragets riktighet bestyrkes: 

påseende under tiden  

     

  ___/___-___/___.20___  _______________________________  

Protokollet elektroniskt
godkänt 31.3.2022

Protokollet elektroniskt
godkänt 25.3.2022

Protokollet elektroniskt 
granskat och godkänt 
4.4.2022

Protokollet elektroniskt 
granskat och godkänt 
2.4.2022

6      4     13   5         22
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Organ: Välfärdsområdesfullmäktige 

Tid: 21.3.2022 kl. 12.00-13:19 

Plats: Örn, Y3 

 

Ärendeförteckning 

Paragraf Ärende                   Sida 

 

§ 23 Sammanträdet öppnas, laglighet och beslutsförhet 4 

§ 24 Val av protokolljusterare 5 

§ 25 Direktörens lägesöversikt 6 

§ 26 Tillsättande av individsektion 7 

§ 27 Tillsättande av personalsektion 9 

§ 28 Tillsättande av ägarstyrningssektion 11 

§ 29 Tillsättande av sektion för intern kontroll och riskhantering 13 

§ 30 Tillsättande av sektion för räddningsväsendet 15 

§ 31 Tillsättande av sektion för främjande av välbefinnande och hälsa samt kontaktytor 17 

§ 32 Föredragande i sektioner och nämnder samt inledande av sammanträden 19 

§ 33 Sammandrag av principerna för överföring av verksamhet till välfärds-områdena i samband 

 genomförande av social- och hälsovårdsreformen 21 

§ 34 Utredning av egendom som överförs 24 

§ 35 Redogörelse för avtal och ansvar som överförs 26 

§ 36 Redogörelse för lokaliteter som överförs och hyrs 28 

§ 37 Redogörelse för personal som överförs 30 

§ 38 Utredning av personalkostnader och semesterlöneskulder som överförs 32 

§ 39  Organisering av stödtjänster och förvaltning i Österbottens välfärdsområde 34 

§ 40  Bokslutet för 2021 för Österbottens välfärdsområde 36 

§ 41 Frågor, motioner och meddelanden 38 

§ 42 Välfärdsområdesfullmäktiges sammanträde 21.3.2022 avslutas 39 
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§ 23 Sammanträdet öppnas, laglighet och beslutsförhet 

Välfärdsområdesfullmäktige, § 23, 21.3.2022 

 

Enligt 105 § i Österbottens välfärdsområdes 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 111 § 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 Mikko Ollikainen öppnade sammanträdet kl 12.00. 

 

Vid det förrättade namnuppropet konstaterades att 51 fullmäktigeledamöter och 7 ersättare var 

på plats. 

 

Ordförande konstaterade sammanträdet vara lagenligt sammankallat och beslutsfört. 

________ 
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§ 24 Val av protokolljusterare  

Välfärdsområdesfullmäktige, § 24, 21.3.2022 

 
 

Enligt 125 § i Österbottens välfärdsområdes förvaltningsstadga ska fullmäktige vid varje 

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

protokollet inte justeras vid sammanträdet. 

 

Enligt 126 § 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 161 § i förvaltningsstadgan kan protokollet undertecknas och justeras elektroniskt. 

 

Till protokolljusterare föreslås ledamot Lotta Alhonnoro och ledamot Ann-Britt Backull. 

 

Till protokolljusterare valdes ledamot Juulia Tuominen och ledamot Ann-Britt Backull. 
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§ 25 Direktörens lägesöversikt   

Välfärdsområdesfullmäktige, § 25, 21.3 .2022 

  
 

Områdesfullmäktige får ta ställning till direktörens lägesöversikt på fullmäktigesammanträdet. 

 

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

verksamhet, ekonomi, kunder, personal och utveckling. 

 

Områdesfullmäktige antecknade lägesöversikten till kännedom. 
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§ 26 Tillsättande av individsektion  

Välfärdsområdesstyrelsen, § 4, 14.3.2022 

 

Enligt 13 § i förvaltningsstadgan kan styrelsen organisera sig i sektioner. Styrelsen beslutar om 

sektionernas storlek, utser dess medlemmar jämte personliga ersättare samt väljer en ordförande 

för sektionerna. Till ledamöter i sektionerna, dock inte till ordförande, kan väljas också andra än 

ledamöter och ersättare i styrelsen.  Sektionens viceordförande bör vara fullmäktigeledamot eller 

viceledamot. 

   

Individsektionens uppgifter fastställs i 20 § av förvaltningsstadgan. Enligt 13 § i 

förvaltningsstadgan ska individsektionen ha nio (9) ledamöter.   

   

Vid tillsättandet av sektionen bör man iaktta resultatet av kommunalvalet samt bestämmelserna i 

4 a § av jämställdhetslagen (609/1986), enligt vilka kvinnor och män ska vara representerade till 

minst 40 procent vardera.     

Organet väljer själv en sekreterare.   

 

BESLUTSFÖRSLAG:       föreslår att styrelsen ska   

1. välja ordinarie ledamöter och personliga ersättare till 

individsektionen   

2. välja ordförande och vice ordförande för individsektionen   

3. föra paragrafen till fullmäktige för kännedom.   

  

BESLUT: Godkände förslaget och valde individsektionen enligt följande: 

Plats   Parti Ordinarie Ersättare 

1 ord - pj  SFP Carola Lithén 
Karl-Gustav 
Svedjebäck 

2  SFP 
Ann-Britt 
Backull Greger Forsblom 

3  SFP Marcus Suojoki Lina Sjöskog 

4  SFP Markus West Heidi Hemming 

5  SDP Kurt Jäntti Tarja Makkonen 

6  SFP 
Johanna 
Juthborg Sandra Högström 

7  SAML Mari Hiltula Peter Remahl 

8 vice - vpj  VÄNST Lisen Sundqvist 
Lars-Johan 
Andersson 

9  SF Kari Laine Lauri Karppi 
 

 ________________________________ 

        fortsätter…. 
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Välfärdsområdesfullmäktige, § 26, 21.3.2022 

 

VÄLFÄRDSOMR.STYR: 

  föreslår, att fullmäktige antecknar valet av individsektionen för 

kännedom.   

 

FGE: antecknade valet av individsektionen för kännedom. 
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§ 27 Tillsättande av personalsektion 

 Välfärdsområdesstyrelsen § 5, 14.3.2022 

 

Enligt 13 § i förvaltningsstadgan kan styrelsen organisera sig i sektioner. Styrelsen beslutar om 

sektionernas storlek, utser dess medlemmar jämte personliga ersättare samt väljer en ordförande 

för sektionerna. Till ledamöter i sektionerna, dock inte till ordförande, kan väljas också andra än 

ledamöter och ersättare i styrelsen. Sektionens viceordförande bör vara fullmäktigeledamot eller 

viceledamot. 

   

Personalsektionens uppgifter fastställs i 21 § av förvaltningsstadgan. Enligt 13 § i 

förvaltningsstadgan ska personalsektionen ha nio (9) ledamöter).   

   

Vid tillsättandet av sektionen bör man iaktta resultatet av kommunalvalet samt bestämmelserna i 

4 a § av jämställdhetslagen (609/1986), enligt vilka kvinnor och män ska vara representerade till 

minst 40 procent vardera.   

Organet väljer själv en sekreterare.   

   

                 BESLUTSFÖRSLAG:   

föreslår att styrelsen ska  

1. välja ordinarie medlemmar och deras ersättare till 

personalsektionen  

2. välja ordförande och vice ordförande för personalsektionen  

3. föra paragrafen till fullmäktige för kännedom.   

  

BESLUT:   Godkände förslaget och valde personalsektionen enligt följande: 

 

   ___________________________ 

 

      fortsätter…. 

Plats Parti Medlem Ersättare 

1 ord - pj SFP Hans-Erik Lindqvist Mikael Fredman 

2 SFP Jan Ray Marcus Suojoki 

3 SFP 
Nina Brännkärr-
Friberg Linnea Strand 

4 SFP Nadja Suomela Birgitta Källberg 

5 vice - vpj SDP Aira Helala Ralf Holmlund 

6 SFP 
Eva-Maria 
Strömsholm Sari Somppi 

7 SAML Sauli Tuomela Raija Kujanpää 

8 SFP Kjell Heir Kenneth Pärus 

9 SF Matti Vahtera Esa Kannelmaa 
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Välfärdsområdesfullmäktige, § 27, 21.3.2022 
 

 

VÄLFÄRDSOMR.STYR: 

  föreslår, att fullmäktige antecknar valet av personalsektionen för 

kännedom.  

 

FGE: antecknade valet av personalsektionen för kännedom. 
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§ 28 Tillsättande av ägarstyrningssektion 

Välfärdsområdesstyrelsen, § 6, 14.3.2022 

 

 

Enligt 13 § i förvaltningsstadgan kan styrelsen organisera sig i sektioner. Styrelsen beslutar om 

sektionernas storlek, utser dess medlemmar jämte personliga ersättare samt väljer en ordförande 

för sektionerna. Till ledamöter i sektionerna, dock inte till ordförande, kan väljas också andra än 

ledamöter och ersättare i styrelsen. Sektionens viceordförande bör vara fullmäktigeledamot eller 

viceledamot. 

   
Ägarstyrningssektionens uppgifter fastställs i 22 § av förvaltningsstadgan. Enligt 13 § i 
förvaltningsstadgan ska ägarstyrningssektionen ha nio (9) ledamöter.   
   
Vid tillsättandet av sektionen bör man iaktta resultatet av kommunalvalet samt bestämmelserna i 
4 a § av jämställdhetslagen (609/1986), enligt vilka kvinnor och män ska vara representerade till 
minst 40 procent vardera.   
   
Organet väljer själv en sekreterare. 
   

BESLUTSFÖRSLAG:   
föreslår att styrelsen ska   
1. välja ordinarie medlemmar och personliga ersättare till 

ägarstyrningssektionen  
2. välja ordförande och vice ordförande för ägarstyrningssektionen  
3. föra paragrafen till fullmäktige för kännedom.   

  
BESLUT:  Godkände förslaget och valde ägarstyrningssektionen enligt följande: 
 

 
       __________________________________ 

      fortsätter.... 

Plats Parti  Medlem Ersättare 

1 ord - pj SFP Gösta Willman Terese Backlund 

2 SFP Johan Kullas Anna-Lena Ahlnäs 

3 SFP Samuel Broman Markus West 

4 SFP Carina Storhannus Sven Jerkku 

5 SDP Elin Härmälä Janina Hannus 

6 SFP Camilla Ribacka 
Pauliina Peltorinne-
Cederström 

7 SAML Sari Saarikoski Jouni Lilja 

8 SFP Gun Kapténs Stefan Högnabba 

9 vice - vpj SF Micael Westerholm Tero Sulkakoski 
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Välfärdsområdesfullmäktige, § 28, 21.3.2022 

 

 

VÄLFÄRDSOMR.STYR: 

  föreslår, att fullmäktige antecknar valet av ägarstyrningssektionen för 

kännedom.  

 

FGE: antecknade valet av ägarstyrningssektionen för kännedom. 
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§ 29 Tillsättande av sektion för intern kontroll och riskhantering 

Välfärdsområdesstyrelsen § 7, 14.3.2022 

 

Beredning: 

Enligt 13 § i förvaltningsstadgan kan styrelsen organisera sig i sektioner. Styrelsen beslutar om 

sektionernas storlek, utser dess medlemmar jämte personliga ersättare samt väljer en ordförande 

för sektionerna. Till ledamöter i sektionerna, dock inte till ordförande, kan väljas också andra än 

ledamöter och ersättare i styrelsen. Sektionens viceordförande bör vara fullmäktigeledamot eller 

viceledamot. 

   

Sektionen för intern kontroll och riskhantering inleder sin verksamhet i välfärdsområdet under år 

2022. De uppgifter som sektionen för intern kontroll och riskhantering ska sköta fastställs i 23 § 

av välfärdsområdets förvaltningsstadga. Enligt 13 § i förvaltningsstadgan ska sektionen för intern 

kontroll och riskhantering ha nio (9) ledamöter.   

   

Vid tillsättandet av sektioner bör man iaktta resultatet av välfärdsområdesvalet samt 

bestämmelserna i 4 a § av jämställdhetslagen (609/1986), enligt vilka kvinnor och män ska vara 

representerade till minst 40 procent vardera.   

Organet väljer själv en sekreterare.   

   

BESLUTSFÖRSLAG: 

 föreslår att välfärdsområdesstyrelsen ska  

1. välja ordinarie ledamöter och personliga ersättare till sektionen för 

intern kontroll och riskhantering.   

2. välja ordförande och vice ordförande för sektionen för intern kontroll 

och riskhantering.   

3.  föra paragrafen till fullmäktige för kännedom.   

  

BESLUT:   Godkände förslaget och valde sektionen för intern kontroll och 

riskhantering enligt följande: 

Plats                                  Parti Medlem  Ersättare 

1 SFP Rolf Sund Johanna Smeds 

2 SFP Greger Forsblom Steve Nyholm 

3 SFP Mirja Högstrand Jan-Anders Lundenius 

4 SFP Lisbeth Fagerström Anna-Lena Ahlnäs 

5 SDP Mari Viljamaa Sven-Olof Nordlund 

6 GRÖNA Anu Eloranta Iida Laurila 

7 ord - pj SAML Susanna Koski Mikael Perjus 

8 SFP Rasmus Mattus Marja Lindberg 

9 vice - vpj SF Tero Frondelius Matti Vahtera 
  _________________________________________ 

      fortsätter.... 
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Välfärdsområdesfullmäktige, § 29, 21.3.2022 

 

 

VÄLFÄRDSOMR.STYR: 

  föreslår, att fullmäktige antecknar valet av sektionen för intern kontroll 

och riskhantering för kännedom.  

 

FGE: antecknade valet av sektionen för intern kontroll och riskhantering för 

kännedom. 
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§ 30 Tillsättande av sektion för räddningsväsendet 

 Välfärdsområdesstyrelsen, §8, 14.3.2022 

 

Beredning: 

Enligt 13 § i förvaltningsstadgan kan styrelsen organisera sig i sektioner. Styrelsen beslutar om 

sektionernas storlek, utser dess medlemmar jämte personliga ersättare samt väljer en ordförande 

för sektionerna. Till ledamöter i sektionerna, dock inte till ordförande, kan väljas också andra än 

ledamöter och ersättare i styrelsen. Sektionens viceordförande bör vara fullmäktigeledamot eller 

viceledamot. 

   

De uppgifter som sektionen för räddningsväsendet ska sköta fastställs i 24 § av 

förvaltningsstadgan. Enligt 13 § i förvaltningsstadgan ska sektionen för räddningsväsendet ha 

tretton (13) ledamöter.   

   

Vid tillsättandet av sektionen bör man iaktta resultatet av kommunalvalet samt bestämmelserna i 

4 a § av jämställdhetslagen (609/1986), enligt vilka kvinnor och män ska vara representerade till 

minst 40 procent vardera.   

   

Organet väljer själv en sekreterare.   

   

BESLUTSFÖRSLAG: 

  föreslår att styrelsen ska   

1. välja ordinarie medlemmar och personliga ersättare till sektionen för 

räddningsväsendet  

2. välja ordförande och vice ordförande för sektionen för 

räddningsväsendet  

3. föra paragrafen till fullmäktige för kännedom.   

  

BESLUT: Godkände förslaget och valde sektionen för räddningsväsendet enligt 

följande: 

 

Plats Parti Medlem Ersättare 

1 ord - pj SFP Patrick Ragnäs Marja Forsén 

2 SFP Niclas Sjöskog Erik Nyberg 

3 SFP 
Hans-Erik 
Lindgren Jan Ray 

4 SFP Mia West Tage Svahn 

5 vice - vpj SDP Kari Koskela Minna Andrejeff 

6 SFP Jenni Ahlbäck Rebecca Kjellman 

7 SAML Leena Tulimaa Petra Hakoniemi 
 

     fortsätter.... 
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8 SFP Katarina Näs Niclas Dahl 

9 SF Jorma Malinen Asko Salminen 

10 SAML Henrik Huhta Ilmari Heinonen 

11 KD 
Martin 
Byggmästar Erica Granholm 

12 SDP Anna Caldén Karita Blom 

13 SFP 
Monica Sirén-
Aura Gun Granlund 

 

 ________________________________________ 

 

Välfärdsområdesfullmäktige, § 30, 21.3.2022 

 

 

VÄLFÄRDSOMR.STYR: 

  föreslår, att fullmäktige antecknar valet av sektionen för rättsväsendet 

för kännedom.  

 

FGE: förslaget i den svenska versionen korrigeras från rättsväsendet till 

räddningsväsendet. 

 

  antecknade valet av sektionen för räddningsväsendet för kännedom. 
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§ 31 Tillsättande av sektion för främjande av välbefinnande och hälsa samt 
kontaktytor 

 Välfärdsområdesstyrelsen, § 9, 14.3.2022 

 

Beredning: 

Enligt 13 § i förvaltningsstadgan kan styrelsen organisera sig i sektioner. Styrelsen beslutar om 

sektionernas storlek, utser dess medlemmar jämte personliga ersättare samt väljer en ordförande 

för sektionerna. Till ledamöter i sektionerna, dock inte till ordförande, kan väljas också andra än 

ledamöter och ersättare i styrelsen. Sektionens viceordförande bör vara fullmäktigeledamot eller 

viceledamot. 

   

De uppgifter som sektionen för främjande av välbefinnande och hälsa samt kontaktytor ska sköta 

fastställs i 25 § av förvaltningsstadgan. Sektionen för främjande av välbefinnande och hälsa samt 

kontaktytor ska enligt 13 § av förvaltningsstadgan ha tretton (13) ledamöter.   

   

Vid tillsättandet av sektionen bör man iaktta resultatet av kommunalvalet samt bestämmelserna i 

4 a § av jämställdhetslagen (609/1986), enligt vilka kvinnor och män ska vara representerade till 

minst 40 procent vardera.   

 

Organet väljer själv en sekreterare.   

   

BESLUTSFÖRSLAG:   

föreslår att styrelsen ska   

1. välja ordinarie ledamöter och personliga ersättare till sektionen för 

främjande av välbefinnande och hälsa samt kontaktytor  

2. välja ordförande och vice ordförande för sektionen för främjande av 

välbefinnande och hälsa samt kontaktytor  

3. föra paragrafen till fullmäktige för kännedom.   

  

BESLUT:    Godkände förslaget och valde sektionen för främjande av 

välbefinnande och hälsa samt kontaktytor enligt följande: 

 

Plats Parti Medlem Ersättare 

1 ord - pj SFP Gun Kapténs Margareta Rodas 

2 SFP Katarina Näs Steve Nyholm 

3 SFP 
Åsa-Britt Forth-
Snellman Patrick Ehnström 

4 SFP Robert Sjöström Sofia Mitts-Björkblom 

5 SFP Kenth Vikström Kim Yli-Pelkola 

6 SFP Maria Tokou Hans-Erik Lindgren 

7 SFP Ramieza Mahdi Lars-Erik Nylund 

8 vice - vpj SDP Arja Miettinen Esa Makkonen 

9 SDP Simon Holmstedt 
Anna-Lena Aspegren- 
Törnroos             
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10 CENT 
Aleksi Koivisto / 
Teemu Knuutti Milla Mattila  

11 KD Andreas Hjulfors May-Gret Axell 

12 SAML Kai Luoma Anne-Marie Viinamäki 

13 SF Peter Albäck Jorma Malinen 
 

 

  _________________________________________ 

 

Välfärdsområdesfullmäktige, § 31, 21.3.2022 

 

 

VÄLFÄRDSOMR.STYR: 

  föreslår, att fullmäktige antecknar valet av sektionen för främjande av 

välbefinnande och hälsa för kännedom.  

 

FGE: antecknade valet av sektionen för främjande av välbefinnande, hälsa 

och kontaktytor för kännedom. 
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§ 32 Föredragande i sektioner och nämnder samt inledande av sammanträden  

 Välfärdsområdesstyrelse, § 10, 14.3.2022 

 

Styrelsen för Österbottens välfärdsområde har i enlighet med 13 § i förvaltningsstadgan följande 

sektioner:    

 individsektionen (9 ledamöter);   

 personalsektionen (9 ledamöter);   

 ägarstyrningssektionen (9 ledamöter);   

 sektionen för intern kontroll och riskhantering (9 ledamöter);   

 sektionen för räddningsväsendet (13 ledamöter); samt  

 sektionen för främjande av välbefinnande och hälsa samt kontaktytor (13 ledamöter).   

   

Enligt 154 § av förvaltningsstadgan föredras ärendena av en eller flera personer som förordnats 

av välfärdsområdesstyrelsen. Om ett organ har fler än en föredragande fördelas 

föredragningsansvaret enligt det som bestäms i förvaltningsstadgan. Om föredraganden är 

frånvarande eller jävig föredras ärendet av hans eller hennes ställföreträdare. Organet väljer 

sekreterare själv.    

  

Organ 

 

Föredragande 

 

Föredragande,  
om ordinarie 
föredragande är 
jävig eller  
frånvarande  

Förslag till 
datum för första 
mötet 

Fullmäktige Styrelsen  
 

7.3.2022 

Styrelsen 
 
 

Välfärdsområdesdirek
tören och 
sektordirektörerna 

Välfärdsområdesdir
ektören och 
sektordirektörerna 

14.3.2022 

Revisionsnämnden 
 

Ordförande Viceordförande Besluter själv 

Nationalspråksnämnd
en 

Ledningens 
förvaltningschef 

Förvaltningsdirektör 9/2022 
gemensamt möte 

Välfärdsområdesvaln
ämnden 

förvaltningsdirektören Ledningens 
förvaltningschef 

2025 

Individsektionen 
 
 

Socialdirektören, 
vederbörande  
tjänsteinnehavare 
som ansvarar för 
social service, 
kundavgiftschef 
 

Socialdirektör 
och/eller 
vederbörande  
tjänsteinnehavares 
vikarie som 
ansvarar för social 
service, 

11/2022 
Gemensamt möte 

Personalsektionen  

  
Personaldirektören, 
Resursdirektörerna   

Personaldirektören, 
Resursdirektörerna  

5/2022 

Ägarstyrningssektione
n  

  

Förvaltningsdirektör   Förvaltningschef 9/2022 
gemensamt möte 

Sektionen för intern 
kontroll och 
riskhantering  

Kvalitetsdirektör, 
Förvaltningsdirektör, 
Intern revisor  

Kvalitetsdirektör, 
Förvaltningsdirektör 
Intern revisor  

9/2022 
gemensamt möte 
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Sektionen för 
räddningsväsendet  

Räddningsdirektören  
  

Tjänstemannens 
vikarie 

5/2022 

Sektionen för 
främjande av 
välbefinnande och 
hälsa samt 
kontaktytor   

Sektordirektörerna, 
Kvalitetsdirektören  
  

Sektordirektörerna, 
Kvalitetsdirektören  
  

5/2022 

  
  

BESLUTSFÖRSLAG:   

föreslår, att   

1. styrelsen för Österbottens välfärdsområde beslutar att fastställa    

 föredraganden i välfärdsområdets organ i enlighet med förslaget. 

2. godkänner den föreslagna tidpunkten för det första sammanträdet, 

den noggrannare tiden överenskoms med ordförande 

3. styrelsen föreslår för samkommunen, att ordföranden för organ ska 

delta i de sammanträden som samkommunens motsvarande 

sektioner och nämnder håller för att säkerställa kontinuiteten 

4. paragrafen förs till fullmäktige för kännedom. 

 

BESLUT:  Godkände förslaget och för ärendet vidare till fullmäktige för kännedom. 

 

 
 

   _______________________________ 

 

 

Välfärdsområdesfullmäktige, § 32, 21.3.2022 

 

 

VÄLFÄRDSOMR.STYR: 

  Föreslår, att fullmäktige antecknar för kännedom  

1. föredraganden i välfärdsområdets organ i enlighet med förslaget 

2. den föreslagna tidpunkten för det första sammanträdet, den 

noggrannare tiden överenskoms med ordförande  

3. att ordföranden för organ ska delta i de sammanträden som 

samkommunens motsvarande sektioner och nämnder håller för 

att säkerställa kontinuiteten 

 

FGE: godkände förslaget. 

     

  

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


Protokoll sida  

21 (39)  

nr 2/2022 

 Österbottens välfärdsområdesfullmäktige 

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

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

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

 

 

§ 33 Sammandrag av principerna för överföring av verksamhet till välfärds-
områdena i samband genomförande av social- och hälsovårdsreformen  

Välfärdsområdesstyrelsen, § 12, 14.3.2022 

 

Principerna för beredningsarbetet i genomförandet av social- och hälsovårdsreformen finns   

stadgade i ”lagen om genomförande av reformen av social- och hälsovården och 

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

 

Enligt lagens 4 § övergår ansvaret att ordna social- och hälsovård enligt lagen om ordnande av 

social- och hälsovård och ansvaret att ordna räddningsväsendet enligt lagen om ordnande av 

räddningsväsendet från kommunerna och samkommunerna till välfärdsområdena den 1 januari 

2023.  

 

Enligt 18 §  ska överföringen från kommuner och samkommuner av uppgifter inom social- och 

hälsovården och räddningsväsendet och den personal som utför dem betraktas som överlåtelse 

av rörelse. Detta gäller även de kuratorer och psykologer inom elevhälsan som är anställda av 

kommunen eller samkommunen.  

  

Enligt 20-21 §§ ska samkommunerna för sjukvårdsdistrikt och specialomsorgsdistrikt överföras 
med tillgångar, skulder och förbindelser till välfärdsområdena den 1 januari 2023 och tillgångar, 
skulder och förbindelser ska slås ihop med det välfärdsområde som samkommunens 
medlemskommuner geografiskt sett hör till. Sjukvårdsdistrikten och specialomsorgsdistrikten  ska 
senast den 28 februari 2022 ge välfärdsområdet en sammanställning över samkommunens 
egendom, skulder och övriga förbindelser, ansvar och avtal som välfärdsområdet övertar 
ansvaret för, samt sådana realiserade och förväntade förändringar och operativa och ekonomiska 
risker i väsentliga tillgångsposter, avtal och ansvar som inte framgår av det senaste bokslutet 
eller koncernbokslutet. För Österbottens välfärdsområdes del gäller detta:  

 Samkommunen för Österbottens välfärdsområde  

 Den del av Kårkullas verksamhet som finns i Österbotten  

 Den del av Eskoos verksamhet som finns i Österbotten  

 Den del av Soites verksamhet som finns i Kronoby 
  

Enligt 22-25 §§ ska de lokaler som används inom kommunalt ordnad primärvård, specialiserad 

sjukvård, socialväsende och räddningsväsende övergå i välfärdsområdets besittning den 1 

januari 2023. Samtidigt övergår till välfärdsområdet den lösa egendom som hänger samman med 

den verksamhet som välfärdsområdet har organiseringsansvaret för. Likaså överförs 

semesterlöneskulden för personal inom den primärvård, den specialiserade sjukvård, det 

socialväsende och det räddningsväsende samt elevhälsa som kommunen ordnar till 

välfärdsområdet den 1 januari 2023. Om inte välfärdsområdet och kommunen kommer överens 

om något annat övergår samtidigt  också de avtal som gäller ordnande av social- och hälsovård 

och räddningsväsendet till välfärdsområdet. Om avtalet inte kan överföras eller delas, ska 

kommunen i göra en framställning om hur ansvaret baserat på avtalet ska fördelas.  

  

      fortsätter…. 
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Enligt 26 § ska kommunerna senast den 28 februari 2022 ge välfärdsområdet en sammanställning 

över lokaler som används av social- och hälsovården och räddningsväsendet, lös egendom, avtal 

och ansvar, samt en uppskattning av antalet anställda som överförs, lönekostnaderna och 

semesterlöneskulden.                 

 

För Österbottens välfärdsområdes del gäller detta: 

 Österbottens räddningsverk  

 De delar av Mellersta Österbottens och Jakobstads räddningsverk som gäller verksamheten i 

Jakobstad, Kronoby och Larsmo  

 Kronobys elevvård  

 Korsnäs socialvård  

  

Enligt 28 § ska välfärdsområdesfullmäktige behandla den sammanställning som avses i 26 § 

senast den 31 mars 2022 och utifrån den fatta beslut om överföring lös egendom, 

semesterlöneskuld, avtal och ansvar till välfärdsområdet.  

  

Enligt  35-37 §§ ska de välfärdsområden som hör till samma samarbetsområde för social- och 

hälsovården ingå ett samarbetsavtal för att säkerställa arbetsfördelningen, samarbetet och till den 

del detta behövs för skötseln av välfärdsområdenas lagstadgade uppgifter och för tryggandet av 

kostnadsnyttoeffektiviteten i social- och hälsovården. Österbottens välfärdsområde hör till 

egentliga Finlands samarbetsområde.  

  

Enligt 39 § ska de tvåspråkiga välfärdsområdena, via samarbetsavtal, komma överens om 

arbetsfördelningen och samarbetet mellan de tvåspråkiga välfärdsområdena för sådana tjänster 

på svenska där det är nödvändigt för att de språkliga rättigheterna ska tillgodoses utifrån hur 

krävande eller ovanlig uppgiften är eller hur stora kostnader den medför . Man ska också komma 

överens om arbetsfördelningen och samarbetet i fråga om sådana tjänster på svenska som det 

är ändamålsenligt att genomföra endast i en del av välfärdsområdena och det expertstöd som de 

tvåspråkiga välfärdsområdena ger varandra vid genomförandet av tjänster på svenska. 

Samarbetsavtalet ska godkännas av samtliga tvåspråkiga välfärdsområdens 

välfärdsområdesfullmäktige. Egentliga Finlands välfärdsområde svarar för samordningen vid 

utarbetandet av samarbetsavtalet mellan de tvåspråkiga välfärdsområdena.     

  

Om man inom specialomsorgens boendeserviceenheter eller i dagcenter- och 

arbetscenterverksamheten har ordnat tjänster också för invånare i andra välfärdsområden före 

ikraftträdandet av lagen om ordnande av social- och hälsovård, är välfärdsområdena, enligt  56 

§, skyldiga att senast den 31 maj 2022 avtala om hur verksamheten ska fortsätta. Om personalen 

har skött uppgifter även i andra välfärdsområden innan lagen om ordnande av social- och 

hälsovård träder i kraft ska välfärdsområdena, enligt 57 §, senast den 31 december 2022 komma 

överens om hur tjänsterna ska produceras också i dessa andra välfärdsområden.   

   

BESLUTSFÖRSLAG:  

föreslår, att styrelsen noterar sammanställningen till kännedom och ger 

ärendet för kännedom till fullmäktige.  

  

 

     fortsätter…. 
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BESLUT:   antecknar sammanställningen för kännedom och för ärendet vidare till 

kännedom till välfärdsområdesfullmäktige. 

 

 

   _____________________________________ 

 

 

 Välfärdsområdesfullmäktige, § 33, 21.3.2022 

 

 

VÄLFÄRDSOMR.STYR: 

  föreslår, att fullmäktige antecknar sammanställningen för kännedom.  

 

FGE: sektordirektör Pia-Maria Sjöström konstaterade att punkten gällande 

Soites verksamhet som finns i Kronoby bör korrigeras i  protokollets 

finska version (svenska korrekt). 

 

  antecknar sammanställningen för kännedom.  
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§ 34 Utredning av egendom som överförs 

Välfärdsområdesstyrelse, § 13, 14.3.2022 

 

Beredning: Lena Nystrand  

Kommunerna, Korsnäs och Kronoby, samkommunerna Kårkulla, Eskoo och Soite samt 

Österbottens och Mellersta Österbottens räddningsverk, det senare genom kommunerna 

Jakobstad, Larsmo och Kronoby, har meddelat det uppskattade värdet på de tillgångar som 

kommer att överföras till Österbottens Välfärdsområde 1.1.2023. Dessa värden är tillsvidare 

kalkylerade eftersom ändringar kan ske fram till överföringen vid årsskiftet.   

 

Det sammanlagda värdet på anläggningstillgångarna som överförs uppskattas till 14,4 miljoner 

euro och tillsammans med tillgångarna i samkommunen för Österbottens välfärdsområde 

kommer anläggningstillgångarna 1.1.2023 att uppgå till 423,4 miljoner euro inom Österbottens 

välfärdsområde. Utöver detta övergår egendom via separata leasingavtal.  

 

Samkommunerna Kårkulla, Eskoo och Österbottens välfärdsområde har även långfristiga skulder 

som upptagits för att finansiera anskaffningen av egendomen. Dessa beräknas uppgå till totalt 

208,2 miljoner euro 1.1.2023 varav 206 miljoner utgör välfärdssamkommunens låneupptagning 

för att finansiera nybyggnationen och saneringarna i Sandviken, Vasa  

 

Sammanställning över överföringarna    BILAGA § 13  

 

BESLUTSFÖRSLAG:   

föreslår, att styrelsen 

1. antecknar för kännedom utredningen angående överföring av 

egendom från Österbottens välfärdsområdes samkommun, 

Mellersta-Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite, 

samt från Eskoo och Kårkulla samkommuner 

2. besluter om överföring av egendom från kommuner och 

räddningsverk 

3. antecknar för kännedom, att kommunen bör komplettera 

utredningen senast 30.6.2022, vid väsentliga förändringar eller om 

välfärdsområdet anser det behövligt att komplettera utredningen. 

4. ger utredningen för kännedom och för beslut till fullmäktige 

  

BESLUT:   Ekonomidirektör Lena Nystrand deltog i sammanträdet under 

behandlingen av ärendet. 

 

 Godkände förslaget och ger utredningen för kännedom och för beslut 

till fullmäktige. 

 ____________________ 
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Välfärdsområdesfullmäktige, § 34, 21.3.2022 

 

Sammanställning över överföringarna    BILAGA § 34  

 

VÄLFÄRDSOMR.STYR: 

  föreslår, att fullmäktige  

1. antecknar för kännedom utredningen angående överföring av 

egendom från Österbottens välfärdsområdes samkommun, 

Mellersta-Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite, 

samt från Eskoo och Kårkulla samkommuner 

2. besluter om överföring av egendom från kommuner och 

räddningsverk 

3. antecknar för kännedom, att kommunen bör komplettera 

utredningen senast 30.6.2022, vid väsentliga förändringar eller om 

välfärdsområdet anser det behövligt att komplettera utredningen. 

 

FGE: Ekonomidirektör Lena Nystrand deltog i sammanträdet för att redogöra 

för ärendet. 

 

 ledamot Matias Mäkynen konstaterade att beslutsförslagen i 

paragraferna gällande överföringen av egendom skall korrigeras  i den 

finska versionen gällande punkt 2 så att den motsvarar den svenska 

versionen. Punkt 2. Päättää siirtää omaisuuden kunnista ja 

pelastustoimesta. 

 

  godkändes enligt förslag med beaktande till de korrigeringar ledamot 

Mäkynen framhöll. 
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§ 35 Redogörelse för avtal och ansvar som överförs   

Välfärdsområdesstyrelse, § 14, 14.3.2022 

 

Beredning: Antti Korpi  

Enligt 26 § i införandelagen ska kommunen senast den 28 februari 2022 ge välfärdsområdet en 

sammanställning över avtal och ansvar som används av social- och hälsovården och 

räddningsväsendet, enligt vad som avses i 25 §. Det som sägs om kommun tillämpas även på 

samkommun och räddningsverk.   

 

Styrelsen för samkommunen för Österbottens välfärdsområde beslutade vid sitt sammanträde 

25.10.2021 § 69 att godkänna de avtal och ansvar som hänför sig till dem och som kommunerna 

dittills hade tillställt samkommunen för Österbottens välfärdsområde. Samtidigt beslutade 

styrelsen att förvaltningsdirektören vid behov senare kan komplettera förteckningen över avtal 

som överförs. Hittills har tre kompletterande tjänsteinnehavarbeslut tagits, och åtminstone ett är 

ännu på kommande.   

 

Avtalen har sammanställts i följande kategorier: serviceavtal, IKT-avtal, avtal om stödtjänster, 

hyresavtal, teleoperatörsavtal och leasingavtal. Med stöd av ovan beskrivna beslut har merparten 

av 13 kommuners (Kristinestad, Kaskö, Närpes, Korsnäs, Malax, Korsholm, Laihela, Vasa, Vörå, 

Pedersöre, Nykarleby, Jakobstad och Larsmo) avtal granskats och överförts till samkommunen 

för Österbottens välfärdsområde, även om några kompletteringar ännu kan inkomma. Också 

Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun kommer att överföra avtal till samkommunen för Österbottens 

välfärdsområde.   

 

Avtal som samkommunen för Österbottens välfärdsområde och Österbottens räddningsverk samt 

Mellersta Österbottens och Jakobstadsområdets räddningsverk ingått jämte avtal som Kronoby, 

Eskoo och Kårkulla ingått gällande social- och hälsovårdsverksamheten i Österbotten överförs till 

Österbottens välfärdsområde. Med stöd av lagen överförs i princip alla avtal som gäller ordnande 

av de uppgifter som välfärdsområdet ansvarar för direkt till välfärdsområdet. De avtal som 

Kronoby ingått gällande primärvården och socialvården överförs från Soite. När det gäller Eskoo 

och Kårkulla måste man ta i beaktande att avtalen omfattar även övrig verksamhet än verksamhet 

som berör Österbotten, varför förhandlingar måste föras angående överföringen.   

 

Kommuner och organisationer som överför avtal ansvarar för skadeståndsansvar eller annat 

ansvar som följer av avtalsupphörande i fråga om sådana avtal som de ingått/ingår 1.7.2021-

31.12.2022. Om den överförande organisationen har handlat i strid med antingen gällande 

lagstiftning, eller ett avtal som är bindande för den innan organiseringsansvaret för social- och 

hälsovården och räddningsväsendet överförs bär den ansvaret för påföljderna. Till övriga delar 

överförs ansvaret i princip från och med början av år 2023.   

 

fortsätter… 
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De avtal som avses 25.1 § av införandelagen och som hänför sig till specialomsorgsdistrikt och 

Soite har ännu inte hunnit genomgås, eftersom de inmatats nyligen. Välfärdsområdet tar emot de 

givna redogörelserna och antecknar dem för kännedom. Välfärdsområdesfullmäktige beslutar att 

ärendet återställs välfärdsområdesstyrelsen för beredning och att välfärdsområdesstyrelsen 

åläggs att föra ärendet till välfärdsområdesfullmäktige för godkännande.    

 

BESLUTSFÖRSLAG:   

föreslår, att styrelsen för Österbottens välfärdsområde  

1. antecknar för kännedom utredningen angående överföring av avtal 

och ansvar från Österbottens välfärdsområdes samkommun, 

Mellersta-Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite, 

samt från Eskoo och Kårkulla samkommuner 

2. besluter om överföring av avtal och ansvar från kommuner och 

räddningsverk 

3. antecknar för kännedom, att kommunen bör komplettera 

utredningen senast 30.6.2022, vid väsentliga förändringar eller om 

välfärdsområdet anser det behövligt att komplettera utredningen. 

4. ger utredningen för kännedom och för beslut till fullmäktige 

 

BESLUT:   Jurist Antti Korpi deltog i sammanträdet för att redogöra för ärendet. 
 
 Godkände förslaget och ger utredningen för kännedom och beslut till 

fullmäktige. 
____________________________________________ 

 

 

Välfärdsområdesfullmäktige, § 35, 21.3.2022 

 
VÄLFÄRDSOMR.STYR: 

  föreslår, att fullmäktige 

1. antecknar för kännedom utredningen angående överföring av avtal 

och ansvar från Österbottens välfärdsområdes samkommun, 

Mellersta-Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite, 

samt från Eskoo och Kårkulla samkommuner 

2. besluter om överföring av avtal och ansvar från kommuner och 

räddningsverk 

3. antecknar för kännedom, att kommunen bör komplettera 

utredningen senast 30.6.2022, vid väsentliga förändringar eller om 

välfärdsområdet anser det behövligt att komplettera utredningen. 

 

FGE: Jurist Antti Korpi deltog i sammanträdet för att redogöra för ärendet. 

 

 fullmäktige godkände punkterna 1-3 med beaktande till de korrigeringar 

ledamot Mäkynen framhöll i behandlingen av § 34. Punkt 2: Päättää 

siirtää kunnista ja pelastustoimesta sopimukset ja vastuut.  

     

 

. 
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§ 36 Redogörelse för lokaliteter som överförs och hyrs   

Välfärdsområdesstyrelsen, § 15, 14.3.2022 

 

Beredning: Tommy Forsman   
Lokaliteterna i samkommunen för Österbottens välfärdsområde är fysiskt under kontroll och 
hyresavtal ingås med kommunerna i mars. Hyresavtalen baseras på statsrådets förordning om 
hyresavtal mellan kommuner och välfärdsområdet. Avkastningsmålet för kapitalhyra är 6 % för 
det tekniska nuvärdet. En del av hyresavtalen mellan kommunerna och välfärdssamkommunen 
kommer att överföras och en del ingås för bara ett år.   
  
Det tekniska nuvärdet på social- och hälsovårdsfastigheterna i Kronoby har beräknats och 
hyrorna harmoniseras så att de motsvarar hyrorna för de andra kommunerna i Österbotten.    
  
Lokaliteter som hyrs av privata hyresvärdar har behandlats som hyresavtal som överförs och för 
dessa har överföringsavtal gjorts. Hyresavtalen överförs som sådana från samkommunen till 
välfärdsområdet.   

  

Kårkulla samkommun äger ungefär 6 000 m² lokaliteter och hyr ungefär 10 000 m². 

Samkommunen Eskoo har tre lokaliteter i Österbotten, varav en är i deras ägo.   
  
Räddningsverkets lokaliteter ägs i huvudsak av kommunerna i Österbotten och välfärdsområdet 
ingår hyresavtal med kommunerna om lokaliteterna.   
  

BESLUTSFÖRSLAG.:   

föreslår, att styrelsen för Österbottens välfärdsområde  

1. antecknar för kännedom utredningen angående överföring av 

lokaliteter från Österbottens välfärdsområdes samkommun, 

Mellersta-Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite, 

samt från Eskoo och Kårkulla samkommuner 

2. besluter om överföring av lokaliteter som hyrs från kommuner och 

räddningsverk 

3. antecknar för kännedom, att kommunen bör komplettera 

utredningen senast 30.6.2022, vid väsentliga förändringar eller om 

välfärdsområdet anser det behövligt att komplettera utredningen. 

4. ger utredningen för kännedom och för beslut till fullmäktige 

  
BESLUT:   Lokalitetsdirektör Tommy Forsman deltog i sammanträdet för att 

redogöra för ärendet. 
 

Godkände förslaget efter en diskussion och ger utredningen för 
kännedom och för beslut till fullmäktige. 

 

   ____________________________________________ 
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Välfärdsområdesfullmäktige, § 36, 21.3.2022 
 

VÄLFÄRDSOMR.STYR: 

  Föreslår, att fullmäktige: 

1. antecknar för kännedom utredningen angående överföring av 

lokaliteter från Österbottens välfärdsområdes samkommun, 

Mellersta-Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite, 

samt från Eskoo och Kårkulla samkommuner 

2. besluter om överföring av lokaliteter som hyrs från kommuner och 

räddningsverk 

3. antecknar för kännedom, att kommunen bör komplettera 

utredningen senast 30.6.2022, vid väsentliga förändringar eller om 

välfärdsområdet anser det behövligt att komplettera utredningen. 

 

 

FGE: Lokalitetsdirektör Tommy Forsman deltog i sammanträdet elektroniskt 

för att redogöra för ärendet. 

   

  fullmäktige godkände punkterna 1-3 med beaktande till de korrigeringar 

ledamot Mäkynen framhöll i behandlingen av § 34. Punkt 2: Päättää 

siirtää kunnista ja pelastustoimesta vuokrattavat toimitilat.  

. 
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§ 37 Redogörelse för personal som överförs 

Välfärdsområdesstyrelse, § 16, 14.3.2022 

 

Beredning: Ann-Charlott Gröndahl  

Till de organisationer som har verksamhet som kommer att överföras till Österbottens 

välfärdsområde 1.1.2023 har planerna för överföring av personalresurser inbegärts. I det här 

skedet ges inte uppgifter på personnivå. Organisationerna har långt gett uppgifterna i den form 

de själva redogjort för ärendet inom sina egna organisationer, vilket gör att sammanställningen 

för välfärdsområdet i detta skede inte är heltäckande. Enligt de uppgifter som nu fåtts, skulle 

välfärdsområdets personal uppgå till 7889. Den siffran kommer ännu att kompletteras med vissa 

organisationers visstidsanställda.   

  

Av personal som överförs och som inte ingår i samkommunen för Österbottens välfärdsområde, 

utgörs de största yrkesgrupperna av vårdpersonal, personal från räddningsverket, brandmän och 

inspektörer, samt av personal verksam inom social service. Dessutom överförs personal i 

förmannauppgifter, med varierande yrkesbenämningar.  

  

Sammanställning 7.3.2022     BILAGA § 16 

 

BESLUTSFÖRSLAG.:   

föreslår, att styrelsen för Österbottens välfärdsområde  

1. antecknar för kännedom utredningen angående av personal som 

överförs från Österbottens välfärdsområdes samkommun, 

Mellersta-Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite, 

samt från Eskoo och Kårkulla samkommuner 

2. besluter om personal som överförs från kommuner och 

räddningsverk 

3. antecknar för kännedom, att kommunen bör komplettera 

utredningen senast 30.6.2022, vid väsentliga förändringar eller om 

välfärdsområdet anser det behövligt att komplettera utredningen. 

4. ger utredningen för kännedom och för beslut till fullmäktige 

  

BESLUT:   HR-direktör Ann-Charlotte Gröndahl deltog i sammanträdet för att 

redogöra för ärendet. 

 

 Godkände förslaget efter en diskussion och ger utredningen för 

kännedom och för beslut till fullmäktige. 

 

   ______________________________________________ 
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Välfärdsområdesfullmäktige, § 37, 21.3.2022 

 

Sammanställning 7.3.2022     BILAGA § 37 

 

VÄLFÄRDSOMR.STYR: 

  Föreslår, att fullmäktige: 

1. antecknar för kännedom utredningen angående personal som 

överförs från Österbottens välfärdsområdes samkommun, 

Mellersta-Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite, 

samt från Eskoo och Kårkulla samkommuner 

2. besluter om personal som överförs från kommuner och 

räddningsverk 

3. antecknar för kännedom, att kommunen bör komplettera 

utredningen senast 30.6.2022, vid väsentliga förändringar eller om 

välfärdsområdet anser det behövligt att komplettera utredningen. 

 

   

FGE: HR-direktör Ann-Charlotte Gröndahl deltog i sammanträdet för att 

redogöra för ärendet. 

 

  godkände förslaget. 
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§ 38 Utredning av personalkostnader och semesterlöneskulder som överförs 

 Välfärdsområdesstyrelse, § 17, 14.3.2022 

 

Beredning: Lena Nystrand  

Kommunerna, Korsnäs och Kronoby, samkommunerna Kårkulla, Eskoo och Soite samt 

Österbottens och Mellersta Österbottens räddningsverk,  har meddelat de uppskattade 

personalkostnaderna och semesterlöneskulden för de personer som kommer att överföras till 

Österbottens Välfärdsområde 1.1.2023. Dessa uppgifter är tillsvidare kalkyler som kan ändra fram 

till överföringen vid årsskiftet. De meddelade summorna är inte helt jämförbara eftersom en del 

har meddelat budgetuppgifter för 2022 medan en del meddelat bokslutsuppgifter 2021.  

 

De personalkostnader som meddelats kommer att överföras uppskattas till 40,1 miljoner euro och 

tillsammans med personalkostnaderna i samkommunen för Österbottens välfärdsområde 

kommer personalkostnaderna 1.1.2023 att uppgå till cirka 391,4 miljoner euro inom Österbottens 

välfärdsområde. Till summan tillkommer eventuella löneförhöjningar.  

 

Semesterlöneskulderna inklusive lönebikostnader för den personal som meddelats överföras 

beräknas  uppgå till 4,4 miljoner euro och tillsammans med semesterlöneskulderna i 

samkommunen för Österbottens välfärdsområde kommer dessa 1.1.2023 att uppgå till 52 

miljoner euro inom Österbottens välfärdsområde.   

 

Sammanställning över överföringar   BILAGA § 17 

 

BESLUTSFÖRSLAG:   

föreslår, att styrelsen för Österbottens välfärdsområde  

1. antecknar för kännedom utredningen angående personalkostnader 

och semesterlöneskulder som överförs från Österbottens 

välfärdsområdes samkommun, Mellersta-Österbottens social- och 

hälsovårdssamkommun Soite, samt från Eskoo och Kårkulla 

samkommuner 

2. besluter om personalkostnader och semesterlöneskulder som 

överförs från kommuner och räddningsverk 

3. antecknar för kännedom, att kommunen bör komplettera 

utredningen senast 30.6.2022, vid väsentliga förändringar eller om 

välfärdsområdet anser det behövligt att komplettera utredningen. 

4. ger utredningen för kännedom och för beslut till fullmäktige 

 

 

BESLUT:   Ekonomidirektör Lena Nystrand deltog i sammanträdet för att redogöra 

för ärendet. 

 

 Godkände förslaget. och ger utredningen för kännedom och för beslut 

till fullmäktige. 

   

 __________________________________________ 

fortsätter… 
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Välfärdsområdesfullmäktige, § 38, 21.3.2022 

 

Sammanställning över överföringar   BILAGA § 38 

 

 

 VÄLFÄRDSOMR.STYR: 

  Föreslår, att fullmäktige: 

1. antecknar för kännedom utredningen angående personalkostnader 

och semesterlöneskulder som överförs från Österbottens 

välfärdsområdes samkommun, Mellersta-Österbottens social- och 

hälsovårdssamkommun Soite, samt från Eskoo och Kårkulla 

samkommuner 

2. besluter om personalkostnader och semesterlöneskulder som 

överförs från kommuner och räddningsverk 

3. antecknar för kännedom, att kommunen bör komplettera 

utredningen senast 30.6.2022, vid väsentliga förändringar eller om 

välfärdsområdet anser det behövligt att komplettera utredningen. 

 

 

FGE: Ekonomidirektör Lena Nystrand deltog i sammanträdet för att redogöra 

för ärendet. 

 

  godkände förslaget. 
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§ 39  Organisering av stödtjänster och förvaltning i Österbottens välfärdsområde   

Välfärdsområdesstyrelse, §18, 14.3.2022 

  
Förvaltningen och stödtjänsterna i Österbottens välfärdsområde hör till verksamhetsområdet för 

förvaltning, som i sin tur består av sex resultatområden: välfärdsområdesledning, förvaltning, 

ekonomiförvaltning, personalförvaltning, strategi och utveckling samt kvalitet och tillsyn. De olika 

stödtjänsterna kan produceras:  

- i egen regi  

- genom upphandling av privata aktörer   

- via in house-bolag   

- via välfärdsområdenas bolag  

- som en välfärdssammanslutning  

- Lagstadgade stödtjänster – via nationella aktörer   

 

Kommunen kan inte producera stödtjänster direkt till välfärdsområdet och välfärdsområdet kan 

inte heller producera stödtjänster direkt till kommunen. Om lagstiftningen kompletteras med 

överföring av bolagiseringsskyldighet 1–2 år (RP) är detta emellertid endast till viss hjälp, 

eftersom EU:s upphandlingsgränser ändå kommer emot.   

 

Helheten för stödtjänsterna ska beredas under våren 2022 för att alla nödvändiga åtgärder ska 

hinnas med. I samkommunen för Österbottens välfärdsområde har man redan inkluderat 

stödtjänsterna i resultatområdena och resultatenheterna, vilket kan vara till nytta i den fortsatta 

beredningen. I beredningen av samkommunen spelade medlemskommunernas vilja en 

betydande roll i hur stödtjänsterna byggdes upp.  I det självstyrande välfärdsområdet kräver bland 

annat lagstiftningen, effektiviteten, jämlikheten och kostnadseffekterna att stödtjänsterna 

omorganiseras igen.   

 

Under 2022 kommer förvaltningen att kompletteras med resultatenheterna för städ- och 

matservice samt tvätt- och textilservice. För samordningen av det här arbetet ska en chef för 

stödtjänster rekryteras.  För organiseringen av företagshälsovård behövs en separat 

resultatenhet i resultatområdet för personalförvaltning. Överföringen av räddningsväsendet, 

specialomsorgerna och Kronobys och Korsnäs social- och hälsovårdstjänster kräver inga stora 

ändringar i organisationsstrukturen.   

 

Helheten för stödtjänsterna bereds stegvis och i mars är tanken att huvudprinciperna ska 

diskuteras.  Under våren tas helheter som kräver beredning upp till ny behandling. 

Organiseringen av städ- och matservicen samt företagshälsovården kommer att kräva mest 

beredning.   

   

Förslag till process för stödtjänsterna  

- Styrelsen deltar i april 2022 i ledningssynerna som utförs av samkommunens ledning, där man 

går igenom lägesbilden över alla förvaltningens resultatområden.                fortsätter… 

 

 

 

-  
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- På styrelsesammanträdet i maj 2022 går vi igenom alla ändringar som behövs i förvaltningens 

resultatområden inför 2023.   

- Huvudprincipen är att dra nytta av den administrativa bottnen för samkommunen för 

Österbottens välfärdsområde och komplettera den med nödvändiga ändringar.           

- Diskussioner ska inledas med kommundirektörerna om organiseringen av städ- och 

matservicen.   

- I april förs diskussion om vilka företagshälsovårdstjänster personalen i Österbottens 

välfärdsområde ska erbjudas från och med 1.1.2023. Därefter börjar arbetet med att ordna 

servicen.   

  

BESLUTSFÖRSLAG:          

föreslår, att styrelsen för Österbottens välfärdsområde för diskussion 

om organiseringen av förvaltningen och stödservicen och beslutar att 

framskrida i enlighet med de presenterade huvudprinciperna och den 

presenterade processen.   

 Föreslår, att styrelsen ger ärendet för kännedom åt fullmäktige. 

  

BESLUT:   Styrelsen förde en diskussion om organiseringen av förvaltningen och 

stödservicen samt beslöt att framskrida i enlighet med de presenterade 

huvudprinciperna och den presenterade processen. 

 

 Ger ärendet för kännedom till fullmäktige. 

 

  ___________________________________________________________ 

  

 

 

Välfärdsområdesfullmäktige, § 39, 21.3.2022 

 

  

VÄLFÄRDSOMR.STYR: 

 föreslår, att fullmäktige antecknar för kännedom organiseringen av 

förvaltningen och stödservicen, samt beslutet att framskrida i enlighet 

med de presenterade huvudprinciperna och den presenterade 

processen. 

 

FGE: antecknade ärendet för kännedom. 
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§ 40  Bokslutet för 2021 för Österbottens välfärdsområde 

Välfärdsområdesstyrelse §19, 14.3.2022 

 

Beredning: Lena Nystrand 

Det ekonomiska utfallet av den uppgjorda budgeten för beredningen utvisar att 

verksamhetskostnaderna förverkligades till 85 %, eller totalt 522.785,65 av det budgeterade 

613.571,- euro. För välfärdsområdet hade budgeterats egna personalkostnader medan de 

slutligen förverkligades som sakkunnigtjänster köpta från samkommunen för Österbottens 

välfärdsområde. I understöd och bidrag erhölls 613.571,- euro för 2021.    

 

Som investeringsutgifter har upptagits aktieinköp i Kuntien Tiera om 2.240,- euro. Samtidigt utgör 

dessa i sin helhet Österbottens välfärdsområdes placeringar bland bestående aktiva per 

31.12.2021. I Kassa och bank finns per 31.12.2021 611.286,92 euro medan det egna kapitalet 

utgör 90.785.35 euro och skulderna till samkommunen uppgår till 522.741,57 euro. 

Balansomslutningen är 613.526,92 euro. Den oanvända delen av det beviljade understödet kan 

användas under den fortsatta beredningen 2022.  

Räkenskapsperiodens överskott utgör 90.785,35 euro och överförs till det egna kapitalet i 

balansen.  

  

Bokslutet och bekräftelsebrevet    BILAGA § 19 

  

BESLUTSFÖRSLAG:   

föreslår, att styrelsen godkänner för sin del bokslutet och överlämnar 

det till revisorerna varefter fullmäktige godkänner bokslutet för 2021. 

Styrelsen befullmäktigar styrelseordföranden och Marina Kinnunen att 

underteckna bekräftelsebrevet.  

 

BESLUT:   Ekonomidirektör Lena Nystrand deltog i sammanträdet för att redogöra 

för ärendet. 

 

Godkände förslaget. 

  

  ___________________________________________________________ 

  

 

Välfärdsområdesfullmäktige, § 40, 21.3.2022 

 

 Bokslutet och bekräftelsebrevet    BILAGA § 40 

 

VÄLFÄRDSOMR.STYR: 

  Föreslår, att fullmäktige godkänner bokslutet för Österbottens 

välfärdsområde 2021.  
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FGE: Ekonomidirektör Lena Nystrand deltog i sammanträdet för att 

redogöra för ärendet. 

 

  godkände förslaget. 
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§ 41 Frågor, motioner och meddelanden  

Välfärdsområdesfullmäktige, § 41, 21.3.2022 

 

Möjliga frågor, motioner och meddelanden. 

 

ledamot Maria Tolppanen tillställde en motion gällande överföringen av faktureringen gällande 

kundbesök till egen verksamhet inom välfärdsområdet. Fullmäktigemotionen som bilaga. 

 

ledamot Pasi Keskinen tillställde en motion gällande förlängningstid för hälsovårdstationerna i 

Gerby samt Korsnäståget. Fullmäktigemotionen i bilaga. 

 

ledamot Juulia Tuominen tillställde önskemål om att det skulle ordnas skolning gällande jäv och 

att det skulle fattas beslut gällande antal suppleanter som är närvarande under fullmäktigemöten. 
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§ 42 Välfärdsområdesfullmäktiges sammanträde 21.3.2022 avslutas 

Områdesfullmäktige, § 42, 21.3.2022 

 

Sammanträdet avslutas. 

 

Ordförande avslutade sammanträdet kl 13:19. 
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Anvisning för besvärsanvisning

Datum för sammanträdet

Fullmäktigesammanträdet 21.3.2020

Besvärsförbud

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

Paragrafer: 23-33, 39, 41-42

Besvärsanvisning (Välfärdsområdesbesvär)

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär.

Paragrafer: 34-38, 40

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

Besvären ska lämnas in till besvärsmyndigheten senast under besvärstidens sista dag innan
besvärsmyndigheten stänger.

En part anses ha fått del av beslutet sju (7) dagar efter att brevet sändes, om inte något annat visas.
Vid vanlig elektronisk delgivning anses parten ha fått del av beslutet den tredje (3) dagen efter att
meddelandet sändes, om inte något annat visas.

En medlemskommun och en kommunmedlem anses ha fått del av beslutet sju (7) dagar efter det att
protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Protokoll
Protokollsutdrag och bilagor som gäller beslutet kan begäras hos:

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

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

Protokollet har gjorts tillgängligt i det allmänna datanätet 6.4.2022
Beslutet har delgetts parten genom ett brev som avsändes
Beslutet har delgetts parten genom ett e-postmeddelande som avsändes


