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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:  Råd för personer med funktionsnedsättning, Österbottens Välfärdssamkommun 

 

Tid:  5.9.2022 kl 15.30-17.36 

 

Plats:  Vasa centralsjukhus, Sånglärka, Y00.45 samt Teams 

 

Närvarande:  Kristine Paulin ersättare, Vörå 

Anna Caldén medlem, Nykarleby  

Kurt Erlands  medlem, Kristinestad 

Marja Forsén  medlem, Närpes 

Janina Hannus   medlem, Korsnäs 

Seppo Kangas  medlem, Jakobstad 

Lina Käldström  medlem, Larsmo 

Ingrid Nykänen   medlem, Kaskö 

Ritva Lämpsä  medlem, Laihela 

Seppo Soininen  ersättare, Pedersöre 

Oili Airaksinen-Rajala   medlem, Vasa 

Ann-Christine Stenkull-Aura   medlem, Korsholm 

Bertil Stormblad  medlem, Malax 

 

 

Frånvarande: Ann-Britt Backull medlem, Vörå 

  Camilla Roslund-Nordling medlem, Pedersöre 

 

 

Sakkunniga:  Marjo Luomanen Organisationsplanerare, 

Muskelhandikappförbundet 

  Annica Sundberg Verksamhetsområdesdirektör för Rehabilitering 

  Erkki Penttinen Sektordirektör 

 

Föredragande: Jim Eriksson  Chef för främjande av hälsa och välfärd, 

    kontaktytor 

  Elisabeth Sjöberg Koordinerande serviceförman 

 

Sekreterare:  Johanna Skarper Regional servicechef (Korsholm-Vörå) 

 

Paragrafer:  17-25 

 

Protokollet undertecknat: Protokollet godkänt och Protokollet godkänt och 

  Undertecknat 27.9.22 undertecknat 27.9.22  

   

  Anna Caldén Johanna Skarper 

  Ordförande             Sekreterare 

 

Justerat:  Protokollet granskat och Protokollet granskat och  

  Undertecknat 24.9.22 undertecknat 25.9.22 

  Ingrid Nykänen Lina Käldström 

  ______________________ _______________________ 

    

 

Framlagt till påseende: Framlagts allmänt till  Utdragets riktighet bestyrkes: 

påseende under tiden  

     

  ___/___-___/___.20___  ________________________________ 
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Organ: Råd för personer med funktionsnedsättning, Österbottens Välfärdssamkommun 

Tid: 5.9.2022 kl 15.30- 17.36 

Plats: Vasa centralsjukhus, Y00.45 Sånglärka samt Teams 

 

Ärendeförteckning 
 
Paragraf Ärende                   Sida 

 

§ 17 Sammanträdet öppnas – laglighet och 
beslutsförhet     3 

§ 18   Val av protokolljusterare      3 

§ 19 Sammanträdets arbetsordning    3 

§ 20 Digitalt kundservicecenter samt 
telefonväxel      4 

§ 21 Regional välfärdsberättelse och välfärdsplan   5 

§ 22 Hur mår Österbotten?     6 

§ 23 Uppdatering av handbok för servicesedlar   6 

§ 24  Övriga ärenden     7 

§ 25 Mötets avslutande     7 
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Råd för personer med funktionsnedsättning § 17-19  5.9.2022 
 

§ 17 Sammanträdet öppnas – laglighet och beslutsförhet 

 
Enligt 87 § i förvaltningsstadgan för Samkommunen för Österbottens välfärdsområde 

beslutar organen om tid och plats för sina sammanträden. 

 

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

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

plats för sammanträdet samt de ärenden som ska behandlas. 

 

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

sammanträdet konstatera vilka som är närvarande samt om sammanträdet är lagligen 

sammankallat och beslutfört. 

 

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

över hälften av ledamöterna är närvarande. 

 

Ordförande öppnar mötet. 

 

  Rådet: Ordförande öppnade mötet och konstaterade närvarande. 

Ordförande konstaterade sammanträdet vara lagenligt sammankallat och 

beslutfört.  

 

 

    

 

 

§ 18 Val av protokolljusterare 

Enligt 106 § i förvaltningsstadgan för Samkommunen för Österbottens välfärdsområde 

justeras protokollet på det sätt som organet beslutat. 

 

Protokollet undertecknas och justeras elektroniskt. 

Till protokolljusterare föreslås ledamöterna Lina Käldström och Ingrid Nykänen. 

 

Rådet: Till protokolljusterare valdes ledamöterna Lina Käldström och Ingrid 

Nykänen. Protokollet justeras elektroniskt.  

 

  

  

 

§19  Sammanträdets arbetsordning 

Enligt 88 § i förvaltningsstadgan för Samkommunen för Österbottens välfärdsområde, 
ska kallelsen till sammanträdet utfärdas av ordföranden eller,  

 

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


Protokoll sida 

 4 ( 7) 

 nr 3/2022 

 

 

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

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

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

Råd för personer med funktionsnedsättning § 19-20  5.9.2022 

 
 
om han eller hon är förhindrad, av vice ordföranden. I kallelsen ska anges tid och plats 
för sammanträdet samt de ärenden som ska behandlas.  

  
Föredragningslistan ska innehålla en redogörelse för de ärenden som ska behandlas 
och förslag till organets beslut. Den ska sändas i samband med kallelsen till 
sammanträde, om inte särskilda skäl förhindrar detta.  
  
Enligt 98 § i förvaltningsstadgan för Samkommunen för Österbottens välfärdsområde, 
ska ärendena behandlas i den ordning som de är upptagna på föredragningslistan, om 
inte organet beslutar något annat. Om föredraganden föreslår eller om en ledamot 
framställer ett understött förslag kan organet med majoritetsbeslut ta upp till behandling 
ett ärende som inte nämns i kallelsen till sammanträde.  
 

 

 

Rådet: Arbetsordningen godkändes med ändringen av ordningsföljden på 

ärenden som behandlas. Digitalt kundservicecenter samt telefonväxel 

behandlades före Regional välfärdsberättelse och välfärdsplan.    

  

    

 
 

§20 Digitalt kundservicecenter samt telefonväxel 

Föredragande: Koordinerande serviceförman Elisabeth Sjöberg  
 
Presentation av välfärdsområdets telefontjänster; Digitalt kundservicecenter och 
Telefonväxel (bilaga). Kommentarer om förslag och idéer till utvecklingsarbete önskas 
av påverkansorganen. Presentationen som bilaga. 
 
Förslag: Diskussion om eventuella förslag och idéer. Antecknas till kännedom.  
 

      BILAGA 1 §20 
 

Rådet: Diskussion om digitalt kundservicecenter samt telefonväxel fördes. 

Kommentarer kan även ges åt Elisabeth Sjöberg i efterhand. Förutom digitala tjänster 

är det viktigt med alternativ så att alla har möjlighet att använda tjänsterna. Personer 

med annat språk behöver också tas i beaktande och vilka alternativ som kan erbjudas 

dem. Meddelandetjänster behöver utvecklas för att döva personer lättare skall kunna 

ta kontakt. Information om var patienten befinner sig kan ges ut om patienten har gett 

sitt medgivande. Återuppringning och möjlighet att lämna ringbud är ett bra alternativ 

då det bl.a. kan vara utmanande att ha kunna ringa på telefontider.  Seppo Kangas 

anlände till mötet under ärendets behandling kl. 15.53. Elisabeth Sjöberg avlägsnade 

sig från mötet efter ärendets behandling.  
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Råd för personer med funktionsnedsättning § 21  5.9.2022 
 

§ 21 Regional välfärdsberättelse och välfärdsplan  

Föredragande: Chef för främjande av hälsa och välfärd, kontaktytor Jim Eriksson  
 
Rådet för personer med funktionsnedsättning får i detta ärende information om arbetet 
med välfärdsområdets första välfärdsberättelse och välfärdsplan. Berättelsen och 
planen ingår i samma dokument. En viss betoning på plan delen föreligger i denna 
presentation.  
 
Den regionala planen för främjande av invånarnas välfärd och hälsa är ett obligatoriskt 
dokument för varje välfärdsområde. Planen ska bland annat innehålla uppgifter om 
vilken verksamhet som ska bedrivas för att främja hälsa och välfärd. De konkreta 
åtgärderna ska ofta vara av förebyggande karaktär, det vill säga de ska minska risken 
för sjukdomar, försämrad funktionsförmåga och försämrad livskvalitet. Förutom 
välfärdsområdena har kommunerna, tredje sektorn och andra myndigheter viktiga 
roller i det välfärdsfrämjande arbetet. Den regionala välfärdsplanen ska godkännas en 
gång per fullmäktigeperiod (vart fjärde år) men varje år ska en rapport göras om 
invånarnas hälsa och välfärd.  
För att något så när kunna mäta invånarnas hälsa och välfärd används statistiska 
uppgifter om befolkningens levnadsvanor, förekomsten av sjukdomar, användningen 
av service och andra indikatorer som säger något om hälsan och välfärden. Dessa 
uppgifter hjälper till att förstå vilka förebyggande åtgärder som behövs. Det behövs 
även kommunikation mellan välfärdsområdet, kommunerna, tredje sektorn och andra 
myndigheter för att få en bra uppföljning av befolkningens tillstånd.  

 
I utkastet till den första välfärdsplanen för Österbottens välfärdsområde finns 
ett antal åtgärdshelheter som rådet för personer med funktionsnedsättning får granska. 
Åtgärderna fördes fram under hösten 2021 vid träffar mellan välfärdsområdets, 
kommunernas och tredje sektorns representanter. Olika professioner (vårdare, lärare, 
socialarbetare, verksamhetsledare m.fl.) var med.    

 
 
Förslag: Råd för personer med funktionsnedsättning för en diskussion om den 
regionala välfärdsplanen.  
 

  
      BILAGA 1 §21 
 

Rådet: Diskussion om välfärdsplanen fördes. Det är viktigt att det finns en plan och 
att det finns tydliga regler vad som hör till Österbottens välfärdsområde och vad som 
hör till kommunerna. Bra att barns och ungas psykiska hälsa lyfts upp samt barn och 
unga med NPF-utmaningar. Seppo Kangas lyfte upp frågan om samkommunen har 
gjort upp en plan och har klara ansvarspersoner kring bl.a. andningsmaskiner och 
syreflaska om längre strömavbrott kommer att förekomma i vinter. Detsamma gäller 
andra hjälpmedel som behöver laddas. 
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Råd för personer med funktionsnedsättning § 22-23  5.9.2022 
 
 
 
§ 22 Hur mår Österbotten? 
  
 Föredragande: sektordirektör Erkki Penttinen 
  

Presentation av lägesanalys mars 2022. Sektordirektörerna skall årligen göra en 
sammanställning över hur Österbotten mår utifrån åldersperspektiven barn och unga, 
vuxna i arbetsför ålder och äldre. Till sammanställningen hör också tillgången och 
tillgängligheten för olika tjänster, samt befolkningens egen åsikt om servicen och 
behoven. Följande års verksamhetsplanering och budgetarbete baserar sig resultaten 
av analysen och vid behov uppdateras organisationens servicestrategi utifrån den. I 
sammanställningen har man utgått från de data som gäller för Österbottens 
välfärdsområde, dvs även Kronoby.  
 
Förslag: Antecknas till kännedom.    BILAGA 1 §22 
 

   
Rådet: Antecknades till kännedom. Jim Eriksson avlägsnade sig från 
mötet efter paragrafens behandling.  
 

    
  

  

§ 23 Uppdatering av handbok för servicesedlar 

 Föredragande: verksamhetsområdesdirektör Annica Sundberg 
 
 Begäran om utlåtande från rådet för personer med funktionsnedsättning.  
 

Förslag: Rådet för personer med funktionsnedsättning diskuterar ärendet och avger 
utlåtande.  

   
        

Rådet: Påverkansorganet lyfte upp att även användarna behöver vara 
representerade i arbetsgrupperna som arbetar med direktiven. Värdet på 
servicesedlarna för personlig assistans är enligt påverkansorganet för 
lågt. Information om städning via servicesedel behöver vara tydlig 
gällande till vem servicen hör – via kommunen eller via Välfärdsområdet.  
 
Materialet är inte ännu färdigt sammanställt och kunde därför inte på 
mötet visas åt påverkansorganet. Materialet skickas därför efter mötet åt 
medlemmarna via e-post och det finns möjlighet att ge kommentarer via 
e-post. Janina Hannus avlägsnade sig från mötet efter paragrafens 
behandling.    
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Råd för personer med funktionsnedsättning § 24-25  5.9.2022 

 

§ 24 Övriga ärenden 

Aktuellt från kommunerna.  
 
Till kännedom: sammanfattning av synpunkter från de kommunala 
funktionshinderråden angående färdtjänsten.  BILAGA 1 §24 
 
 
       

 
Rådet: Antecknades till kännedom. Föreningen Steg för Steg undrar vilka 
påverkansmöjligheter de kommer att ha i och med att Kårkulla övergår till 
Välfärdsområdet. Inom Kårkullas servicetagarråd  kan föreningen nu vara med och 
påverka och lyfta frågor men hur kommer det att ordnas i framtiden.   

 
    
 

 

§ 25 Mötets avslutande 

Ordförande avslutar mötet. 
 
   Rådet: Ordförande avslutade mötet kl. 17.36. 
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