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Organ:  Välfärdsområdesfullmäktige, Österbottens välfärdsområde  

   

Tid:  6.6.2022 kl. 10:00–13:06 (mötespaus kl. 11:50–12:00) 

 

 

Plats:  Örn, Y3 

 

Närvarande:  Niemi, Minna C ledamot 

Keskinen, Pasi C ledamot 

Moisio, Harri  VF ledamot, 

   borta 12:52–12:55 § 67 

Koskela, Kari SDP suppleant, 

   borta 12:56–12:57 § 68 

Mäkynen, Matias SDP ledamot,  

   avlägsnade sig 12:13 under § 60 

Rantala, Mervi SDP ledamot 

Miettinen, Arja SDP ledamot 

Ala-Heikkilä, Sari SDP ledamot 

Tolppanen, Maria SDP ledamot,  

   avlägsnade sig 12:20 under § 60 

Kivimäki, Jorma SDP ledamot 

   borta12:52–12:55 § 67 

Sjökvist, Peter SDP ledamot 

Östman, Peter KD ledamot 

Byggmästar, Martin KD ledamot 

Pettersson, David KD ledamot 

Hjulfors, Andreas KD ledamot 

Heinonen, Marko Saml. ledamot, III vice ordf, 

   borta 12:52–12:55 § 67 

Rajala, Katja Saml ersättare, 

   borta 12:52–12:55 § 67 

Huhta, Henrik Saml. ledamot, 

   borta 12:43–12:46 § 64 

Pihlajaniemi, Petri Saml. ledamot 

Luoma, Kai  Saml. ledamot 

Tuomela, Antti Saml. ledamot 

Granlund, Gun SFP ersättare 

Ollikainen, Mikko SFP ordförande 

Borg, Johanna SFP ledamot, IV vice ordf, 

   avlägsnade sig kl. 12:20, § 61 

Lindqvist, Hans-Erik SFP ledamot 

Bystedt, Rainer SFP ledamot 

Lithén, Carola SFP ledamot 

Källberg, Birgitta SFP                ersättare  

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, 

   borta 12:52–12:55 § 67 

Somppi, Sari SFP ledamot. 

   borta 12:52–12:55 § 67 

Juthborg, Johanna SFP ledamot,  

   borta 12:48–12:49 § 66  

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


Protokoll sida 

 2 (44)  

nr 4/2022 

 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 

Kaptens, Gun SFP ledamot,  

   avlägsnade sig 12:55 

Haldin, Annica SFP ledamot 

Sandbacka, Joacim SFP ledamot 

Gädda, Mikael  SFP ledamot,  

    Avlägsnade sig 11:50 efter § 58 

Willman, Gösta SFP ledamot 

Näs, Katarina SFP ledamot 

Backull, Ann-Britt SFP ledamot 

Yli-Pelkola, Kim SFP ledamot 

Sjöskog, Niclas SFP ledamot 

Tokou, Maria SFP ledamot, 

   borta 12:43–12:46 § 64 

Palm, Maria  SFP ledamot 

Ahlbäck, Jenni SFP ledamot 

Jusslin, Gunilla SFP ledamot 

Svedjebäck, Karl-Gustav SFP ledamot 

Forth-Snellman, Åsa-Britt SFP ledamot,  

   avlägsnade sig 12:56 

Mahdi, Ramieza SFP ledamot, 

   borta 12:52–12:55 § 67 

Kullas, Johan SFP ledamot 

Alhonnoro, Lotta Gröna ledamot, 

   borta 12:52 -12:55 § 67 

Sipinen, Helinä Sannf. ledamot 

Rintamäki, Anne Sannf. ledamot, 

   borta 12:52 -12:55 § 67 

Karppi, Päivi  Sannf. ledamot. 

   borta 12:52 -12:55 § 67 

Mäkynen, Jukka Sannf. ledamot 

Salminen, Asko Sannf. ledamot 

 

Frånvarande: Berg, Kim  

  Mäki, Tommi 

  Strand, Joakim 

  Vikström, Kenth 

 

Sakkunniga: Marina Kinnunen direktör 

  Lena Nystrand  ekonomidirektör  

  Pia Haglund  IT-direktör  § 60 

Pia-Maria Sjöström sektordirektör  § 58  

  Erkki Penttinen sektordirektör   

  Pia Vähäkangas sektordirektör   

    

 

Sekreterare: Päivi Berg  tf förvaltningsdirektör  

 

Paragrafer:  53 - 75 

 

Protokollet undertecknat:   

   

   

  ____________________ ___________________ 

  Mikko Ollikainen Päivi Berg 

  Ordförande  Sekreterare 

Protokollet elektroniskt                      Protokollet elektroniskt
godkänt 10.6.2022                            godkänt 10.6.2022

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


Protokoll sida 

 3 (44)  

nr 4/2022 

 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 

 

 

Justerat:   

 

   

  ______________________ _______________________ 

  Nina Brännkärr-Friberg Martin Byggmästar 

   

Framlagt till påseende: Framlagts till allmänt  Utdragets riktighet bestyrkes: 

påseende under tiden  

     

  ___/___-___/___.20___  ________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15      6     22    7          22

Protokollet elektroniskt justerat         Protokollet elektroniskt justerat
och godkänt 10.6.2022                      och godkänt 12.6.2022
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Organ: Välfärdsområdesfullmäktige 

Tid: 6.6.2022 kl. 10:00 -13:06 

Plats: Örn, Y3 

 

Ärendeförteckning 

Paragraf Ärende                   Sida 

 

§ 53 Sammanträdet öppnas, laglighet och beslutsförhet 5 

§ 54 Val av protokolljusterare 6 

§ 55 Direktörens lägesöversikt 7 

§ 56 Mötes- och seminarietider hösten 2022 8 

§ 57 Budgetändring med anledning av att välfärdsområdet beviljades mindre  tilläggsbudget än den 

fastställda budgeten för beredningen under 2022 samt  för att omdisponera medel 9 

§ 58  Samarbete med Mellersta Österbottens välfärdsområde för ordnade av social-  och 

hälsovårdstjänster 13 

§ 59  Försäkringsstrategi för Österbottens välfärdsområde 15 

§ 60 Upphandling av ny systemhelhet för klient- och patientdata (ASPO) 16 

§ 61 Överföring  från Österbottens välfärdsområdes samkommun till Österbottens  välfärdsområde 

1.1.2023 20 

§ 62 Överföring från Eskoo samkommun till Österbottens välfärdsområde  1.1.2023 22 

§ 63 Överföring  från Kårkulla samkommun till Österbottens välfärdsområde  1.1.2023 24 

§ 64  Överföring av elevvården i Kronoby kommun till Österbottens välfärdsområde  1.1.2023 26 

§ 65  Överföring av social- och hälsovården för invånarna i Kronoby kommun från  samkommunen Soite 

till Österbottens välfärdsområde 1.1.2023 28 

§ 66  Överföring av socialomsorgen i Korsnäs kommun till Österbottens  välfärdsområde 1.1.2023 30 

§ 67  Överföring  från Österbottens räddningsväsende till Österbottens  välfärdsområde 1.1.2023 32 

§ 68  Överföring  från Mellersta-Österbottens och Jakobstads räddningsväsende till  Österbottens 

välfärdsområde 1.1.2023 34 

§ 69  Fullmäktigemotion om inledning av rådgivningsverksamhet för äldre 36 

§ 70 Fullmäktigemotion om uppbyggande av en gemensam verksamhetskultur inom  barnskyddet samt 

barn- och ungdomspsykiatrin 37 

§ 71  Fullmäktigemotion om överföringen av faktureringen gällande kundbesök till  egen verksamhet inom 

välfärdsområdet 38 

§ 72  Fullmäktigemotion om förlängningstid för hälsostationerna i Gerby samt  Korsnäståget 39 

§ 73  Fullmäktigemotion om företagshälsovårdens helhet, möjligheten till sjukkassa 40 

§ 74 Frågor, motioner och meddelanden 41 

§ 75 Välfärdsområdesfullmäktiges sammanträde 6.6.2022 avslutas 42 

Anvisning för begäran om omprövning 43 
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§ 53 Sammanträdet öppnas, laglighet och beslutsförhet 

Välfärdsområdesfullmäktige, § 53, 6.6.2022 

 

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 öppnar sammanträdet. 

 

Namnupprop förrättas och närvarande ledamöter konstateras. 

       

Ordförande Mikko Ollikainen öppnade sammanträdet kl. 10.00. 

        

Vid det förrättade namnuppropet konstaterades att 55 fullmäktigeledamöter och 4 ersättare var 

på plats. 

 

Ordförande konstaterade sammanträdet vara lagenligt sammankallat och beslutsfört. 
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§ 54 Val av protokolljusterare  

Välfärdsområdesfullmäktige, § 54, 6.6.2022 

 
 

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 Nina Brännkärr-Friberg och ledamot Martin Byggmästar. 

 

Till protokolljusterare valdes ledamot Nina Brännkärr-Friberg och ledamot Martin Byggmästar. 
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§ 55 Direktörens lägesöversikt   

Välfärdsområdesfullmäktige, § 55, 6.6.2022 

  
 

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. 

 

Fullmäktige antecknade lägesöversikten för kännedom efter diskussion. 
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§ 56 Mötes- och seminarietider hösten 2022  

Välfärdsområdesstyrelsen, § 43, 16.5.2022 

Dir 
Beredning: Päivi Berg, ledningens förvaltningschef  

 

Välfärdsområdesfullmäktiges och välfärdsområdesstyrelsens mötes- och seminarietider för 

hösten 2022 är följande:  

 

Välfärdsområdesfullmäktige 

- Fullmäktigeseminarium, måndagen den 29 augusti kl. 16.30–19 

- Fullmäktigemöte, måndagen den 12 september kl. 10–13 

- Fullmäktigeseminarium, måndagen den 3 oktober kl. 9–12 

- Fullmäktigemöte, måndagen den 28 november kl. 10–13 

- Fullmäktigeseminarium, måndagen den 19 december kl. 9–12 

 

Välfärdsområdesstyrelsen 

- Styrelseseminarium, onsdag–torsdag 24–25 augusti 

-  Styrelsemöte, måndagen den 29 augusti kl. 9-12 

- Styrelsemöte, måndagen den 26 september kl. 9–12 

- Styrelsemöte, måndagen den 10 oktober kl. 9–12 

- Styrelsemöte, måndagen den 21 november kl. 9–12 

- Styrelsemöte, måndagen den 12 december kl. 9–12 

 

I bilaga finns en preliminär mötestidtabell för nämnder och sektioner i form av en årsklocka med 

mötesdagar, ansvariga beredare, föredragande och centrala ärenden som ska behandlas på 

dessa möten. Nämnderna och sektionerna fastställer sina egna mötesdagar. 

 

Sektionernas och nämndernas årsklocka och mötestider  BILAGA § 43 

 

ORDF:  föreslår att välfärdsområdesstyrelsen  
1. godkänner välfärdsområdesstyrelsens mötes- och seminarietider 

för hösten 2022 
2. antecknar nämndernas och sektionernas mötestider för kännedom 
3. ger fullmäktiges möten och seminarier för godkännande till 

fullmäktige. 

   

 STYR:   godkände förslaget efter en diskussion och ger fullmäktiges möten och 

seminarier för godkännande till fullmäktige. 

 ________________ 

  

 

Välfärdsområdesfullmäktige, § 56, 6.6.2022 
 

Sektionernas och nämndernas årsklocka och mötestider  BILAGA § 56 

 

STYR: föreslår, att fullmäktige godkänner fullmäktiges möten och seminarier. 

 

FGE: Fullmäktige godkände förslaget 

  ________________ 
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§ 57 Budgetändring med anledning av att välfärdsområdet beviljades mindre 
 tilläggsbudget än den fastställda budgeten för beredningen under 2022 samt 
 för att omdisponera medel 

Välfärdsområdesstyrelsen, § 44, 16.5.2022 

Dir 
Beredning: Päivi Berg, ledningens förvaltningschef 

 

Genom ett beslut 2021 beviljades Österbotten finansiering om 1 932 523 euro av 

Finansministeriet för beredningen av välfärdsområdet. Det temporära beredningsorganet för 

Österbottens välfärdsområde behandlade välfärdsområdets budget på sitt sammanträde 

11.1.2022 § 4. Budgeten godkändes villkorligt, eftersom behovet av anslag för beredningen 

uppskattades till 3 999 282 euro och en ansökan om tilläggsfinansiering på 2 065 739 euro 

skickades till Finansministeriet och Social- och hälsovårdsministeriet.  

 

Finansministeriet har 28.3.2022 beslutat om tilläggsanslag för välfärdsområdena för år 2022. I 

enlighet med detta beslut erhöll Österbottens välfärdsområde för beredningen av välfärdsområdet 

tilläggsfinansiering om 1 043 885 euro utöver det som tidigare beviljats för år 2022. 

Tilläggsanslaget får användas för kostnader som hänför sig till ICT-ändringar inom social- och 

hälsovården och räddningsväsendet, övrig beredningsfinansiering för välfärdsområdet samt för 

att stöda fullmäktigegruppernas verksamhet. ICT-beredningen har separat beviljats 8 698 257 

euro. Totalt har alltså Österbottens välfärdsområde beviljats beredningsanslag om 11 674 665 

euro.  

 

I 27 § av lagen om välfärdsområden (611/2021) finns bestämmelser om möjligheten att bilda 

fullmäktigegrupper samt om möjligheten att stöda fullmäktigegrupperna ekonomiskt för att 

förbättra deras verksamhetsförutsättningar och för att främja invånarnas möjligheter att delta och 

påverka. När stödet beviljas ska stödets användningsändamål specificeras och stödbeloppet 

samt användningsområdet ska uppges i bokslutet.  

 

I den godkända budgeten för 2022 har 200 000 euro reserverats för demokratikostnader i 

beredningen av Österbottens välfärdsområde (mötesarvoden för organen).  I budgeten har inga 

anslag reserverats för så kallade partistöd/stöd för fullmäktigegruppernas verksamhet. Ej heller 

uppskattades regelrätta möteskostnader till så stora summor som behövs för den nu planerade 

mötesomfattningen. Ändringarna sker i huvudsak i anslagen för köptjänster, vilka förutom till 

beredningsarbetet används för bland annat konsult- och sakkunnigtjänster för olika 

utredningsarbeten, strategiarbetet och rekryteringstjänster.  

 

I välfärdsområdesberedningen runtom i landet har partiernas kretsorganisationer fört fram förslag 

till gruppunderstöd. I till exempel Birkaland behandlades gruppunderstöd av 

välfärdsområdesfullmäktige 2.5.2022 med förslaget att man i den ändrade budgeten godkänner 

5 000 euro per ledamot för den tio månader långa verksamhetsperioden år 2022. Mellersta 

Österbottens välfärdsområdesstyrelse beslöt 25.4.2022 efter omröstning att föreslå för 

fullmäktige 4 000 euro per ledamot i gruppunderstöd i samband med behandlingen av 

tilläggsbudgeten.  Mellersta Finland föreslår 280 000 euro i tilläggsfinansiering som stöd för 

fullmäktigegrupperna. (4173,9 euro/ledamot).  

fortsätter... 
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I Österbotten har de olika fullmäktigegrupperna fört fram frågan till tjänsteinnehavarberedning för 

att sedan ta upp den till beslutsfattande.  Österbotten har 59 ledamöter och i tabellen nedan finns 

det beräknade gruppunderstödet per parti enligt olika summor, 4 000–6 000 euro per ledamot.  

 

Parti/fullm.grupp Gruppstorlek 4 000 €/pers. 5 000 €/pers. 6 000 €/pers. 

SFP 32 128 000 € 160 000 € 192 000 € 

SDP  8 32 000 € 40 000 € 48 000 € 

Samlingspartiet 6 24 000 € 30 000 € 36 000 € 

Sannfinländarna 5 20 000 € 25 000 € 30 000 € 

KD 4 16 000 € 20 000 € 24 000 € 

Centern i Finland  2 8 000 € 10 000 € 12 000 € 

Vänsterförbundet  1 4 000 € 5 000 € 6 000 € 

De Gröna  1 4 000 € 5 000 € 6 000 € 

Totalt 59 236 000 € 295 000 € 354 000 € 

 

Budgeten omdisponeras för demokratikostnadernas del och minskas till övriga delar för att 

motsvara den finansiering av beredningen som beviljats. 

 

Budgetändringarna och den nya budgeten för 2022   BILAGA § 44 

 

DIR: föreslår åt välfärdsområdesstyrelsen, att ett partistöd om 4 000 €/ 

person betalas för år 2022 och från och med 2023 betalas 6 000 € 

/person. Välfärdsområdesstyrelsen godkänner för sin del 

budgetändringarna för år 2022 och för ändringarna till 

välfärdsområdesfullmäktige för godkännande.  

 

STYR: Styrelseledamot Päivi Karppi framförde ett motförslag om att inget 

partistöd ska betalas under åren 2022 och 2023. Styrelseledamot David 

Pettersson understödde Karppis förslag. 

 

 Ordföranden konstaterade att en omröstning ska förrättas om Karppis 

förslag som vunnit understöd. Den som understödde den 

föredragandes förslag röstar Ja och den som understödde Karppis 

förslag röstar Nej. 

 

 Vid den förrättade omröstningen gavs 11 Ja-röster (Anne Salovaara-

Kero, Carola, Lithén, Sari Somppi, Annica Haldin, Peter Sjökvist, Hans-

Erik Lindqvist, Katja Rajala, Gösta Willman, Rainer Bystedt, Joacim 

Sandbacka och Mervi Rantala) och 2 Nej-röster (Päivi Karppi och David 

Pettersson) 

 

 beslutade enligt den föredragandes förslag. 

 _________ 

 

fortsätter.... 
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Välfärdsområdesfullmäktige, § 57, 6.6.2022 

 

Budgetändringarna och den nya budgeten för 2022  BILAGA § 57 

 

STYR: föreslår åt välfärdsområdesfullmäktige, att ett partistöd om 4 000 €/ 

person betalas för år 2022 och från och med 2023 betalas 6 000 €/ 

person.  

 

FGE; Ledamot Asko Salminen föreslog att ärendet ska återremitteras till 

styrelsen för beredning, för att användningen av de pengar som 

utbetalas till fullmäktigegrupper ska kunna ses över och att en 

konsekvensbedömning av penninganvändningen ska kunna tas i 

beaktande i beredningen. 

 

 Ledamot Peter Östman understödde Asko Salminens förslag om att 

ärendet ska återremitteras till beredning. 

  

 I och med att ett förslag som avvek från beslutsförslaget vann 

understöd förrättades en omröstning. Omröstningen förrättades så att 

Ja betydde att behandlingen av ärendet skulle fortsätta och Nej att 

ärendet skulle återremitteras till styrelsen för beredning.  

  

 Vid omröstningen gavs 48 Ja-röster och 11 nej-röster, varför 

behandlingen av ärendet fortgick utgående från styrelsens förslag. 

(bilaga 1: omröstning 1) 

  

 Ledamot Peter Östman gav på vägnar av KD:s 

välfärdsområdesfullmäktigegrupp i Österbotten ett avvikande 

motförslag till styrelsens beslutsförslag, enligt vilket det föreslås att  

- välfärdsområdesfullmäktige har möjlighet att ta i bruk ett 

fullmäktigegruppstöd. Beslutet fattas årligen i samband med  att 

nästa års budget fastställs 

- välfärdsfullmäktigegruppernas stöd bestäms utgående från antalet 

fullmäktigeledamöter. Summan per fullmäktigeledamot får inte 

överstiga 2000 euro/år. 

- år 2022 utbetalas högst hälften av nämnda maximibelopp 

- pengarna får inte användas för valverksamhet. Stödet utbetalas 

mot uppvisande av kvitton. 

 

 Ledamot Asko Salminen understödde Peter Östmans förslag, varför en 

omröstning förrättades. Omröstningen förrättade så att Ja betydde att 

styrelsens förslag omfattades och Nej att Peter Östmans förslag 

omfattades. 

 

 Vid omröstningen fick styrelsen beslutsförslag 48 röster (ja-röster) och 

motförslaget fick 11 röster (nej-röster). (bilaga 2: omröstning 2) 

fortsätter... 
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 Efter omröstningen tillställde ledamot Asko Salminen på vägnar av 

sannfinländarnas grupp en hemställningskläm om att de pengar som 

utbetalas till fullmäktigegrupperna bör användas transparent (bilaga 3).  

 

 Klämmen omfattades enhälligt efter diskussion. 

     BILAGA § 57/2-5 

 Välfärdsområdesfullmäktige godkände 

 

1. budgetändringen för år 2022 i enlighet med det beslutsförslag som 

behandlats i styrelsen 

2. att ett partistöd om 4 000 €/person betalas år 2022 och att man från 

och med år 2023 betalar 6 000 €/person. 

3. enhälligt hemställningsklämmen om en transparent användning av 

pengar. 

________________ 
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§ 58  Samarbete med Mellersta Österbottens välfärdsområde för ordnade av social- 
 och hälsovårdstjänster 

Välfärdsområdesstyrelsen, § 45, 16.5.2022 

Dir 
Beredning: Pia-Maria Sjöström, sektordirektör 

 

Överföringen av anordnaransvaret för social och hälsovården från Soite till Österbottens 

välfärdsområde innebär en stor förändring för de av välfärdsområdets medlemmar som bor i 

Kronoby. I beredningsarbetet har regelbundna träffar hållits med representanter för social- och 

hälsovården i Kronoby, Soites mellanledning och Kronobys kommundirektör. Därtill har 

verksamhetsområdena bekantat sig med verksamheterna och påbörjat planering av överföringen. 

En invånarenkät har gjorts och ledningen för välfärdsområdet har bekantat sig med de olika 

verksamhetspunkterna i Kronoby samt ordnat informations- och diskussionstillfällen för 

personalen, kommunens förtroendevalda och befolkningen. I invånarenkäten anger de flesta, 

73%, att närhet är den viktigaste faktorn inom social- och hälsovården. 30% anger 

Soite/Karleby/MÖCS, 26% anger service på eget modersmål. 

 

Enligt hälso- och sjukvårdslagen har en person rätt att välja vid vilken hälsocentral han eller hon 

vill få sina hälso- och sjukvårdstjänster. Patienten har också rätt att välja behandlande 

verksamhetsenhet inom den offentliga specialiserade sjukvården vid behov av specialiserad 

sjukvård. Omedelbar bedömning och vård som inte kan skjutas upp utan att sjukdomen förvärras 

eller kroppsskadan försvåras eller att en långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning förvärras 

ska ges till den patient som behöver det oberoende av var han eller hon är bosatt. I enlighet med 

socialvårdslagen är det möjligt att ansöka om socialservice och vårdplats i en annan kommun. 

Ifall en klient på ett boende är i behov av hälso- och sjukvårdstjänster gäller samma valfrihet som 

för hälso- och sjukvården i övrigt. 

 

De verksamhetsenheter, inklusive personal, som fysiskt finns i Kronoby överförs automatiskt till 

välfärdsområdet då ett välfärdsområde kan ha verksamhetspunkter endast inom sitt egna 

geografiska område. Välfärdsområdena har möjlighet att sinsemellan avtala om köp av tjänster 

för sina medlemmar, men avtal på allmän nivå gäller jämlikt för alla medlemmar i välfärdsområdet, 

det är inte möjligt att uppgöra separata riktlinjer för invånarna i en viss kommun. Vid köp av 

tjänster faktureras välfärdsområdet för de verkliga kostnaderna. De behöver i sig inte vara dyrare 

än för den egna produktionen, men ifall köptjänsten innebär att den egna verksamheten inte 

används tillräckligt för att vara kostnadseffektiv blir helheten dyrare. De olika 

verksamhetshelheterna har gåtts igenom och helheter där avtal med mellersta Österbottens 

välfärdsområde behövs har identifierats. Avtalen kommer att uppgöras under hösten 2022 och 

föreslås vara i kraft en fullmäktigeperiod i taget. 

 

Vid genomgång av verksamheten och planering för vilken typ av avtal som kan uppgöras med 

Mellersta Österbottens välfärdsområde, har man i mån av möjlighet beaktat att befolkningen i 

första hand ska få en bra närservice i sin egen kommun och en del av den verksamhet som hittills 

erbjudits i Karleby, t.ex. socialt arbete, planeras i framtiden främst ges lokalt. Personalens 

specialistkonsultationer överförs successivt till Österbottens välfärdsområde. Endast enstaka 

tjänster som Soite inte producerar själva och behövs sällan planeras att styras till Jakobstad.  

fortsätter... 
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Ur både befolkningens och bägge organisationernas synvinkel är det mest ändamålsenligt att 

ambulansverksamheten så långt som möjligt fortsätter på samma sätt som i nuläget. Detta 

innebär också att ambulansen i de flesta fall kör patienter från Kronoby till Soite även i 

fortsättningen. När patienten behandlas på MÖCS samjour är det också ändamålsenligt att han 

eller hon även kan tas in till de allmänmedicinska avdelningarna på sjukhuset och vårdas där de 

första dagarna. Vid längre vårdtider, eller ifall det blir aktuellt med fortsatt vård på någon av de 

andra allmänmedicinska avdelningarna, är det alltid möjligt att från fall till fall bevilja 

betalningsförbindelse för fortsatt vård. Kronoby har använt samjouren och barnjouren vid Soite 

även för brådskande besök på primärvårdsnivå vilket ska vara möjligt även i fortsättningen.  

 

Boendeservice för klienter från Kronoby som bor på boende-enheter i Karleby och klienter från 

andra kommuner som bor i Kronoby får bo kvar i sina hem. Detta gäller för äldre, 

funktionshindrade och inom psykosocial service. Stödtjänster och avtal överförs till Österbottens 

välfärdsområde.  

 

Räddningsverkets nuvarande beslut om servicenivå är i kraft till 31.12.2023 och är det inte aktuellt 

med förändringar i servicenivån under hela 2023.  

 

Vilken verksamhet som planeras skötas av Österbottens välfärdsområde och till vilken del avtal 

behövs framgår närmare ur ansvarsfördelningstabellen. 

 

Resultat, befolkningsenkät Kronoby   BILAGA § 45/1 

Ansvarsfördelningstabell    BILAGA § 45/2 

 

DIR: föreslår, att styrelsen  

• diskuterar ärendet och godkänner ansvarsfördelningstabellen 

• överför ärendet till fullmäktige för godkännande 

 

                STYR:         godkände föreslaget efter en diskussion. 

             ______________ 

 

 
Välfärdsområdesfullmäktige, § 58, 6.6.2022 

 

Resultat, befolkningsenkät Kronoby   BILAGA § 58/1 

Ansvarsfördelningstabell    BILAGA § 58/2 

 

STYR: föreslår att välfärdsområdesfullmäktige godkänner ansvarsfördelnings-

tabellen. 

 

FGE: godkände ansvarsfördelningstabellen efter diskussion. 

  ______________ 
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§ 59  Försäkringsstrategi för Österbottens välfärdsområde 

Välfärdsområdesstyrelsen, § 47, 16.5.2022 

Dir 
Beredning: Lena Nystrand, ekonomidirektör 

Försäkringarna inom de olika organisationerna som överförs till Österbottens välfärdsområde har 

kartlagts och försäkringsmäklarna Söderberg & Partner har under en workshop med de 

försäkringsansvariga inom fastighetssidan och ekonomidirektören gjort en analys av nuläget 

gällande olika försäkringar och de kommande behoven för välfärdsområdet 

 

Kartläggningen, analysen och diskussionerna i ledningsgruppen och med Österbottens 

räddningsverk har utmynnat i ett dokument som samtidigt kan utgöra en försäkringsstrategi för 

Österbottens välfärdsområde och därmed ett utgångsläge för den konkurrensutsättning som 

kommer att göras inom den närmaste framtiden innan välfärdsområdets verksamhet startar. 

 

I bilagan beskrivs de försäkringar som idag används i samkommunen för Österbottens 

välfärdsområde, vilka delvis baserar sig på kommunernas tidigare upptagna försäkringar men 

också på den kartläggning av försäkringar som gjorts på basen av de nya organisationer som 

kommer in i välfärdsområdets verksamhet och därmed försäkras av Österbottens välfärdsområde 

från 2023. Genom att låta Välfärdsområdets mäklarfirma Söderberg & Partners analysera 

försäkringarna har de mest centrala frågorna gällande försäkringar lyfts upp och diskuteras. I 

dokumentet upptas försäkringsbeloppen och självrisken för de olika försäkringsslagen. 

 

Försäkringsstrategi    BILAGA § 47 

 

DIR: föreslår, att styrelsen föreslår för fullmäktige att  strategin godkänns och 

att konkurrensutsättningen av försäkringarna kan genomföras enligt det 

uppgjorda dokumentet.  

 

STYR: Ekonomidirektör Lena Nystrand deltog i sammanträdet för att redogöra 

för ärendet. 

 

 godkände föreslaget och styrelsen föreslår för fullmäktige att  strategin 

godkänns och att konkurrensutsättningen av försäkringarna kan 

genomföras enligt det uppgjorda dokumentet.  

 ______________ 

 

 
Välfärdsområdesfullmäktige, § 59, 6.6.2022 

 

Försäkringsstrategi    BILAGA § 59 

 

STYR: föreslår för fullmäktige, att  fullmäktige ska godkänna strategin och att 

konkurrensutsättningen av försäkringarna kan genomföras enligt det 

uppgjorda dokumentet.  

 

FGE: godkände styrelsens förslag. 

 _____________ 
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§ 60 Upphandling av ny systemhelhet för klient- och patientdata (ASPO)  

Välfärdsområdesstyrelsen, § 49, 16.5.2022 

Dir 
Beredning: Pia Haglund, IT-direktör 

 

1. Bakgrund 

Samkommunen för Österbottens välfärdsområde inledde sin verksamhet 1.1.2022. Från och med 

början av år 2023 överförs organiseringsansvaret emellertid till Österbottens välfärdsområde som 

kommer att tillhandahålla social- och hälsovård,  specialiserad sjukvård och specialomsorger 

samt det regionala räddningsverkets tjänster i välfärdsområdets 14 kommuner.  

 

I välfärdsområdet används för närvarande sex olika klient- och patientdatasystem i varierande 

omfattning och i olika systemversioner. Klient- och patientdatasystemet är ett av de viktigaste 

verktygen för de yrkesutbildade personerna inom social- och hälsovården. I och med att de 

nuvarande systemen är så pass splittrade så är det svårt att förenhetliga verksamheten, 

informationshanteringen, rapporteringen, ledningen och de gemensamma tillvägagångssätten. 

Det splittrade systemfältet är varken kostnadseffektivt eller tekniskt lätt att hantera. Betraktat från 

de yrkesutbildade personernas perspektiv ställer det nuvarande läget till utmaningar i och med 

att den information som de behöver nu finns i många olika datasystem. I och med de splittrade 

datasystemen är det därför svårt att skapa sig en helhetsbild av kundens/patientens situation.  

 

Problemen är emellertid inte nya. Österbotten strävade efter att lösa de problem som de 

nuvarande, splittrade klient- och patientdatasystemen orsakar genom att delta i ett gemensamt 

klient- och patientdatasystemsprojekt (ASTER) tillsamman med Mellersta Finlands 

sjukvårdsdistrikt, samkommunen för social- och hälsovårdstjänster i Södra  Savolax (Essote) och 

samkommunen för sjukvårds- och socialtjänster i Norra Karelen (Siun Sote). Aster-projektet 

strandade dock på hösten 2021.  

 

I Österbotten har socialvårdens Abilita-system delvis sammanslagits under åren 2021 och 2022, 

men till övriga delar har det inte skett några avsevärda förändringar i fråga om klient- och 

patientdatasystemen.  

 

De tjänster som hänför sig till klient- och patientdatasystemen i Österbotten tillhandahålls av 2M-

IT Ab, och de avtal som hänför sig till dem överfördes till bolaget i samband med en överlåtelse 

av rörelse. I de upphandlingar som genomförs i anslutning till klient- och patientdatasystemen 

fungerar 2M-IT Ab som upphandlande enhet. 

 

2. Det nationella läget 

I Finland är situationen delad när det gäller de klient- och patientdatasystem som är i bruk i de 

välfärdsområden som ska bildas. De frivilligt grundade välfärdssamkommunerna har i redan i 

huvudsak förenhetligat sina klient- och patientdatasystem eller regionalt övergått till att använda 

sig av ett klient- och patientdatasystem.  

 

I de övriga, framtida välfärdsområdena skiljer sig situationen inte väsentligt sig från det läge som 

nu råder i Österbotten. Kommuner använder sig av olika leverantörers system och olika versioner 

av dessa system. Därutöver har sjukvårdsdistrikten egna system.  

fortsätter... 
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Social- och hälsovårdsministeriet (STM) har linjerat att man på nationell nivå inte kommer att 

skapa ett gemensamt klient- och patientdatasystem som skulle omfatta hela Finland. Likaså har 

man linjerat att klient- och patientdatasystemen omfattas av välfärdsområdenas s.k. 

basfinansiering, varför man inte avser bevilja något separat statsunderstöd för upphandlingen 

eller sammanslagningen av dessa system. 

 

3. Målet för upphandlingen 

Det strategiska målet för den förändring som eftersträvas är att utveckla gemensamma 

tvåspråkiga service- och vårdprocesser tillsammans med de regionala aktörerna inom den 

specialiserade sjukvården, primärvården, socialvården och specialomsorgerna genom att 

tillgodogöra sig av det gemensamma klient- och patientdatasystem som nu ska upphandlas.  

Målet är att förenhetliga de regionala tillvägagångssätten inom social- och hälsovården, med 

kunden i centrum, samtidigt som man genom digitalisering vill skapa en betydligt effektivare 

verksamhet.  

 

I och med förändringen kan den regionala verksamheten analyseras och uppföljas bättre, vilket 

igen effektiverar den regionala ledningen av serviceproduktionen. 

 

4. Delaktighet 

I anslutning till upphandlingen har man i Österbotten genomfört en separat, omfattande 

intressentanalys.  

 

I samband med intressentanalysen identifierade man både interna och externa intressentgrupper. 

För ifrågavarande interna och externa intressentgrupper har man utarbetat en delaktighetsplan 

för de olika faserna av projektet.   

 

I delaktighetsplanen beskriver man hur de olika intressentgrupperna kommer beredas möjlighet 

att delta i de olika delarna av projektet. Intressentanalysen och delaktighetsplanen kommer att 

kompletteras och preciseras i de olika faserna av projektet. 

 

5. Uppskattade kostnader 

Kostnadsberäkningen för projektet baserar sig på kostnadsanalyser av de omfattande 

systemkonkurrensutsättningar som genomförts under de senaste åren. Upphandlingen av det 

gemensamma klient- och patientdatasystemet uppskattas kosta ca 20-30 M€, beroende på 

omfattningen av den systemhelhet som upphandlas. Kostnadsberäkningen för den 

upphandlingsprocess som nu föreslås uppgår till ca 2,5 M€. De slutgiltiga kostnaderna för hela 

upphandlingen kan emellertid fastställas först i slutet av upphandlingsprocessen.  

 

Investeringskostnaderna för upphandlingen omfattar upphandlingsprocessen, förverkligandet av 

de särskilda krav som ställs på klient- och patientdatasystemet i Österbotten, upphandlingen av 

de användarrättigheter som behövs, ibruktagningen av systemet och de kostnader som åsamkas 

av förändringarna i servicemiljön.    

 

Upprätthållandet av klient- och patientdatasystemet är förknippat med fortlöpande årliga 

kostnader, såsom stöd- och underhållstjänster samt driftstjänster. De årliga totalkostnaderna 

uppskattas stå kvar på nuvarande nivå. 

fortsättning.... 
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6. Principerna för konkurrensutsättningen av upphandlingen 

Utan ett offentligt upphandlingsförfarande kan det system som nu är i bruk i Österbotten inte i och 

med upphandlingslagstiftningen utvidgas att omfatta hela landskapet. I och med detta krav 

kommer man i samband med konkurrensutsättningen att jämföra de produkter som erbjuds av 

olika leverantörer utgående från lämplighet, pris och kvalitet. Tack vare konkurrensutsättningen 

kan Österbotten självständigt fastställa omfattningen och innehållet på den helhet som 

upphandlas. Tack vare detta kan man förhandla med leverantörskandidaterna om innehållet i 

helheten och således uppnå ett slutresultat som bäst bemöter de individuella krav som vi ställer i 

området. 

 

DIR: föreslår, att Välfärdsområdesstyrelsen för Österbottens välfärdsområde 
förbinder sig till följande beslut som samkommunen för Österbottens 
välfärdsområde fattat om att påbörja en upphandling av ett klient- och 
patientdatasystem:  

 
  Upphandlingen genomförs medelst en konkurrenspräglad dialog. 

Samkommunen för Österbottens välfärdsområde, och Österbottens 
välfärdsområde, när organiseringsansvaret överförts till området 
01.01.2023, upphandlar de IKT-tjänster som hänför sig till klient- och 
patientdatasystem av in house-bolaget 2M-IT som fungerar som 
upphandlande enhet i samband med konkurrensutsättningen. 
Innehållet i konkurrensutsättningen bereds i tätt samarbete. 
Välfärdsområdet svarar för innehållet och funktionaliteten hos det 
system som ska konkurrensutsättas. 2M-IT ansvarar för 
upphandlingsprocessen. Material, specifikationer och resultat som 
erhållits i samband med projektet Aster Bothnia tillgodogörs i 
upphandlingsprocessen.  

 
  En arbetsgrupp har tillsatts för involveringen av personalen. Denna 

arbetsgrupp kommer att fortsätta arbeta under hela 
konkurrensutsättningsprocessen och ibruktagningen. Därutöver 
kommer man även i övrigt satsa mera omfattande på involveringen av 
personalen under hela processen.  

 
  Utöver att involvera personalen ska man även tillsätta en 

parlamentarisk grupp bestående av välfärdsområdets 
fullmäktigeledamöter till stöd för upphandlingsprocessen. 

 
  Framskridningen av upphandlingen är avhängig av 

samkommunstyrelsens och samkommunfullmäktiges beslut. 
 
STYR: Pia Haglund deltog i sammanträdet för att redogöra för ärendet. 
   
  godkände föreslaget efter en diskussion. 
  ________________ 

 

 
Välfärdsområdesfullmäktige, § 60, 6.6.2022 

 

STYR: föreslår, att välfärdsområdets fullmäktige förbinder sig till följande 

beslut som samkommunen för Österbottens välfärdsområde fattat om 

att påbörja en upphandling av ett klient- och patientdatasystem:  

fortsätter... 
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  Upphandlingen genomförs medelst en konkurrenspräglad dialog. 

Samkommunen för Österbottens välfärdsområde, och Österbottens 

välfärdsområde, när organiseringsansvaret överförts till området 

01.01.2023, upphandlar de IKT-tjänster som hänför sig till klient- och 

patientdatasystem av in house-bolaget 2M-IT som fungerar som 

upphandlande enhet i samband med konkurrensutsättningen. 

Innehållet i konkurrensutsättningen bereds i tätt samarbete. 

Välfärdsområdet svarar för innehållet och funktionaliteten hos det 

system som ska konkurrensutsättas. 2M-IT ansvarar för 

upphandlingsprocessen. Material, specifikationer och resultat som 

erhållits i samband med projektet Aster Bothnia tillgodogörs i 

upphandlingsprocessen.  

 

  En arbetsgrupp har tillsatts för involveringen av personalen. Denna 

arbetsgrupp kommer att fortsätta arbeta under hela 

konkurrensutsättningsprocessen och ibruktagningen. Därutöver 

kommer man även i övrigt satsa mera omfattande på involveringen av 

personalen under hela processen.  

 

  Utöver att involvera personalen ska man även tillsätta en 

parlamentarisk grupp bestående av välfärdsområdets 

fullmäktigeledamöter till stöd för upphandlingsprocessen. 

 

  Framskridningen av upphandlingen är avhängig av 

samkommunstyrelsens och samkommunfullmäktiges beslut. 

 

FGE: Pia Haglund deltog i sammanträdet för att redogöra för ärendet. 

 

Välfärdsområdesfullmäktige godkände förslaget om att fullmäktige ska 

förbinda sig till samkommunens beslut.  

 

Efter diskussion godkände fullmäktige att den parlamentariska 

beredningen ska genomföras så att styrelsen tillsätter en 

parlamentarisk arbetsgrupp enligt partiernas förslag. Både 

fullmäktigeledamöter och ersättare i fullmäktige kan utses till 

medlemmar av arbetsgruppen. 

_____________ 

. 
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§ 61 Överföring  från Österbottens välfärdsområdes samkommun till Österbottens 
 välfärdsområde 1.1.2023 

Välfärdsområdesstyrelsen, § 50, 16.5.2022 

Dir 
Beredning: Marina Kinnunen, direktör 

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). 

Välfärdsområdets styrelse har 14.3.2022 § 13-17 behandlat överföringen av personal, 

personalkostnader, semesterlöneskuld, avtal, egendom och skulder samt lokaliteter. Bilagorna 

har uppdaterats under våren vartefter beredningsarbetet framskridit. 

 

Från samkommunen Österbottens välfärdsområde överförs all verksamhet till Österbottens 

välfärdsområde 1.1.2023.  

• Antal tjänster och befattningar som överförs är 5966, budgeterade personalkostnader 2022 är 

ca 351 307 000 € och semesterlöneskulden som överförs är ca 46 288 000 €. Personalens 

sammansättning framgår ur bilagan. 

• Avtal som överförs framgår av bilaga 

• Lokaliteter som övergår i välfärdsområdets besittning gäller  samkommunen fastigheter 

(bilaga) 

• Egendom (anläggningstillgångar) till ett värde av ca 409 000 000 euro överförs. 

• När samkommunen Österbottens välfärdsområde upplöses överförs  grundkapitalet, ca 

60 982 000 euro till Österbottens välfärdsområde. 

      BILAGA §50 

 

DIR: föreslår, att styrelsen  

• antecknar till kännedom överföringen av personal, 

personalkostnader, semesterlöneskuld, avtal, egendom samt 

lokaliteter från samkommunen för Österbottens välfärdsområde till 

Österbottens välfärdsområde från 1.1.2023 i enlighet med de 

uppdaterade bilagorna  

• överför ärendet för kännedom till fullmäktige 

 

STYR: tillsätter till förslaget direktör Marina Kinnunens tillägg: 

Beslutar ålägga välfärdsområdesdirektören och övriga ansvariga 

tjänsteinnehavare, att föra förhandlingar med samtliga överlåtande 

organisationer i oktober 2022, för att bekräfta, att uppgifterna är aktuella 

och tillgängliga. Resultatet av förhandlingarna delges styrelsen vid 

sammanträdet i november.  

 

godkände föreslaget efter en diskussion och överför ärendet för 

kännedom till fullmäktige. 

_______________ 

 
 

fortsätter… 
 
 
 

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


Protokoll sida 

 21 (44)  

nr 4/2022 

 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 

 
 
Välfärdsområdesfullmäktige, § 61, 6.6.2022 

 

Material angående överflyttningarna   BILAGA § 61 

 

STYR: föreslår att fullmäktige antecknar ärendet för kännedom. 

 

FGE: antecknade ärendet för kännedom. 

  ____________ 
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§ 62 Överföring från Eskoo samkommun till Österbottens välfärdsområde 
 1.1.2023  

Välfärdsområdesstyrelsen, § 51, 16.5.2022 

Dir. 
Beredning: Erkki Penttinen, sektordirektör 

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). 

Välfärdsområdets styrelse har 14.3.2022 §§ 13-17 behandlat överföringen av personal, 

personalkostnader, semesterlöneskuld, avtal, egendom och skulder samt lokaliteter. Bilagorna 

har uppdaterats under våren vartefter beredningsarbetet framskridit. 

 

Från samkommunen Eskoo samkommun överförs  verksamhet Österbottens välfärdsområde 

1.1.2023.  

• Antal tjänster och befattningar som överförs är 62, budgeterade personalkostnader år 2022 är 

ca 3 800 690 € och semesterlöneskulden som överförs är 31.12.2021 ca 315 766 €. 

Personalens sammansättning framgår ur bilagan. 

• Avtal som överförs framgår av bilaga 

• Lokaliteter som övergår i välfärdsområdets besittning gäller samkommunen fastigheter 

(bilaga) 

• Egendom (anläggningstillgångar) till ett värde av ca 1 295 000 euro överförs. 

• När samkommunen Eskoo upplöses överförs  grundkapitalet, ca 1 434 000 euro till 

Österbottens välfärdsområde  

      BILAGA §51 

 

DIR: föreslår, att styrelsen  

• antecknar till kännedom överföringen av personal, 

personalkostnader, semesterlöneskuld, avtal, egendom samt 

lokaliteter från Eskoo samkommunen till Österbottens 

välfärdsområde från 1.1.2023 i enlighet med de uppdaterade 

bilagorna  

• överför ärendet för kännedom till fullmäktige  

 

STYR: tillsätter till förslaget direktör Marina Kinnunens tillägg: 

Beslutar ålägga välfärdsområdesdirektören och övriga ansvariga 

tjänsteinnehavare, att föra förhandlingar med samtliga överlåtande 

organisationer i oktober 2022, för att bekräfta, att uppgifterna är aktuella 

och tillgängliga. Resultatet av förhandlingarna delges styrelsen vid 

sammanträdet i november.  

 

godkände föreslaget efter en diskussion och överför ärendet för 

kännedom till fullmäktige. 

______________   
 

fortsätter… 
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Välfärdsområdesfullmäktige, § 62, 6.6.2022 

 

Material angående överflyttningarna   BILAGA § 62 

 

STYR: föreslår att fullmäktige antecknar ärendet för kännedom. 

 

FGE: antecknade ärendet för kännedom.  

  ____________ 
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§ 63 Överföring  från Kårkulla samkommun till Österbottens välfärdsområde 
 1.1.2023  

Välfärdsområdesstyrelsen, § 52, 16.5.2022 

Dir. 
Beredning: Erkki Penttinen, sektordirektör 

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). 

Välfärdsområdets styrelse har 14.3.2022 §§ 13 - 17 behandlat överföringen av personal, 

personalkostnader, semesterlöneskuld, avtal, egendom och skulder samt lokaliteter. Bilagorna 

har uppdaterats under våren vartefter beredningsarbetet framskridit. 

 

Från samkommunen Kårkulla samkommun överförs  verksamhet Österbottens välfärdsområde 

1.1.2023.  

• Antal tjänster och befattningar som överförs är 355, budgeterade personalkostnader 

31.12.2021 är ca 16 176 893 € och semesterlöneskulden som överförs är ca 1 523 356 €. 

Personalens sammansättning framgår ur bilagan. 

• Avtal som överförs framgår av bilaga 

• Lokaliteter som övergår i välfärdsområdets besittning gäller  samkommunen fastigheter 

(bilaga) 

• Egendom (anläggningstillgångar) till ett värde av ca 7 790 000 euro överförs. 

• När samkommunen Kårkulla upplöses överförs  grundkapitalet, ca 2 609 000 euro till 

Österbottens välfärdsområde  

      BILAGA § 52  

 

DIR:  föreslår, att styrelsen  

• antecknar till kännedom överföringen av personal, 

personalkostnader, semesterlöneskuld, avtal, egendom samt 

lokaliteter från Kårkulla samkommunen till Österbottens 

välfärdsområde från 1.1.2023 i enlighet med de uppdaterade 

bilagorna  

• överför ärendet för kännedom till fullmäktige 

 

STYR: tillsätter till förslaget direktör Marina Kinnunens tillägg: 

Beslutar ålägga välfärdsområdesdirektören och övriga ansvariga 

tjänsteinnehavare, att föra förhandlingar med samtliga överlåtande 

organisationer i oktober 2022, för att bekräfta, att uppgifterna är aktuella 

och tillgängliga. Resultatet av förhandlingarna delges styrelsen vid 

sammanträdet i november.  

 

godkände föreslaget efter en diskussion och överför ärendet för 

kännedom till fullmäktige. 

 _______________________ 

 
 
 

fortsätter… 
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Välfärdsområdesfullmäktige, § 63, 6.6.2022 

 

Material angående överflyttningarna   BILAGA § 63 

 

STYR: föreslår att fullmäktige antecknar ärendet för kännedom. 

 

FGE: antecknade ärendet för kännedom. 

  ___________ 
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§ 64  Överföring av elevvården i Kronoby kommun till Österbottens välfärdsområde 
 1.1.2023 

Välfärdsområdesstyrelsen, § 53, 16.5.2022 

Dir 
Beredning: Pia-Maria Sjöström, sektordirektör 

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). 

Välfärdsområdets styrelse har 14.3.2022 §§ 13-17 behandlat överföringen av personal, 

personalkostnader, semesterlöneskuld, avtal, egendom och samt lokaliteter som överförs. Enligt 

lagens 26§ ska kommunens sammanställning kompletteras senast 30.6.2022. 

 

 Från Kronoby kommun överförs elevvården (skolpsykolog- och kuratorsverksamhet) till 

välfärdsområdet 1.1.2023.  

• Antal befattningar som överförs är 3, budgeterade personalkostnader 2022 är ca 150 000 € 

och semesterlöneskulden som överförs är ca 10 000 €. Personalens sammansättning framgår 

ur bilagan. 

• Avtal som överförs framgår av bilaga 

• Lokaliteter som övergår i välfärdsområdets besittning gäller skolpsykologens och kuratorernas 

verksamhetsutrymmen. 

      BILAGA § 53 

DIR: föreslår, att styrelsen  

• besluter om överföring av personal, personalkostnader, 

semesterlöneskuld, avtal, egendom och samt lokaliteter från 

Kronoby kommun till Österbottens välfärdsområde från 1.1.2023 i 

enlighet med de uppdaterade bilagorna 

• överför ärendet för beslut i fullmäktige. 

 

STYR: tillsätter till föreslaget direktör Marina Kinnunens tillägg: 

Beslutar ålägga välfärdsområdesdirektören och övriga ansvariga 

tjänsteinnehavare, att föra förhandlingar med samtliga överlåtande 

organisationer i oktober 2022, för att bekräfta, att uppgifterna är aktuella 

och tillgängliga. Resultatet av förhandlingarna delges styrelsen vid 

sammanträdet i november.  

 

godkände föreslaget efter en diskussion och överför ärendet för 

kännedom till fullmäktige. 

  ______________ 

 
 
Välfärdsområdesfullmäktige, § 64, 6.6.2022 

 

Material angående överflyttningarna   BILAGA § 64 

 

STYR: föreslår att fullmäktige antecknar ärendet för kännedom. 

fortsätter... 
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FGE: Ledamöterna Maria Tokou och Henrik Huhta anmälde jäv 

(Förvaltningslagen 5 kap. 28 § punkt 5, samfundsjäv) och deltog inte i 

behandlingen av ärendet. De var borta från sammanträdet kl. 12.43–

12.46. 

 

Fullmäktige ändrade på sitt beslutsförslag vid sammanträdet. 

 

Fullmäktige beslutade godkänna att elevvården i Kronoby överförs till 

Österbottens välfärdsområde.   

    ____________ 
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§ 65  Överföring av social- och hälsovården för invånarna i Kronoby kommun från 
 samkommunen Soite till Österbottens välfärdsområde 1.1.2023 

Välfärdsområdesstyrelsen, § 54, 16.5.2022 

Dir 
Beredning: Pia-Maria Sjöström, sektordirektör 

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). 

Välfärdsområdets styrelse har 14.3.2022 §§ 13 - 17 behandlat överföringen av personal, 

personalkostnader, semesterlöneskuld, avtal, egendom och skulder samt lokaliteter. Bilagorna 

har uppdaterats under våren vartefter beredningsarbetet framskridit. 

 

Från samkommunen Soite överförs den verksamhet som fysiskt finns i Kronoby kommun eller 

som direkt betjänar Kronoby kommuns invånare till Österbottens välfärdsområde 1.1.2023.  

• Antal tjänster och befattningar som överförs är 136, budgeterade personalkostnader 2022 är 

ca 5 208 000 € och semesterlöneskulden som överförs är ca 891 000 €. Personalens 

sammansättning framgår ur bilagan. 

• Avtal som överförs framgår av bilaga 

• Lokaliteter som övergår i välfärdsområdets besittning gäller främst hälsocentralerna i Kronoby, 

Terjärv och Nedervetil, boende-enheter, dagcenter, utrymmen för hemvården, 

skolhälsovårdens utrymmen och utrymmen som används av socialomsorgens personal 

• Egendom (anläggningstillgångar) till ett värde av ca 40 000 euro överförs. 

• När samkommunen Soite upplöses överförs Kronobys andel av grundkapitalet, ca 230 000 € 

till Österbottens välfärdsområde  

      BILAGA § 54 

 

DIR: föreslår, att styrelsen  

• antecknar till kännedom överföringen av personal, 

personalkostnader, semesterlöneskuld, avtal, egendom samt 

lokaliteter från samkommunen Soite till Österbottens 

välfärdsområde från 1.1.2023 i enlighet med de uppdaterade 

bilagorna  

• överför ärendet för kännedom till fullmäktige 

 

STYR: tillsätter till föreslaget direktör Marina Kinnunens tillägg: 

Beslutar ålägga välfärdsområdesdirektören och övriga ansvariga 

tjänsteinnehavare, att föra förhandlingar med samtliga överlåtande 

organisationer i oktober 2022, för att bekräfta, att uppgifterna är aktuella 

och tillgängliga. Resultatet av förhandlingarna delges styrelsen vid 

sammanträdet i november.  

 

godkände föreslaget efter en diskussion och överför ärendet för 

kännedom till fullmäktige. 

_______________ 

fortsätter… 
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Välfärdsområdesfullmäktige, § 65, 6.6.2022 

 

Material angående överflyttningarna   BILAGA § 65 

 

STYR: föreslår att fullmäktige antecknar ärendet för kännedom. 

 

FGE: antecknade ärendet för kännedom. 

  __________ 
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§ 66  Överföring av socialomsorgen i Korsnäs kommun till Österbottens 
 välfärdsområde 1.1.2023 

Välfärdsområdesstyrelsen, § 55, 16.5.2022 

Dir 
Beredning: Pia-Maria Sjöström, sektordirektör 

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). 

Välfärdsområdets styrelse har 4.4.2021 §§ 13-17 behandlat överföringen av personal, 

personalkostnader, semesterlöneskuld, avtal, egendom och samt lokaliteter som överförs. Enligt 

lagens 26 § ska kommunens sammanställning kompletteras senast 30.6.2022. 

 

 Från Korsnäs kommun överförs socialomsorgens verksamhet till välfärdsområdet 1.1.2023.  

• Antal personal som överförs är 53, budgeterade personalkostnader 2022 är ca 2 855 000 € 

och semesterlöneskulden som överförs är ca 288 000 €. Personalens sammansättning 

framgår ur bilagan. 

• Avtal som överförs framgår av bilaga 

• Lokaliteter som övergår i välfärdsområdets besittning gäller Lärknäs serviceboende, Buketten 

omsorgscenter samt utrymmen för hemservicen och socialomsorgens personal  

• Lös egendom till ett värde av ca 32 000 euro överförs. 

      BILAGA § 55 

 

DIR: föreslår, att styrelsen 

• besluter om överföring av personal, personalkostnader, 

semesterlöneskuld, avtal, egendom och samt lokaliteter från 

Korsnäs kommun till Österbottens välfärdsområde från 1.1.2023 i 

enlighet med de uppdaterade bilagorna 

• överför ärendet för beslut i fullmäktige 

 

STYR: tillsätter till föreslaget direktör Marina Kinnunens tillägg: 

Beslutar ålägga välfärdsområdesdirektören och övriga ansvariga 

tjänsteinnehavare, att föra förhandlingar med samtliga överlåtande 

organisationer i oktober 2022, för att bekräfta, att uppgifterna är aktuella 

och tillgängliga. Resultatet av förhandlingarna delges styrelsen vid 

sammanträdet i november.  

 

godkände föreslaget efter en diskussion och överför ärendet för 

kännedom till fullmäktige. 

______________ 

 

Välfärdsområdesfullmäktige, § 66, 6.6.2022 
 

Material angående överflyttningarna   BILAGA § 66 

 

STYR: föreslår att fullmäktige antecknar ärendet för kännedom. 

fortsätter... 
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  FGE: Ledamot Johanna Juthborg anmälde jäv (Förvaltningslagen, 5 kap. 28 

§ punkt 5, samfundsjäv) och deltog inte i behandlingen av ärendet. 

Juthborg var borta från sammanträdet kl. 12.48–12.49. 

 

   Fullmäktige ändrade på sitt beslutsförslag vid sammanträdet. 

 

   Fullmäktige beslutade godkänna att socialomsorgen i Korsnäs kommun 

överförs till Österbottens välfärdsområde.  

   _______________ 
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 § 67  Överföring  från Österbottens räddningsväsende till Österbottens 
 välfärdsområde 1.1.2023 

Välfärdsområdesstyrelsen, § 56, 16.5.2022 

Dir 
Beredning: Suvi Einola, strategi- och utvecklingsdirektör 

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). 

Välfärdsområdets styrelse har 14.3.2022 behandlat överföringen av personal, personalkostnader, 

semesterlöneskuld, avtal, egendom och skulder samt lokaliteter. Bilagorna har uppdaterats under 

våren vartefter beredningsarbetet framskridit. 

 

Från Österbottens räddningsväsende överförs verksamhet till Österbottens välfärdsområde 

1.1.2023.   

• Antal tjänster och befattningar som överförs är 104, budgeterade personalkostnader är ca 7,8 

milj. € och den uppskattade semesterlöneskulden som överförs är 848 000€. Personalens 

sammansättning framgår ur bilagan.  

• Avtal som överförs framgår av bilaga  

• Lokaliteter som övergår i välfärdsområdets besittning gäller  samkommunen fastigheter 

(bilaga)  

• Egendom (anläggningstillgångar) till ett värde av ca 4,9 miljoner överförs. 

 

      BILAGA § 56  

DIR: föreslår, att styrelsen 

• besluter om överföring av personal, personalkostnader, 

semesterlöneskuld, avtal, egendom och samt lokaliteter från 

Österbottens räddningsväsende till Österbottens välfärdsområde 

från 1.1.2023 i enlighet med de uppdaterade bilagorna 

• överför ärendet för kännedom  till fullmäktige 

 

STYR: tillsätter till föreslaget direktör Marina Kinnunens tillägg: 

Beslutar ålägga välfärdsområdesdirektören och övriga ansvariga 

tjänsteinnehavare, att föra förhandlingar med samtliga överlåtande 

organisationer i oktober 2022, för att bekräfta, att uppgifterna är aktuella 

och tillgängliga. Resultatet av förhandlingarna delges styrelsen vid 

sammanträdet i november.  

 

godkände föreslaget efter en diskussion och överför ärendet för 

kännedom till fullmäktige. 

 __________________ 

 

 
Välfärdsområdesfullmäktige, § 67, 6.6.2022 

 

Material angående överflyttningarna   BILAGA § 67 

 

STYR: föreslår att fullmäktige antecknar ärendet för kännedom. 

fortsätter... 
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  FGE: Ledamöterna Marko Heinonen, Katja Rajala, Sari Somppi, Jorma 

Kivimäki, Harri Moisio, Lotta Alhonnoro, Anne Salovaara-Kero, 

Ramieza Mahdi, Päivi Karppi och Anne Rintamäki anmälde jäv 

(Förvaltningslagen 5. kapitel 28 § punk 5, samfundsjäv). De deltog inte 

i behandlingen av ärendet och var borta från sammanträdet kl. 12.52–

12.55. 

 

   Fullmäktige ändrade på sitt beslutsförslag vid sammanträdet. 

 

   Fullmäktige beslutade godkänna att verksamheten i Österbottens 

räddningsväsende överförs till Österbottens välfärdsområde.  

   ____________ 
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§ 68  Överföring  från Mellersta-Österbottens och Jakobstads räddningsväsende till 
 Österbottens välfärdsområde 1.1.2023 

Välfärdsområdesstyrelsen, § 57, 16.5.2022 

Dir 
Beredning: Suvi Einola, strategi- och utvecklingsdirektör 

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). 

Välfärdsområdets styrelse har 14.3.2022 behandlat överföringen av personal, personalkostnader, 

semesterlöneskuld, avtal, egendom och skulder samt lokaliteter. Bilagorna har uppdaterats under 

våren vartefter beredningsarbetet framskridit.  

 

Från Mellersta-Österbottens räddningsväsende överförs  verksamhet till Österbottens 

välfärdsområde 1.1.2023.   

• Antal tjänster och befattningar som överförs är 29, budgeterade personalkostnader är ca 4,24 

milj. € och den uppskattade semesterlöneskulden som överförs är 400 000 €. Personalens 

sammansättning framgår ur bilagan.  

• Avtal som överförs framgår av bilaga  

• Lokaliteter som övergår i välfärdsområdets besittning gäller  samkommunen fastigheter 

(bilaga)  

• Egendom (anläggningstillgångar) till ett värde av ca 270 000 € överförs.  

 

      BILAGA § 57 

 

DIR: föreslår, att styrelsen 

• besluter om överföring av personal, personalkostnader, 

semesterlöneskuld, avtal, egendom och samt lokaliteter från 

Mellersta-Österbottens räddningsväsende till Österbottens 

välfärdsområde från 1.1.2023 i enlighet med de uppdaterade 

bilagorna 

• överför ärendet för kännedom till fullmäktige 

 

STYR: tillsätter till föreslaget direktör Marina Kinnunens tillägg: 

Beslutar ålägga välfärdsområdesdirektören och övriga ansvariga 

tjänsteinnehavare, att föra förhandlingar med samtliga överlåtande 

organisationer i oktober 2022, för att bekräfta, att uppgifterna är aktuella 

och tillgängliga. Resultatet av förhandlingarna delges styrelsen vid 

sammanträdet i november.  

 

godkände föreslaget efter en diskussion och överför ärendet för 

kännedom till fullmäktige. 

 ________________ 

 

 
fortsätter… 
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Välfärdsområdesfullmäktige, § 68, 6.6.2022 

 

Material angående överflyttningarna   BILAGA § 68 

 

STYR: föreslår att fullmäktige antecknar ärendet för kännedom. 

 

  FGE: Ledamot Kari Koskela anmälde jäv (Förvaltningslagen, 5 kap. 28 § 

punkt 5, samfundsjäv) och deltog inte i behandlingen av ärendet. Han 

var borta från sammanträdet kl. 12.56–12.57. 

 

   Fullmäktige ändrade på sitt beslutsförslag vid sammanträdet. 

 

   Fullmäktige beslutade godkänna att verksamheten vid Mellersta 

Österbottens och Jakobstadsområdets räddningsverk överförs till 

Österbottens välfärdsområde.  

   ____________ 

.  
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§ 69  Fullmäktigemotion om inledning av rådgivningsverksamhet för äldre 

Välfärdsområdesstyrelsen, § 58, 16.5.2022 

FD 
Beredning: Maria Liukkonen, tf. förvaltningsdirektör 

 

Ledamot Harri Moisio tillställde vid välfärdsområdesfullmäktiges sammanträde 7.3.2022 en 

motion om inledning av rådgivningsverksamhet för äldre.  

 

Fullmäktigemotion    BILAGA § 58 

 

FD: föreslår, att välfärdsområdesstyrelsen beslutar remittera motionen till 

sektordirektör Pia Vähäkangas för beredning.  

 

STYR: godkände föreslaget efter en diskussion. 

 __________ 

 

 

 
Välfärdsområdesfullmäktige, § 69, 6.6.2022 

 

Fullmäktigemotion    BILAGA § 69 

 

STYR: föreslår att fullmäktige antecknar ärendet för kännedom. 

 

FGE: antecknade ärendet för kännedom. 

 _____________   
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§ 70 Fullmäktigemotion om uppbyggande av en gemensam verksamhetskultur inom 
 barnskyddet samt barn- och ungdomspsykiatrin 

Välfärdsområdesstyrelsen, § 59, 16.5.2022 

FD 
Beredning: Maria Liukkonen, tf. förvaltningsdirektör 

 

Ledamot Harri Moisio tillställde vid välfärdsområdesfullmäktiges sammanträde 7.3.2022 en 

motion om uppbyggande av en gemensam verksamhetskultur inom barnskyddet samt barn- och 

ungdomspsykiatrin.  

 

Fullmäktigemotion    BILAGA § 59 

 

FD: föreslår, att välfärdsområdesstyrelsen beslutar remittera motionen till 

välfärdsområdets förvaltning för beredning.  

 

STYR: godkände föreslaget. 

 _____________ 

 
 
 
Välfärdsområdesfullmäktige, § 70, 6.6.2022 

 

Fullmäktigemotion    BILAGA § 70 

 

STYR: föreslår att fullmäktige antecknar ärendet för kännedom. 

 

FGE: antecknade ärendet för kännedom. 

  ____________ 
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§ 71  Fullmäktigemotion om överföringen av faktureringen gällande kundbesök till 
 egen verksamhet inom välfärdsområdet 

Välfärdsområdesstyrelsen, § 60, 16.5.2022 

FD 
Beredning: Maria Liukkonen, tf. förvaltningsdirektör 

 

Ledamot Maria Tolppanen tillställde vid välfärdsområdesfullmäktiges sammanträde 21.3.2022 

en motion om överföringen av faktureringen gällande kundbesök till egen verksamhet inom 

välfärdsområdet.  

 

Fullmäktigemotion    BILAGA § 60 

 

FD: föreslår, att välfärdsområdesstyrelsen beslutar remittera motionen till 

välfärdsområdets förvaltning för beredning.  

 

STYR: godkände föreslaget. 

 _____________ 

 
 

 
Välfärdsområdesfullmäktige, § 71, 6.6.2022 

 

Fullmäktigemotion    BILAGA § 71 

 

STYR: föreslår att fullmäktige antecknar ärendet för kännedom. 

 

FGE: antecknade ärendet för kännedom. 

  ____________ 
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§ 72  Fullmäktigemotion om förlängningstid för hälsostationerna i Gerby samt 
 Korsnäståget 

Välfärdsområdesstyrelsen, § 61, 16.5.2022 

FD 
Beredning: Maria Liukkonen, tf. förvaltningsdirektör 

 

Ledamot Pasi Keskinen tillställde vid välfärdsområdesfullmäktiges sammanträde 21.3.2022 en 

motion om förlängningstid för hälsostationerna i Gerby samt Korsnäståget. 

 

Fullmäktigemotion    BILAGA § 61 

 

FD: föreslår, att välfärdsområdesstyrelsen beslutar remittera  motionen till 

välfärdsområdets förvaltning för beredning.  

 

STYR: remitterar initiativet till Samkommunen för Österbottens välfärdsområde 

till beredning. 

 _____________ 

 

 

 

Välfärdsområdesfullmäktige, § 72, 6.6.2022 
 

Fullmäktigemotion    BILAGA § 72 

 

STYR: föreslår att fullmäktige antecknar ärendet för kännedom. 

 

FGE: antecknade ärendet för kännedom. 

  _____________ 
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§ 73  Fullmäktigemotion om företagshälsovårdens helhet, möjligheten till sjukkassa 

Välfärdsområdesstyrelsen, § 62, 16.5.2022 

FD 
Beredning: Maria Liukkonen, tf. förvaltningsdirektör 

 

Ledamot Sari Ala-Heikkilä tillställde för Socialdemokraternas fullmäktigegrupp vid 

välfärdsområdesfullmäktiges sammanträde 11.4.2022 en motion om företagshälsovårdens 

helhet, möjligheten till sjukkassa.   

 

Fullmäktigemotion    BILAGA § 62 

 

FD: föreslår, att välfärdsområdesstyrelsen beslutar remittera motionen till 

välfärdsområdets förvaltning för beredning.  

 

STYR: godkände föreslaget. 

 _____________ 

 
 

Välfärdsområdesfullmäktige, § 73, 6.6.2022 
 

Fullmäktigemotion    BILAGA § 73 

 

STYR: föreslår att fullmäktige antecknar ärendet för kännedom. 

 

FGE: antecknade ärendet för kännedom. 

 _____________ 
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§ 74 Frågor, motioner och meddelanden  

Välfärdsområdesfullmäktige, § 74, 6.6.2022 

 

Möjliga frågor, motioner och meddelanden. 

 

Ledamot Johanna Holmäng tillställde en motion om att bröstcancerscreeningar bör utvidgas 

omfatta åldersgruppen 40–74. Fullmäktigemotionen i bilaga. 

 

Ledamot Patrick Ragnäs tillställde en motion om att husläkar- egen skötar-verksamheten bör 

utvidgas att omfatta alla (bilaga). 

 

Ledamot Lotta Alhonnoro tillställde en motion om att tillräckliga mentalvårdstjänster bör tryggas i 

Österbotten, motionen i bilaga.  

 

Jenni Ahlbäck tillställde en motion om att den frivilliga brandkårens verksamhet i Skatila bör 

stödas (bilaga) 

 

Ledamot Antti Tuomala tillställde en motion om att primärvårdsverksamheten bör utvecklas 

(bilaga) 

    BILAGA § 74/1-5 

 

 

   

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


Protokoll sida 

 42 (44)  

nr 4/2022 

 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 

 

 

§ 75 Välfärdsområdesfullmäktiges sammanträde 6.6.2022 avslutas 

Områdesfullmäktige, § 75, 6.6.2022 

 

Sammanträdet avslutas. 

 

Ordförande Mikko Ollikainen avslutade sammanträdet kl. 13:06. 
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Anvisning för begäran om omprövning 

Områdesfullmäktige   6.6.2022 

 

Besvärsförbud 

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

kommunallagen begäran om omprövning inte framställas eller kommunalbesvär anföras 

över beslutet 

Paragrafer: 53-56,61-63,65,69-74,75 

 

Anvisning för begäran om omprövning 

 

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

 

Paragrafer: 57-60,64, 66,67,68 

 

Också elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form. 

Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär hos domstol. 

Omprövning får begäras av: 

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

(part), och 

• samkommunens medlemskommuner 

• kommunmedlemmar i samkommunens medlemskommun 

 

I omprövningsbegäran ska uppges: 

• det beslut i vilket omprövning begärs 

• hurdan omprövning som begärs 

• på vilka grunder omprövning begärs. 

 

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

samt personens hemkommun, postadress och telefonnummer.  

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

postadress uppges. 

 

Omprövning ska begäras inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. 

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

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

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

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

 

En medlemskommun och kommunmedlem i samkommunens medlemskommun anses ha 

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

datanätet. 

 

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

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

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

vardagen därefter. 

 

Behandlingen av omprövningen är kostnadsfritt. 

 

Protokoll 

 

Protokollsutdrag och bilagor som gäller beslutet kan begäras hos registratur 

(kontaktuppgifter nedan). 

 

Protokollet har gjorts tillgängligt i det allmänna datanätet. 

 

 

Myndighet hos vilken omprövning begärs: 

 

Samkommunen för Österbottens välfärdsområde/styrelsen 

Sandviksgatan 2-4 

65130 Vasa 

registrator@ovph.fi 

 

besöksadress: XA-huset (Sandviksgatan 6), 7:e vån. Öppethållningstid måndag-fredag kl. 9-

14. 
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