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Protokoll · sida 1(21) 

nr 3/2017 

 

Organ: Fullmäktige 

Tid: Måndagen den 21.8 2017, kl. 13.00-13.45 

Plats: Vasa centralsjukhus, auditorium Grågås,Y3 

Beslutsfattare Se bilaga § 27a 

Närvarande: Hans Frantz 

Göran Honga 

Auvo Rauhala 

Marina Kinnunen 

Lena Nystrand 

Ann-Charlott Gröndahl 

Kim Berg 

Lenita Fjellström-Nygård 

Sari Ala-Heikkilä 

Paula Granbacka 

 

 

 

 

 

Frånvarande:   

 

 

Sakkunniga:    

Övriga  

närvarande: 

   

Föredragande:    

Sekreterare: Olle Gull   

Paragrafer: 24-37 

Protokollet 

undertecknat: 

Ordförande: 

 

 

Gösta Willman 

Sekreterare: 

 

 

Olle Gull 

Justerat: Plats och tid: 

Vasa 31.8.2017 

 

 

Aino Akinyemi 

Plats och tid: 

Larsmo 28.8.2017 

 

 

Bernhard Bredbacka 

Framlagt till  

påseende: 

Framlagts till påseende under tiden 

__.__.2017-__.__.2017 

 

 

Olle Gull, förvaltningsdirektör 

Utdragets riktighet bestyrker: 

 

 

 

 



Möteskallelse · sida 2(21) 

 

Organ: Fullmäktige 

Tid: Måndagen den 21.8 2017, kl. 13.00-13.45 

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 

Besvärsanvisning: Kommunalbesvär, samkommun 19 

 

 

 

 

 

 

Sammankallare:  

 

Hans Frantz 

styrelseordförande 



Ärendesida 3(21) 

 

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: Ledamot Ulla-Maj Salin öppnade mötet och hälsade  

alla välkomna. 

 __________ 

 

§ 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: Fullmäktige beslöt att ordförandevalet förrätts efter sammanträ-

dets laglighet konstaterats i § 29. 

 Fullmäktige valde enhälligt följande presidium för perioden 

2017-2021: 

 ledamot Gösta Willman valdes till ordförande 

 ledamot Bernhard Bredbacka valdes till första viceordförande 

 ledamot Mari Lampinen-Tuomela valdes till andra viceordfö-

rande 

     __________ 

 

§ 26 Förordnande av sekreterare 

Enligt förvaltningsstadgans § 78 skall fullmäktige förordna en tjänsteinnehavare till  

sekreterare. 

 

STYR:  fullmäktige förordnar en sekreterare. 

 

FMGE:  Förvaltningsdirektör Olle Gull valdes enhälligt till sekreterare. 

 __________ 



Ärendesida 4(21) 

 

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: Namnupprop förrättades och röstlängden fastställdes enligt bi-

laga. Alla kommuner och alla medlemmar var på plats. 

VSVD fullmäktige 21.8.2017 BILAGA § 27a 

  __________ 

 

 

 

§ 28 Godkännande av sammanträdets arbetsordning 

STYR:  fullmäktige godkänner arbetsordningen. 

 

FMGE: godkände enhälligt den arbetsordning som kommit med kallel-

sen. 

 __________ 

 



Ärendesida 5(21) 

 

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: Fullmäktige konstaterade enhälligt att mötet är lagligt och be-

slutsfört. 

    __________ 

 

 

 

 

§ 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: Fullmäktige valde enhälligt ledamöterna Aino Akinyemi och 

Bernhard Bredbacka till protokolljusterare. 

  __________ 

 



Ärendesida 6(21) 

 

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(21) 

 

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(21) 

 

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 
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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: godkände enhälligt styrelsens förslag men beslöt att perioden 

gäller 2017-2021. 

  __________ 
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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: Fullmäktige valde enhälligt följande ordinarie medlemmar och 

ersättare till styrelsen för Vasa sjukvårdsdistrikt sk för perioden 

2017-2021 (ersättare inom parentes): 

Barbro Kloo (Katarina Holmqvist), Hans-Erik Lindqvist (Riitta Kentala), Åsa 

Blomstedt (Lorenz Uthardt), Hans Frantz, ordf. (Ragnvald Blomfeldt), Monica 

Sirén-Aura (Kenneth Pärus), Greger Forsblom (Ulf Stenman), Mona Vikström 

(Carita Vik-Hästbacka), Per Hellman, viceordf. (Nils-Johan Englund), Ulla Hel-

lén (Marianne Waltermann), Raija Kujanpää (Erkki Aro) och David Pettersson 

(Luisa Tast). 

Till ordförande valdes Hans Frantz och till vice ordförande Per Hellman. 

__________ 



Ärendesida 11(21) 

 

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: Fullmäktige valde enhälligt följande ordinarie medlemmar och 

ersättare till nämnden för minoritetsspråket i Vasa sjukvårdsdi-

strikt sk för perioden 2017-2021 (ersättare inom parentes): 

 

Juhani Holm, ordf (Anja Heinänen), Säde Salo-Somppi (Mervi Rantala), Kaj 

Johansson (Matias Kvist), Pasi Thölix, viceordf. (Raija Viljanmaa), Vesa-Matti 

Rantanen (Heikki Mäkinen), Paula Heikkilä (Heikki Mustonen), Päivi Karppi 

(Asko Salminen) 

Till ordförande valdes Juhani Holm och till viceordförande Pasi Thölix. 

__________ 



Ärendesida 12(21) 

 

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: Fullmäktige valde enhälligt följande ordinarie medlemmar och 

ersättare till revisionsnämnden för Vasa sjukvårdsdistrikt sk för perioden 2017-

2021 (ersättare inom parentes): 

Kjell Heir, ordf. (Gunilla Jusslin), Kristina Vesterback (Anna-Lena Kronqvist), 

Christian Pundars (Rune Rönn), Ulla-Maj Salin (Marcus Suojoki), Ulla Salmen-

heimo-West (Olli Aalto), Jan Ray (Maria Palm), Bengt Kronqvist, viceordf. 

(Gudrun Eklöv). 

Till ordförande valdes Kjell Heir och till vice ordförande Bengt Kronqvist. 

__________ 



Ärendesida 13(21) 

 

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(21) 

 

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: godkände enhälligt styrelsens förslag. 

  __________ 

 

 



Ärendesida 15(21) 

 

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(21) 

 

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: fullmäktige antecknade enhälligt rapporten till kännedom. 

  __________ 
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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 
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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: godkände enhälligt styrelsens förslag. 

  __________ 

 

Sjukvårdsdistriktets direktör Göran Honga anmälde jäv och var 

inte närvarande under ärendets behandling. 

 



    

    

 

 

Besvärsanvisning: kommunalbesvär, samkommun 

       Datum för sammanträdet 

Vasa sjukvårdsdistrikts fullmäktige   21.8.2017 

 

Besvärsrätt och besvärsgrunder 

Kommunalbesvär kan anföras av den som beslutet avser eller av den vars rätt, skyldighet eller fördel direkt 

påverkas av beslutet (part) samt av kommunmedlemmar. Även samkommunens medlemskommuner och 

dessas kommunmedlemmar kan anföra kommunalbesvär över beslut som fattats av samkommunens myn-

digheter. Ändring i ett beslut med anledning av begäran om omprövning kan sökas genom kommunalbesvär 

endast av den som begärt omprövningen. Om beslutet har ändrats med anledning av omprövningen, kan 

ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av parter samt samkommunens medlemskommuner 

samt dessas kommunmedlemmar. 

Besvär kan anföras på den grund att beslutet har kommit till i fel ordning, den beslutsfattande myndighet har 

överskridit sina befogenheter eller att beslutet annars strider mot lag. 

 

Besvärsmyndighet och besvärstid: 

Vasa förvaltningsdomstol 

Korsholmsesplanaden 43 

65100 Vasa 

 

Kommunalbesvär  Besvärstid 30 dagar, börjar från delfåendet av beslutet 

Paragrafer: 

25, 26, 32, 33, 34, 35, 37 

 

Framläggande av protokollet 

Framlagts allmänt till påseende 4.9., varit tillgänglig på webben 4.9.-10.10.2017 

 

Delgivning till part 

part: 

utlämningssätt och datum: 

eller ifall mottagits personligen, mottagarens underskrift:  

 

 

_________________________ 

 



    

    

 

 

 

Besvärsskrift 

Besvär skall anföras skriftligt. I besvärsskriften, som skall riktas till förvaltningsdomstolen skall anges 

-det beslut i vilket ändring söks 

-till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas, samt 

-de grunder på vilka ändring yrkas. 

I besvärsskriften skall ändringssökandes namn och hemkommun uppges. Om någon annan person har upp-

gjort besvären skall i besvärsskriften även uppges namn och hemkommun för denna person. I besvärsskrif-

ten skall vidare uppges kontaktuppgifter under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden. 

Ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet skall underteckna besvärsskriften. 

Till besvären skall fogas 

-det beslut i original eller kopia i vilket ändring söks genom besvär 

-intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller annan utredning över när besvärstiden har börjat 

-de handlingar som ändringssökanden åberopar till för sina yrkanden, om dessa inte redan tidigare har till-

ställts myndigheterna 

Ombudet skall till besvärsskriften foga en fullmakt (FPL 21 §) 

Inlämnande av besvärshandlingarna 

Besvärshandlingarna skall tillställas besvärsmyndigheterna inom besvärstiden före den sista dagen före ut-

gången av tjänstetiden. Om besvärstidens sista dag är en helgdag, självständighetsdag, första maj, jul- eller 

midsommarafton eller helgfri lördag får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter. 

Besvärshandlingarna kan även sändas med post, epost eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget 

ansvar. Handlingarna skall lämnas till posten i så god tid att de kommer fram innan besvärstiden går ut. 

Tilläggsuppgifter 

Enligt lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer 

(701/1993) uppbärs av ändringssökanden en rättegångsavgift. Avgift uppbärs dock inte i vissa 

nämnda lag särskilt bestämda ärenden såsom ärenden som gäller sociala frågor inte heller i ären-

den som gäller offentligsrättsligt tjänsteförhållande, val, befrielse från kommunalskatt, statliga un-

derstöd eller offentliga avgifter och om förvaltningsdomstolen ändrar beslutet till förmån för änd-

ringssökanden. 
 

 



VASA SJUKVÅRDSDISTRIKT /  VAASAN SAIRAANHOITOPIIRITOTALT 

RÖSTETAL 

ÄÄNIÄ 154

Omröstningsärende 

Äänestettävä asia: 0,0

Närvarande 

Läsnä 154

JA- förslag

KYLLÄ-ehdotus: 0,0

Frånvarande 

Poissa 0

NEJ-förslag 

EI-ehdotus: 0,0

Kommun Röster Fullmäktigeledamot (ersättare) Närvarande Röster

Kunta Äänet Valtuustojäsen (ersättare) Paikalla Äänet JA 

KYLLÄ

NEJ 

EI

Blankt 

Tyhjää

JA 

KYLLÄ

NEJ 

EI

Blankt 

Tyhjä

1 Jakobstad 20 Haldin Annica X 6,7
   Pietarsaari (Vikström Mona)

19436 Suojoki Marcus X 6,7
(Westman Märta-Lisa)

Kronqvist Bengt X 6,7
(Björklund Lars)

2 Kaskö 2 Lundenius Jan-Anders X 2,0
   Kaskinen 1285 (Mangs Carl-Gustav)

3 Korsholm 20 Lithén Carola X 6,7
   Mustasaari (Jungerstam Susanne)

19302 Salin Ulla-Maj X 6,7
(Ahlbäck Linda)

Luther Michael X 6,7
(Hildén Ulf)

4 Korsnäs 3 Holmqvist Katarina X 1,5
2201 (Juthborg Johanna)

Kronqvist Anna-Lena
(Båssar Christina) X 1,5

5 Kristinestad 7 Ragnäs Patrick X 3,5
   Kristiinankaupunki (Kindt Christina)

6793 Perjus Mikael X 3,5
(Ingves Sari-Milla)

6 Laihela 9 Lampinen-Tuomela Mari X 3,0
   Laihia (Aro Erkki)

8090 Nyysti Tapio X 3,0
(Latva-Nikkola Heikki)

Salo-Somppi Säde X 3,0
(Vettenranta Marja)

7 Larsmo 6 Svenlin Daniel X 3,0
   Luoto (Hjulfors Andreas)

5147 Bredbacka Bernhard X 3,0
(Enbär Anders)

8 Malax 6 Brolund Lili-Ann X 3,0
  Maalahti (Uthardt Lorenz)

5545 Skinnar Sture X 3,0
(Vesterback Kristina)

9 Nykarleby 8 Willman Gösta X 4,0
   Uusikarlepyy (Frostdahl Roger)

7564 Palm Maria X 4,0
(Frostdahl-Blomqvist Siw)

10 Närpes 10 Smeds-Nylund Ann-Sofie X 3,3
    Närpiö (Nyqvist-Mannsén Marianne)

9387 Granlund Gun X 3,3

(Westerlund Thorolf)

Eriksson Jim X 3,3

(Häggblom Björn)

11 Pedersöre 12 Forsblom Greger X 4,0

11129 (Berger Helena)

Holmäng Johanna X 4,0

(Vik-Hästbacka Carita)

Överfors Johanna X 4,0

(Pettersson David)

12 Vasa 44 Karppi Päivi X 7,3

    Vaasa (Salminen Asko)

67619 Akinyemi Aino X 7,3

178/4=44,5 max. 1/4 (Sundqvist Lisen)

Erickson Sture X 7,3

(Öhman Thomas)

Nilsson-Väre Marit X 7,3

(Somppi Sari)

Hellman Per X 7,3

(Englund Nils-Johan)

Silander Juha X 7,3

(Kiviniemi Mirja)

13 Vörå 7 Heir Kjell X 3,5

     Vöyri (Bystedt Rainer)

6714 Jusslin Gunilla X 3,5

(Ohlis Carita)

154

TOTALT RÖSTETAL 

ÄÄNIÄ YHTEENSÄ

Väestöm. yht Befolkn. sammanlagt

Närvarande 

Läsnä 154 0,0 0,0 0,0

170212

Frånvarande 

Poissa 0

NEJ 

EI

Blankt 

Tyhjää

Antal röster / ÄänimääräRöstat / Äänestänyt

JA 

KYLLÄ

paula.granbacka
Typewriter
BILAGA § 27a

paula.granbacka
Typewriter




