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Föredragningslista · sida 1(19) 

nr 3/2017 

 

Organ: Fullmäktige 

Tid: Måndagen den 21.8 2017, kl. 13.00 

Plats: Vasa centralsjukhus, auditorium Grågås,Y3 

Beslutsfattare Se bilaga § 27 

Närvarande:  

 

 

 

 

 

Frånvarande:   

 

 

Sakkunniga:    

Övriga  

närvarande: 

   

Föredragande:    

Sekreterare:    

Paragrafer: 24-37 

Protokollet 

undertecknat: 

Ordförande: 

 

 

 

Sekreterare: 

 

 

 

Justerat: Plats och tid: 

 

Plats och tid: 

 

Framlagt till  

påseende: 

 Utdragets riktighet bestyrker: 

 

 

 

 



Möteskallelse · sida 2(19) 

 

Organ: Fullmäktige 

Tid: Måndagen den 21.8 2017, kl. 13.00 

Plats: Vasa centralsjukhus, auditorium Grågås, Y3 

Ärendeförteckning 

Paragraf Ärende som behandlas Sida 

§ 24 Fullmäktigesammanträdet öppnas 3 

§ 25 Val av fullmäktigeordförande och två viceordföranden för 2017-2018 3 

§ 26 Förordnande av sekreterare 3 

§ 27 Namnupprop och fastställande av röstlängd för sammanträdet 4 

§ 28 Godkännande av sammanträdets arbetsordning 4 

§ 29 Sammanträdets laglighet 5 

§ 30 Protokollets justering och framläggande av protokollet till påseende 5 

§ 31 Konstaterande av resultatet av kommunalvalet 2017 9 

§ 32 Val av styrelse för Vasa sjukvårdsdistrikt för perioden 2017-2018 10 

§ 33 Val av nämnd för minoritetsspråket i Vasa sjukvårdsdistrikt   

 för perioden 2017-2018 11 

§ 34 Val av revisionsnämnd för Vasa sjukvårdsdistrikt  för perioden  

 2017-2018 12 

§ 35 Fastställande av arvoden för förtroendevalda 14 

§ 36 Utvärdering av servicenivån för den prehospitala akutsjukvården  

 år 2016 16 

§ 37 Beviljande av borgen för Medbit Ab 18 

 

 

 

 

 

 

Sammankallare:  

 

Hans Frantz 

styrelseordförande 



Ärendesida 3(19) 

 

Organ §  Sammanträdesdag sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

Fullmäktige 24 - 26 21.8 2017  

 
 
 
 

§ 24 Fullmäktigesammanträdet öppnas 

 
STYR: Den till åren äldsta av de närvarande fullmäktigeledamöterna 

öppnar mötet. 

 
FMGE:  

 

 
 

§ 25 Val av fullmäktigeordförande och två viceordföranden för 2017-2018 

Enligt förvaltningsstadgans § 78 utfärdas kallelsen till det fösta fullmäktigemötet av styrel-

sens ordförande. Fullmäktige leds av den till åren äldsta av de närvarande ledamöterna tills 

en ordförande och två viceordföranden har valts. Ordförande och viceordföranden väljs  

i samma valförrättning. 

 

STYR:  fullmäktige torde välja en ordförande och två viceordföranden. 
 

FMGE:  

 

 

 

§ 26 Förordnande av sekreterare 

Enligt förvaltningsstadgans § 78 skall fullmäktige förordna en tjänsteinnehavare till  

sekreterare. 

 

STYR:  fullmäktige förordnar en sekreterare. 

 

FMGE:   

 



Ärendesida 4(19) 

 

Organ §  Sammanträdesdag sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

Fullmäktige 27 - 28 21.8 2017 

 

 

 

 

§ 27 Namnupprop och fastställande av röstlängd för sammanträdet 

Förrättas namnupprop och konstateras närvarande ledamöter. 

Konstateras också att röstlängden är uppgjord enligt § 6 i grundavtalet. 

        BILAGA § 27 

 

 
STYR:  föreslår att namnupprop förrättas och röstlängden fastställs. 

 

FMGE:  

 

 

 

 

§ 28 Godkännande av sammanträdets arbetsordning 

STYR:  fullmäktige godkänner arbetsordningen. 

 

FMGE:  

 



Ärendesida 5(19) 

 

Organ §  Sammanträdesdag sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

Fullmäktige 29 - 30 21.8 2017 

 

 

 

 

§ 29 Sammanträdets laglighet 

Kallelse till fullmäktiges sammanträde har skett enligt bestämmelserna i grundavtalets 7 §. 

Enligt grundavtalets 8 § är fullmäktige beslutfört om minst 2/3 av medlemmarna är närva-

rande och dessa representerar minst hälften (1/2) av det sammanlagda röstetalet för samt-

liga medlemmar. 

 

 
STYR:  föreslår att fullmäktige beslutar om sammanträdets laglighet. 

 

FMGE:  

 

 

 

 

 

§ 30 Protokollets justering och framläggande av protokollet till påseende 

Enligt förvaltningsstadgans 104 § skall fullmäktiges protokoll justeras av två fullmäktigele-

damöter. Efter justeringen hålls fullmäktiges protokoll tillgängliga på samkommunens 

webbplats så som bestäms i 140 § i kommunallagen. 

 

 

STYR: föreslår att fullmäktige väljer två protokolljusterare. 

 

FMGE:  

 



Ärendesida 6(19) 

 

Organ §  Sammanträdesdag sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

Styrelse 98 19.6 2017 

Fullmäktige 31 21.8 2017 

 

 

 

§ 98 Konstaterande av resultatet av kommunalvalet 2017 

 

FD 28 

Utgående från resultatet i kommunalvalet 2017 skall Vasa sjukvårdsdistrikts nya fullmäktige 

vid sitt första möte välja nya organ. Finlands kommunförbund har 24.04.2017 gett ett cirku-

lär om hur valet skall förrättas i kommuner och samkommuner. 

 

Val av ledamöter till kommunstyrelsen, nämnder och övriga organ 11/2017 

Val av samkommunens organ 12/2017  BILAGA § 98/1-2 

 

 

I Vasa sjukvårdsdistrikt är läget denna gång avvikande från tidigare med anledning av den 

kommande landskapslagen. Enligt landskapslagen upphör samkommunen 1.1.2019 och det 

nya landskapsfullmäktige skall därför bl.a. fastställa bokslutet för 2018. 

Enligt Vasa sjukvårdsdistrikts grundavtal skall medlemmarna jämte personliga suppleanter-

na i följande organ väljas av fullmäktige: 

 

- styrelsen för Vasa sjukvårdsdistrikt 11 medlemmar 

- revisionsnämnden 7 medlemmar 

- nämnd för minoritetsspråket 7 medlemmar, medlemmarna skall representera  

  minoritetsspråket 

 

Fullmäktige skall bland organets medlemmar utse en ordförande jämte en viceordförande. 

Om valbarhet till samkommunens organ stadgas i kommunallagens 76 §: 

Valbar till ett organ i en samkommun är den som enligt 71 § är valbar till ett förtroende-

uppdrag inom någon av samkommunens medlemskommuner. Valbara är dock inte per-

soner som avses i 72 § 1 mom. 1 punkten eller personer som är anställda hos samkom-

munen. 

Valbar till ledamot i något annat organ än ett organ som avses i 58 § 1 mom. är inte hel-

ler den som är ledamot i styrelsen eller i ett därmed jämförbart organ eller i en ledande 

och ansvarsfull uppgift eller i en därmed jämförbar ställning i en affärsdrivande sam-

manslutning eller stiftelse, om det är fråga om en sådan sammanslutning som kan ha 

väsentlig nytta eller lida väsentlig skada av hur de ärenden avgörs som normalt behand-

las i organet. 

Till en direktion och en kommitté kan dock väljas också den som inte är valbar till andra 

organ i samkommunen eller vars hemkommun inte är medlemskommun i samkommu-

nen. 

 

I kommunallagens § 121 stadgas att revisionsnämndens ordförande och viceordförande skall 

vara fullmäktigeledamöter. 

 

          fortsätter 



Ärendesida 7(19) 

 

Organ §  Sammanträdesdag sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

Styrelsen 98 19.6 2017 

Fullmäktige 31 21.8 2017 

 

 

 

I Vasa sjukvårdsdistrikt fördelas platserna i organen utgående från bestämmelserna i Kom-

munallagens § 105 om valförfarande. Sammansättningen i organen skall svara mot den andel 

röster olika grupper fått inom samkommunens område vid kommunalvalen. 

 

Platsfördelningen beräknas utgående från de relationstal som varje parti fått. Vid tillsättan-

det av alla organ bör enligt 4 a § 1 mom i jämställdhetslagen könsfördelningen beaktas så att 

vardera könets representation är minst 40% av platserna.  

 

Enligt hur sammanräknade utfallet av kommunalvalet i Vasa sjukvårdsdistrikts medlems-

kommuner blir de uträknade relationstalen för styrelsen och revisionsnämnden som följer 

nedan. 

 

 

Jämförelsetal för styrelse och revisionsnämnd: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detta betyder att platserna i styrelsen för Vasa sjukvårdsdistrikt med elva medlemmar förde-

las så att SFP får sju platser, SDP två platser, Samlingspartiet en plats och Kristdemokrater-

na en plats. 

 

Revisionsnämndens sju medlemmar tillsätts enligt samma jämförelsetal och detta betyder 

att SFP får sex platser, SDP en plats.  

 

 

 

 

 

          fortsätter 



Ärendesida 8(19) 

 

Organ §  Sammanträdesdag sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

 

Styrelsen 98 19.6 2017 

Fullmäktige 31 21.8 2017 

 

Nämnden för minoritetsspråket skall tillsättas så att den representerar minoritetsspråket. 

Finskan utgör inom Vasa sjukvårdsdistrikt minoritetsspråk. Sammansättningen av nämnden 

har därför beräknats så att SFP:s valresultat lämnats bort eftersom SFP är ett svenskspråkigt 

parti. Jämförelsetalet för minoritetsspråknämnden ser ut som följer. 

 

Jämförelsetal för nämnden för minoritetsspråket: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detta betyder att av de sju platserna i nämnden för minoritetsspråket erhåller SDP tre plat-

ser, Samlingspartiet en plats, Kristdemokraterna en plats, Sannfinländarna en plats och 

Vänsterförbundet en plats. 

 

I samkommuner är sämjoval i praktiken det sätt som man tillsätter organ. Att använda ett 

proportionellt valförfarande är ytterst svårhanterligt eftersom medlemmarna i fullmäktige 

har olika röstetal och valresultatet också måste följa både den politiska fördelningen och 

könsfördelningen. Fullmäktige brukar därför besluta att tillsätta en valnämnd endast i det 

skedet att en sådan behövs. 

 
FD: styrelsen föreslår för fullmäktige att förtroendemannaorganen 

vid Vasa sjukvårdsdistrikt tillsätts för perioden 2017-2018 enligt 

de ovan redogjorda principerna. Därtill föreslår styrelsen för 

fullmäktige en valnämnd väljs först i det skedet som en sådan 

kan behövas. 

 
STYR:  godkände förslaget enhälligt. 

  __________ 

 

        fortsätter 



Ärendesida 9(19) 

 

Organ §  Sammanträdesdag sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

Fullmäktige 31 21.8 2017 

 

 

 

§ 31 Konstaterande av resultatet av kommunalvalet 2017 

 

Val av ledamöter till kommunstyrelsen, nämnder och övriga organ 11/2017 

och val av samkommunens organ 12/2017 som bilagor.  

BILAGA § 31/1-2 

 

 

STYR: föreslår för fullmäktige att förtroendemannaorganen vid Vasa 

sjukvårdsdistrikt tillsätts för perioden 2017-2018 enligt de ovan 

redogjorda principerna. Därtill föreslår styrelsen för fullmäktige 

en valnämnd väljs först i det skedet som en sådan kan behövas. 

 

FMGE:  

 

 



Ärendesida 10(19) 

 

Organ §  Sammanträdesdag sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

Styrelse 99 19.6 2017 

Fullmäktige 32 21.8 2017 

 

 

§ 99 Val av styrelse för Vasa sjukvårdsdistrikt för perioden 2017-2018 

 

FD 29 

Fullmäktige utser 11 ordinarie medlemmar till styrelsen för Vasa sjukvårdsdistrikt för peri-

oden 2017-2018. Därtill utser fullmäktige en personlig ersättare för varje ordinarie medlem. 

Bland de ordinarie medlemmarna utser fullmäktige en ordförande samt en viceordförande. 

Könsfördelningen bör beaktas så att vardera könet är representerat med minst 5 personer 

bland både ordinarie medlemmar och ersättare. Resultatet av kommunalvalet år 2017 ger 

Svenska folkpartiet 7 platser, Socialdemokraterna 2 platser, Samlingspartiet 1 plats och 

Kristdemokraterna 1 plats. 

 

 
FD: fullmäktige torde välja ordinarie medlemmar och ersättare till 

styrelsen samt bland dessa utse en ordförande och en viceordfö-

rande. 

 

STYR:  godkände förslaget enhälligt. 

  __________ 

 

 

 

 

Fullmäktige 32 21.8 2017 

 

 

§ 32 Val av styrelse för Vasa sjukvårdsdistrikt för perioden 2017-2018 

 

STYR: fullmäktige torde välja ordinarie medlemmar och ersättare till 

styrelsen samt bland dessa utse en ordförande och en viceordfö-

rande. 

 

 

FMGE:  

 

 



Ärendesida 11(19) 

 

Organ §  Sammanträdesdag sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

Styrelsen 100 19.6 2017 

Fullmäktige 33  21.8 2017 

 

 

§ 100 Val av nämnd för minoritetsspråket i Vasa sjukvårdsdistrikt  

för perioden 2017-2018 

FD 30 

Fullmäktige utser 7 ordinarie medlemmar till nämnden för minoritetsspråket i Vasa sjuk-

vårdsdistrikt för perioden 2017-2018, vilka skall representera befolkningen med minorite-

tens språk. Därtill utser fullmäktige en personlig ersättare för varje ordinarie medlem. Bland 

de ordinarie medlemmarna utser fullmäktige en ordförande samt en viceordförande. Köns-

fördelningen bör beaktas så att vardera könet är representerat med minst 3 personer bland 

både ordinarie medlemmar och ersättare. Resultatet av kommunalvalet år 2017 ger Social-

demokraterna 3 platser, Samlingspartiet 1 platser, Kristdemokraterna 1 plats, Vänsterför-

bundet 1 plats och Sannfinnarna 1 plats. 

 
FD: Fullmäktige torde välja ordinarie medlemmar och ersättare till 

nämnden för minoritetsspråket samt bland dessa utse en ordfö-

rande och en viceordförande. 

 

STYR:  godkände förslaget enhälligt. 

  __________ 

 

 

 

 

Fullmäktige 33 21.8 2017 

 

 

§ 33 Val av nämnd för minoritetsspråket i Vasa sjukvårdsdistrikt  

för perioden 2017-2018 

 

STYR: Fullmäktige torde välja ordinarie medlemmar och ersättare till 

nämnden för minoritetsspråket samt bland dessa utse en ordfö-

rande och en viceordförande. 

 

 

FMGE:  

 



Ärendesida 12(19) 

 

Organ §  Sammanträdesdag sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

Styrelsen 101 19.6 2017 

Fullmäktige 34 21.8 2017 

 

 

§ 101 Val av revisionsnämnd för Vasa sjukvårdsdistrikt  

för perioden 2017-2018 

 

FD 31 

Fullmäktige utser 7 ordinarie medlemmar till revisionsnämnden för Vasa sjukvårdsdistrikt 

för perioden 2017-2018. Sjukvårdsdistriktets bokslut för 2018 skall behandlas av nya land-

skapets styrelse och fullmäktige men om revisionsnämnden skall revidera verksamheten för 

2018 kommer den i praktiken att sammankomma ännu i början av 2019. 

Därtill utser fullmäktige en personlig ersättare för varje ordinarie medlem. Bland de ordina-

rie medlemmarna utser fullmäktige en ordförande samt en viceordförande, vilka enligt 

kommunallagen bägge skall sitta i fullmäktige. Könsfördelningen bör beaktas så att vardera 

könet är representerat med minst 3 personer bland både ordinarie medlemmar och ersättare. 

Resultatet av kommunalvalet år 2017 ger Svenska folkpartiet 6 platser och Socialdemokra-

terna 1 plats. 

 
FD: fullmäktige torde välja ordinarie medlemmar och ersättare till 

revisionsnämnden samt bland dessa utse en ordförande och en 

viceordförande. 

 

STYR: godkände förslaget enhälligt. 

 __________ 

 

 

 

 

Fullmäktige 34 21.8 2017 

 

 

§ 34 Val av revisionsnämnd för Vasa sjukvårdsdistrikt  

för perioden 2017-2018 

 

STYR: fullmäktige torde välja ordinarie medlemmar och ersättare till 

revisionsnämnden samt bland dessa utse en ordförande och en 

viceordförande. 

 

 

FMGE:  

 

 



Ärendesida 13(19) 

 

Organ §  Sammanträdesdag sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

Styrelsen 102 19.6 2017 

Fullmäktige 34 21.8 2017 

 

 

 

§ 102 Fastställande av arvoden för förtroendevalda 

 

FD 32 

Den förvaltningsstadga som fullmäktige godkände 20.3.2017 och som träder i kraft 1.6.2017 

finns följande arvoden för de förtroendevalda. 

 

För samkommunens olika organs sammanträden erläggs ett arvode om 120 €. 

 

För förtroendeuppdrag utanför sammanträden erläggs ett årsarvode enligt följande: 

 

ordföranden i fullmäktige 2 750 € 

vice ordföranden i fullmäktige 550 € 

ordföranden i styrelsen 6 000 € 

vice ordföranden i styrelsen 1 650 € 

ordföranden i revisionsnämnden 1 650 € 

ordföranden i planeringsdelegationen 1 100 € 

ordföranden i styrelsens sektion 2 200 € 

ordföranden i psykiatriska delegationen 1 100 € 

ordföranden i nämnden för minoritetsspråket 1 100 € 

 

Vasa sjukvårdsdistrikts organ fungerar till 1.1.2019. Arvodena har inte justerats under hela 

mandatperioden. Under åren 2013-2016 har de kommunala lönerna enligt avtalen höjts med 

3,21 %. 
 

FD: styrelsen torde för fullmäktige ge förslag över arvodenas storlek. 

Om fullmäktige justerar arvoden fastslår fullmäktige från vilket 

datum ändringen träder i kraft. 

 

STYR: Ledamot Sven Grankulla, understödd av ledamot Riitta Kentala 

föreslog att årsarvodena skulle hållas oförändrade men att mö-

tesarvodet som betalas för varje möte skulle höjas till 150 euro. 

Styrelsen godkände enhälligt förslaget. 

 __________ 

 

 

 

 

 

 

       fortsätter 



Ärendesida 14(19) 

 

Organ §  Sammanträdesdag sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

Fullmäktige 35 21.8 2017 

 

 

 

§ 35 Fastställande av arvoden för förtroendevalda 

 

 

STYR: torde för fullmäktige ge förslag över arvodenas storlek. Om full-

mäktige justerar arvoden fastslår fullmäktige från vilket datum 

ändringen träder i kraft. 

Ledamot Sven Grankulla, understödd av ledamot Riitta Kentala 

föreslog att årsarvodena skulle hållas oförändrade men att mö-

tesarvodet som betalas för varje möte skulle höjas till 150 euro. 

 

 

FMGE:  

 

 



Ärendesida 15(19) 

 

Organ §  Sammanträdesdag sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

Styrelsen 108 19.6 2017 

Fullmäktige 36 21.8 2017 

 

 

 

§ 108 Utvärdering av servicenivån för den prehospitala akutsjukvården år 2016 

 

Svd:s dir. 25 

Överläkaren för den prehospitala akutsjukvården Taneli Väyrynen har utarbetat en rapport 

om hur den prehospitala akutsjukvården har förverkligats år 2016. Jäm 

 

Servicenivån inom den prehospitala akutsjukvården i Vasa sjukvårdsdistrikt 2016 

       BILAGA § 108 

 

Inga förändringar har gjorts i beredskapen inom den prehospitala akutsjukvården mellan år 

2015 och 2016.  

Larmanvisningarna, antalet enheter och stationeringsorterna är de samma som tidigare. 

 

Riskområdesklassificeringen uppdaterades år 2016 vilket ledde till en ändring av antalet 

riskområdesrutor. Den väsentligaste förändringen är att antalet uppdrag i riskklass 1 (mera 

än ett uppdrag per dag) ändrades i Vasa och Jakobstad. I Vasa finns det numera fyra rutor i 

riskklass 1 (tidigare tre) och en ruta i Jakobstad (tidigare tre). Det här skönjs i antalet risk-

områdesspecifika uppdrag, och i Jakobstad också i den statistikförda servicenivån.  

 

Likaså har det skett förändringar i antalet uppdrag. Enligt den nationella trenden tilltar anta-

let prehospitala akutsjukvårdsuppdrag med rent av 5-10 % per år.  

I Vasa sjukvårdsdistrikts område inträffade den kraftigaste ökningen år 2013–2014, då det 

totala antalet prehospitala akutsjukvårdsuppdrag steg med 10,1 %, men därefter har steg-

ringen vikit sig, så att ökningen år 2014–2015 var 2,3 % och år 2015–2016 1,7 %.   

Däremot har antalet A/B-uppdrag till och med sjunkit från och med år 2014. 

 

Då samtliga prehospitala akutsjukvårdsuppdrag tas i beaktande steg antalet uppdrag i sjuk-

vårdsdistriktets område med 1,7 %. Antalet sjönk med 3,1 % i det södra prehospitala akut-

sjukvårdsområdet och steg med 3,5 % i det mellersta prehospitala akutsjukvårdsområdet. I 

det norra prehospitala akutsjukvårdsområdet var antalet väsentligen oförändrat (+0,6 %). 

 

Det väsentligaste är att den skenbara sänkningen i servicenivån i det södra prehospitala 

akutsjukvårdsområdet, i riskområdesklass 2, omfattar A/B-uppdrag med en insatstid på 8 

och 15 minuter. Det här beror på Kaskö, där antalet A/B-uppdrag hållits på samma nivå, men 

där uppdragen de har inträffat i kommunens enda ruta som klassats som riskklass 2. Antalet 

A/B-uppdrag i riskområdesklass 2 i söder är så ringa att denna förskjutning motsvarat en 

ändring på 12,4 % i det prehospitala akutsjukvårdsområdet som helhet. Ingen personal har 

ännu heller inte kunnat hittas för en enhet för första insatsen i Kaskö, varför man inte förmår 

hålla de fastställda insatstiderna på 8 och 15 minuter. 

 

          fortsätter 



Ärendesida 16(19) 

 

Organ §  Sammanträdesdag sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

Styrelsen 108 19.6 2017 

Fullmäktige 36 21.8 2017 

 

 

I rapporten motiverar man kort, med hänvisning till antalet uppdrag, varför man inte stat-

ionerar en ambulans i Kaskö eller förflyttar en ambulans till Kaskö. 

 

 
SVD:S DIR.: styrelsen tar del av rapporten och för den vidare till 

fullmäktige för kännedom. 

 

STYR:   godkände förslaget enhälligt. 

   __________ 

 

 

 

 

Fullmäktige 36 21.8 2017 

 
 
 
 

§ 36 Utvärdering av servicenivån för den prehospitala akutsjukvården år 2016 

 

Servicenivån inom den prehospitala akutsjukvården i Vasa sjukvårdsdistrikt 2016. 

 

Rapport som     BILAGA § 36 

 

 

STYR:  för rapporten vidare till fullmäktige för kännedom. 

 

 

FMGE:  

 

 



Ärendesida 17(19) 

 

Organ §  Sammanträdesdag sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

Styrelsen 113 19.6 2017 

Fullmäktige 37 21.8 2017 

 

 

 

§ 113 Beviljande av borgen för Medbit Ab 

 

FD 35 

Vasa sjukvårdsdistrikt har 1.1.2017 utlokaliserat sin ICT-verksamhet till MedBit Ab och Vasa 

sjukvårdsdistrikt har 61 aktier i bolaget, vilket motsvarar 7,32 % av aktierna. De andra 

största ägarna är Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt och Satakunta sjukvårdsdistrikt. 

 

Tidigare har anförskaffningen av ICT-utrustning skett via samkommunens investeringsbud-

get. MedBit har som verksamhetsprincip att de rullande ICT investeringarna finansieras via 

leasing. Det finanseringsinstitut som beviljar leasingen kräver dock en säkerhet för den limit 

som finansieringsinstitutet beviljar. Denna säkerhet kan ordnas på olika sätt och för att det 

skall vara rättvist mellan de olika användarna belastar garantikostnaden användaren. De 

andra sjukvårdsdistrikten har ordnat saken på så sätt att fullmäktige har beviljat en garanti 

till en viss summa för den leasingapparatur som gäller det egna sjukvårdsdistriktet. Detta är 

en garanti som MedBit Ab:s finansieringsinstitut godkänt. Om fullmäktige beviljar borgen 

utgår ingen kostnad för säkerheten. Det är beräknat att en garanti på 5 000 000 euro skall 

räcka för Vasa sjukvårdsdistrikts del. 

 

Ingående av borgensförbindelse eller ställande av annan säkerhet för annans skuld är en sak 

som enligt kommunallagens 14 § 2 moments punkt 9 skall beviljas av fullmäktige. Moti-

veringen till att fullmäktige kunde bevilja denna borgen är att samkommunen är delägare i 

företaget och skulle på detta sätt skulle få ner de egna kostnaderna. MedBit Ab konkurrens-

utsätter leasingkrediterna på vederbörligt sätt. 

 

 
FD: styrelsen föreslår för fullmäktige att ge en proprieborgen på 

5 000 000 euro för de ICT anskaffningar som MedBit Ab skaffar 

via leasingförfarande för Vasa sjukvårdsdistrikt skn Borgensför-

bindelsen ges till slutet av år 2019. Förvaltningsdirektören ges 

fullmakt att besluta i enskilda detaljer som hör till villkoren för 

beviljandet av borgen. 

 

 
 

STYR:  godkände enhälligt förslaget. 

  __________ 

 

Sjukvårdsdistriktes direktör Göran Honga anmälde jäv och  

deltog inte i behandlingen av ärendet. 

 

         fortsätter 



Ärendesida 18(19) 

 

Organ §  Sammanträdesdag sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

Fullmäktige 37 21.8 2017 

 

 

 

 

§ 37 Beviljande av borgen för Medbit Ab 

 

STYR: styrelsen föreslår för fullmäktige att ge en proprieborgen på 

5 000 000 euro för de ICT anskaffningar som MedBit Ab skaffar 

via leasingförfarande för Vasa sjukvårdsdistrikt skn Borgensför-

bindelsen ges till slutet av år 2019. Förvaltningsdirektören ges 

fullmakt att besluta i enskilda detaljer som hör till villkoren för 

beviljandet av borgen. 

 

 

FMGE:  

 

 

 


