
Protokoll · sida 1(25) 

nr 4/2017 

Organ: Fullmäktige 

Tid: Måndagen den 27 november 2017, kl. 13.00-14.25 

Plats: Vasa centralsjukhus, auditorium Grågås,Y3 

Beslutsfattare Se bilaga § 39a 

Närvarande: Raija Kujanpää 

Hans Frantz 

Göran Honga 

Barbro Kloo 

Auvo Rauhala 

Marina Kinnunen 

Lena Nystrand 

Ann-Charlott Gröndahl 

Tanja Jaakola 

Susanne Salmela 

Arja Tuomaala 

Lisa Sundman 

Paula Granbacka 

 

 

 

 

 

Frånvarande:   

 

 

Sakkunniga:    

Övriga  

närvarande: 

   

Föredragande:    

Sekreterare: Olle Gull   

Paragrafer: 38-49 

Protokollet 

undertecknat: 

Ordförande: 

 

 

Gösta Willman 

Sekreterare: 

 

 

Olle Gull 

Justerat: Plats och tid: 

Malax 15.12.2017 

 

 

Lili-Ann Brolund 

Plats och tid: 

Vasa 21.12.2017 

 

 

Sture Erickson 

Framlagt till  

påseende: 

Framlagts allmänt till påseende under 

tiden __.__.20__-__.__.20__ 

 

 

Olle Gull, förvaltningsdirektör 

Utdragets riktighet bestyrker: 

 

 

 

 



Möteskallelse · sida 2(25) 

 

Organ: Fullmäktige 

Tid: Måndagen den 27 november 2017, kl. 13.00-14.25 

Plats: Vasa centralsjukhus, auditorium Grågås, Y3 

Ärendeförteckning 

Paragraf Ärende som behandlas Sida 

§ 38 Sammanträdet öppnas 3 

§ 39 Namnupprop och fastställande av röstlängd för sammanträdet 3 

§ 40 Godkännande av sammanträdets arbetsordning 3 

§ 41 Sammanträdets laglighet 4 

§ 42 Protokollets justering och framläggande av protokollet till påseende 4 

§ 43 VSVD - revisionsnämndens utvärderingsplan och -principer för  

 fullmäktige- perioden 2017-2021 inklusive utvärderingsobjekt och 

 mötesprogram för räkenskapsperioden 2017 5 

§ 44 Bindningsanmälningarna 7 

§ 45 Ersättare i fullmäktige, Vasa stad 8 

§ 46 Styrelsens redogörelse över iakttagelserna i utvärderingsberättelsen  

 för år 2016 10 

§ 47 Distriktsdirektörens pensionering 11 

§ 48 Vasa sjukvårdsdistrikts beslut om servicenivån inom den prehospitala 

 akutsjukvården för tiden 1.1.2018–31.12.2018 13 

§ 49 Verksamhets- och ekonomiplan för 2018-2020 23 

Besvärsanvisning: kommunalbesvär, samkommun 24 

 

 

 

 

 

 

Ordförande:  

 

 

Gösta Willman 



Ärendesida 3(25) 

 

Organ §  Sammanträdesdag sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

Fullmäktige 38 - 40 27.11.2017  

 
 
 
 

§ 38 Sammanträdet öppnas 

 
Sammanträdet öppnas av fullmäktigeordförande Gösta Willman. 

 
 
FMGE: Ordförande Gösta Willman hälsade alla välkommen och öppnade 

sammanträdet. 

 __________ 

 
 
 

§ 39 Namnupprop och fastställande av röstlängd för sammanträdet  

Förrättas namnupprop och konstateras närvarande ledamöter. 

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

 

       BILAGA § 39 

 

STYR:  föreslår att namnupprop förrättas och röstlängden fastställs. 

 
 

FMGE: Namnupprop förrättades och röstlängden fastställdes enligt bi-

laga. Alla kommuner var representerade. 

VSVD fullmäktige 27.11.2017 BILAGA § 39a 

  __________ 

 

 

 

 

  

§ 40 Godkännande av sammanträdets arbetsordning 

FMGE:  godkände arbetsordningen enhälligt. 

 __________ 



Ärendesida 4(25) 

 

Organ §  Sammanträdesdag sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

Fullmäktige 41 - 42 27.11.2017 

 
 
 
 

§ 41 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. 

    __________ 

 

 

 

 

 

 

§ 42 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 Lili-Ann Brolund och  

Sture Erickson till protokolljusterare. 

 

FMGE: godkände förslaget enhälligt. 

  __________ 



Ärendesida 5(25) 

 

Organ §  Sammanträdesdag sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

Revisionsnämnden                                     6 19.9.2017   

Fullmäktige 43 27.11.2017 

 

§ 6 VSVD - revisionsnämndens utvärderingsplan och  -principer för fullmäktige- 

perioden 2017-2021 inklusive utvärderingsobjekt och mötesprogram för  

räkenskapsperioden 2017 
   

Bilaga 3. Nämndens utvärderingsplan 2017-2021 samt utvärderings- och mötesprogram för 

år 2017. 

 

 

 

Beslutsförslag. Ordförande Heir: 

 

Revisionsnämnden: 

 

Godkänner utvärderingsplanen för fullmäktigeperioden 2017-2021 och tillstäl-

ler den VSVD-fullmäktige till kännedom.  

Godkänner nämndens riktgivande utvärderingsobjekt och mötestider för höst-

perioden 2017 och vårperioden 2018.  

 

Beslut: Godkändes. Mötestiderna för höstperioden fastställdes enligt nedan 

med     förändringarna att mötesdatumet 26.9.2017 helt annulerades och mö-

tesdatumet  22.11 ändrades till 21.11: 

__________ 

 

 

 

§ 43 VSVD - revisionsnämndens utvärderingsplan och -principer för fullmäktige- 

perioden 2017-2021 inklusive utvärderingsobjekt och mötesprogram för  

räkenskapsperioden 2017 

Nämndens utvärderingsplan 2017-2021 samt utvärderings- och mötesprogram för år 2017 

       BILAGA § 43 

 

 

REV.NÄMNDEN: Fullmäktige antecknar utvärderingsplanen för känne-

dom. 

 

FMGE: godkände förslaget enhälligt. 

 __________ 



Ärendesida 6(25) 

 

Organ §  Sammanträdesdag sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

Revisionsnämnden 13 17.10.2017 

 

 

 

 

§ 13 Bindningsanmälningarna 

 
Enligt kommunallagen (410/2015) ska vissa ledande kommunala förtroendevalda och tjäns-

teinnehavare lämna en offentlig redogörelse för sina bindningar. Redogörelseskyldigheten 

gäller de uppgifter, som objektivt betraktat kan anses ha betydelse för omskötseln av förtro-

ende- och tjänsteuppgifterna. Bestämmelsen tillämpas från den 1 juni 2017 och enligt 64 § 1 

mom. i KomL tillämpas även på samkommuner. Redogörelsen skall göras inom två månader 

efter att den redogörelsesskyldige valts till sin uppgift. Personerna skall även utan dröjsmål 

redogöra för de ändringar som skett i bindningarna.  

 

Revisionsnämnden övervakar att skyldigheten enligt 84 § i KomL att redogöra för bindningar 

iakttas samt se till att de offentliga uppgifterna i registret över bindningar publiceras på 

samkommunens webbplats. Nämnden är registeransvarig för registret över bindningar och 

tillkännager redogörelserna för fullmäktige. Revisionsnämnden ska tillkännage redogörel-

serna över bindningar för fullmäktige en gång per fullmäktigeperiod och vid behov. 

VSVD-förtroendevalda som är skyldiga att lämna en redogörelse är styrelsens ledamöter och 

deras personliga ersättare, ordföranden och vice ordförandena i fullmäktige och samt revis-

ionsnämndens ordförande och viceordförande. Skyldigheten tillämpas inte på förtroendeval-

das närstående, t.ex. familjemedlemmar.   

 

Av tjänsteinnehavarna omfattas sjukvårdsdistriktets direktör, chefsöverläkaren, förvalt-

ningsdirektören och chefsöverskötaren av redogörelseplikten enligt förvaltningsstadgans § 3, 

d.v.s. de som fungerar som föredraganden inför styrelsen. I sektion, delegation och nämnd 

föredras ärendena av styrelsen förordnade personer. Tjänsteinnehavarna ska dessutom re-

dogöra för sina bisysslor i enlighet med 18 § i lagen om kommunala tjänsteinnehavare. 

 

Sista inlämningsdatumet för bindningsanmälningarna var 7.10.2017. 

    

Bilagan § 13. Granskningsrapporten inklusive inlämnade bindningsanmälningar per 

9.10.2017 

 

 

Beslutsförslag. Ordförande Heir: 

 

Revisionsnämnden: 

 

1) Revisionsnämnden behandlar och granskar de till Vasa sjukvårdsdistrikt per 

17.10.2017 inlämnade bindningsanmälningarna och publicerar godtagbara 

anmälningar som ett sammanställt register på distriktets www-sida samt vi-

daresänder registret till fullmäktiges kännedom  

fortsätter 



Ärendesida 7(25) 

 

Organ §  Sammanträdesdag sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

Revisionsnämnden 13 17.10.2017 

Fullmäktige 44 27.11.2017 

 

 

 

2) Nämnden noterar att bindningsanmälningarna som publiceras i registret bör 

vara undertecknade 

3) Noteras att behandlingen och granskningen av ordförande Heirs bindnings-

anmälan skedde under ledning av viceordförande Kronqvist och behandling-

en av viceordförande Kronqvists anmälan under ledning av ordförande Heir 

4) Revisionsnämnden förutsätter att övriga anmälningspliktiga personer till-

ställer nämnden sina bindningsanmälningar per 31.10.2017  

 

Beslut: Godkändes. 

__________ 

 

 

 

§ 44  Bindningsanmälningarna 

Sammanfattning över anmälningarna  BILAGA § 44 

 

 

REV.NÄMNDEN: föreslår att fullmäktige antecknar sammanfatt-

ningen för kännedom. 

 

FMGE: godkände förslaget enhälligt. 

 __________ 

 



Ärendesida 8(25) 

 

Organ §  Sammanträdesdag sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

Styrelsen 171 3.11.2017 

Fullmäktige 45 27.11.2017 

 

 

 

§ 171 Ersättare i fullmäktige, Vasa stad 

 

FD 53 

Vasa stad har meddelat att man bytt två av sina ersättare i vårt fullmäktige. Asko Salminen 

har bytts mot Heimo Hokkanen och Lisen Sundqvist har bytts mot Päivi Moisio. 

 

Vasa stads beslut 4.9.2017    BILAGA § 171 

 

FD: torde notera att Vasa stad i fullmäktige för Vasa sjukvårdsdistrikt 

har utsett Heimo Hokkanen till ersättare i stället för Asko Salmi-

nen och Päivi Moisio till ersättare i stället för Lisen Sundqvist. 

Beslutet verkställs och delges fullmäktige.  

 

STYR: godkände förslaget enhälligt. 

 __________ 

 

 

 

 

§ 45 Ersättare i fullmäktige, Vasa stad 

Vasa stads beslut 4.9.2017    BILAGA § 45 

 

 

STYR:  Fullmäktige antecknar beslutet för kännedom. 

 

FMGE: godkände förslaget enhälligt. 

  __________ 

 



Ärendesida 9(25) 

 

Organ §  Sammanträdesdag sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

Styrelsen 175 3.11.2017 

Fullmäktige 46 27.11.2017 

 

 

 

§ 175 Styrelsens redogörelse över iakttagelserna i utvärderingsberättelsen för år 2016 

 

Svd:s dir. 47 

Fullmäktige beslöt vid behandlingen av utvärderingsberättelsen 29.5.2017 att inbegära sty-

relsens redogörelse över de iakttagelser som revisionsnämnden presenterat i utvärderingsbe-

rättelsen i form av 14 rekommendationer. Därtill uppmanade fullmäktige styrelsen att vid 

budget-, plan- och bokslutsberedningen beakta berättelsens iakttagelser. Revisionsnämn-

dens 14 sammanfattande kommentarer finns bifogade i bilaga. 

 

Revisionsnämndens kommentarer i utvärderingsberättelsen för år 2016 

       BILAGA § 175 

 

Revisionsnämnden har sammanfattat sina observationer och rekommendationer i 14 punk-

ter. För att underlätta läsbarheten ges styrelsens redogörelse följaktligen samma kronolo-

giska ordning. 

 

1) Styrelsen finner samma oro som revisionsnämnden över att den bristfälliga beredningen 

av lagstiftningen på nationell nivå har avancerat så här långt trots svaga databaser. 

2) Styrelsen arbetar fortsättningsvis enligt den utgångspunkten att man skall försöka an-

passa verksamheten så fort som möjligt efter målsättningen i programmet VCS 2025. 

Detta har uppnåtts som revisionsnämnden konstaterar via en skärpt uppföljning av 

verksamheten. 

3) Det är riktigt att det inte finns någon skild mätning av hur stor måluppfyllelsegraden är 

för 2025-projektet. Orsaken härtill är att dessa målsättningar finns nedbrutna i årliga 

målsättningar i verksamhetsplanen.  

4) Revisionsnämndens noteringar är riktiga. Å andra sidan skall man inte heller sätta målen 

så lågt att de alltid uppfylls till 100 %. Det viktiga är ju att all måluppfyllelsen redovisas 

och verksamheten korrigeras eller målsättningen omvärderas i enlighet med att förut-

sättningarna ändras. 

5) Revisionsnämnden har rätt i sin notering; VCS har visat goda resultat i olika nationella 

mätningar vad det gäller vårdresultaten. 

6) Social- och hälsovårdsreformen är ett osäkerhetsmoment för alla som i dag är verksamma 

inom social- och hälsovården. Vad det gäller VCS 2025 är målsättningarna dock upp-

byggda från den premissen att den specialsjukvård som ges på VCS skall vara så effektiv 

som möjligt oberoende av hur strukturerna kommer att se ut inom primärvården och so-

cialvården. Den åtgärdsintensiva specialsjukvården kommer att vara koncentrerad och 

se ut på i stort samma sätt oberoende av om den organiseras i en samkommun eller ett 

landskap. Ett effektivt fungerande sjukhus kommer alltid att kunna integreras med den 

övriga vården. 

fortsätter 



Ärendesida 10(25) 

 

Organ §  Sammanträdesdag sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

Styrelsen 175 3.11.2017 

 

 

 

 

7) De mätare och styrsystem som används får inte bli för invecklade. Målsättningen att jäm-

föra produktiviteten med motsvarande sjukhus är enkel att förstå och enkel att kommu-

nicera. Den har också den fördelen att det är en nationellt vedertagen mätare.  

8) Vissa målsättningar kommer också framöver att vara årsvisa. Även om man har mätare 

uppställda för en längre period behöver de ju justeras beroende av hur omgivningen änd-

ras. Budgetårets mätare har ju alltid varit de viktigaste eftersom budgeten är vårt viktig-

aste styrinstrument. 

9) Sjukhuset har som målsättning att också framöver vara en föregångare vad det gäller kva-

litetsarbetet. 

10) Serviceområdena för förvaltning och försörjning kan också med fördel använda samma 

uppställning som tidigare eller som den var 2015.  

11) Revisionsnämnden har gjort ett gott val genom att ge årets förnyelsutmärkelse till vår-

dens serviceenhet. 

12) Riskhanteringspolicyn skall nu uppdateras och den interna kontrollen skall ytterligare 

utvecklas. 

13) Styrelsen ser integreringen av psykiatrin som en av samkommunens viktigaste uppgifter. 

14) Styrelsen har som ambition att till alla delar fortsätta med förnyelsearbetet.  
 

 

SVD:s DIR.: styrelsen lämnar denna redogörelse till fullmäktige. 

 

STYR:  godkände förslaget enhälligt. 

  __________ 

 

 

 

§ 46  Styrelsens redogörelse över iakttagelserna i utvärderingsberättelsen för år 

2016 

Revisionsnämndens kommentarer i utvärderingsberättelsen för år 2016 

       BILAGA § 46 

 

 

STYR:  Fullmäktige antecknar redogörelsen för kännedom. 

 

FMGE: godkände förslaget enhälligt. 

  __________ 

 



Ärendesida 11(25) 

 

Organ §  Sammanträdesdag sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

Styrelsen 178 3.11.2017 

Fullmäktige 47 27.11.2017 

 

 

 

§ 178 Distriktsdirektörens pensionering 
 

 
Distriktsdirektören Göran Honga har ansökt om avsked för att gå i ålderspension från 

01.08.2018. Sista tjänsteutövningsdagen är 31.07.2018. 

 

Avskedsansökan      BILAGA § 178 

 

 

STYR.ORDF.:  Styrelsen besluter: 

 

- anteckna avskedsansökan till kännedom 

- föreslå för fullmäktige att bevilja distriktsdirektören avsked från 1.8.2018 så 

att sista tjänsteutövningsdagen är 31.7.2018 

- besluta att tjänsten lediganslås efter verkställighetsbeslutet från fullmäktige 

 

STYR:  godkände förslaget enhälligt. 

  __________ 

 

 

§ 47 Distriktsdirektörens pensionering 

Avskedsansökan      BILAGA § 47 

 

 

STYR:  föreslår att fullmäktige omfattar styrelsens beslut. 

 

 

FMGE: Fullmäktige godkände enhälligt styrelsens förslag. 

Fullmäktigeordförande Gösta Willman ville redan i detta sam-

manhang uttala fullmäktiges tack till sjukvårdsdistriktets direk-

tör Göran Honga även om ett officiellt tack kommer att framfö-

ras vid ett senare tillfälle. 

  __________ 

 



Ärendesida 12(25) 

 

Organ §  Sammanträdesdag sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

Styrelsen 181 3.11.2017 

Fullmäktige 48 27.11.2017 

 

 

§ 181 Vasa sjukvårdsdistrikts beslut om servicenivån inom den prehospitala 

akutsjukvården för tiden 1.1.2018–31.12.2018 

 

CÖL 17 

Styrgruppen för centralen för prehospital akutsjukvård i Åbo universitetssjukhus specialupp-

tagningsområde har i linje med den nya förordningen uppgjort ett servicenivåbeslut för den 

prehospitala akutsjukvården i VSVD för år 2018. 

 

De väsentligaste detaljerna i servicenivåbeslutet är följande: 

– Servicenivån har fastställts av centralen för prehospital akutsjukvård i specialupptagnings-

området på så sätt att det mål som uppställts för servicenivån är det samma i samtliga sjuk-

vårdsdistrikt 

– Servicenivåbeslutet är uppbyggt på samma sätt för hela Åbo universitetssjukhus special-

upptagningsområde, även Kuopio och Tammerfors universitetssjukhus specialupptagnings-

område använder sig av samma underlag 

– Servicenivån hålls på samma nivå som tidigare, och minuterna har fastställts utgående 

från de förverkligade tiderna år 2016 

– Det ändrade servicenivåbeslutet leder inte till några förändringar av beredskapen inom 

den prehospitala akutsjukvården 

– Servicenivåbeslutet är i enlighet med förordningen i kraft enbart i ett år, vilket innebär att 

det uppdateras årligen och inte längre uppgörs för en hel fullmäktigeperiod. 

 

Det här är alltså en förändring som berör definitionen och uppföljningen av servicenivån, 

inte en förändring av själva servicenivån. 

 

Det som kommer att bli problematiskt nästa år är den rapportering som ska göras i enlighet 

förordningen. I Vasa kommer nödcentralens datasystem att förnyas på senvåren/förhösten, 

och SHM börjar uppgöra rapporter först från och med den tidpunkten. Det som är oklart är 

att hur uppföljningen och rapporteringen av servicenivån ska genomföras tilldess. 

 

Servicenivåbeslutet och riskområdeskartorna har anslutits i bilaga. 

       BILAGA § 181/1-2 

 

Servicenivåbeslutet borde godkännas i styrelsen och därefter i fullmäktige. 

 

CÖL: föreslår att styrelsen ska godkänna Vasa sjukvårdsdistrikts beslut 

om servicenivån inom den prehospitala akutsjukvården för tiden 

1.1.2018–31.12.2018 och ska föra det vidare till fullmäktige för 

godkännande. 

 

STYR: godkände förslaget enhälligt. 

 __________      

fortsätter 



Ärendesida 13(25) 

 

Organ §  Sammanträdesdag sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

Fullmäktige 48 27.11.2017 

 

 

 

§ 48 Vasa sjukvårdsdistrikts beslut om servicenivån inom den prehospitala akutsjuk-

vården för tiden 1.1.2018–31.12.2018 

Servicenivåbeslutet och riskområdeskartorna BILAGA § 48/1-2 

 

 

STYR: föreslår att fullmäktige godkänner servicenivåbeslutet för år 

2018 enligt det nya förordnandet. 

 

FMGE: godkände förslaget enhälligt. 

 __________ 

 

 



Ärendesida 14(25) 

 

Organ §  Sammanträdesdag sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

Styrelsen 136 28.8.2017 

Styrelsen 145 18.9.2017 

Styrelsen 160 16.10.2017 

Styrelsen 168 3.11.2017 

Fullmäktige 49 27.11.2017 

 

§ 136 Verksamhets- och ekonomiplan för 2018-2020 

 

Svd:s dir. 33 

Budgetberedningen har fortsatt på basen av den ramdiskussion som styrelsen förde på sitt 

sammanträde den 24 april 2017 och det sparprogram som framtagits inom ramen för pro-

jektet VCS 2025. 

 

Målsättningen var att minska kostnaderna med 2 miljoner för 2018 jämfört med budgeten 

2017. Efter ramdiskussionerna har förutsättningarna förändrats och sotereformen framflyt-

tats med ett år. Den ursprungliga målsättningen i strategipaketet VCS 2025 kvarstår, dvs. att 

minska kostnaderna med totalt 11 % med början 2016 genom att anpassa den egna verksam-

heten till behovet och öka produktiviteten samt effektivera och utveckla processerna. An-

passningen fortsätter men det finns inte längre förutsättningar att göra 1,5 miljoners inbe-

sparingar i den egna verksamhetens personalkostnader under 2018. Dessutom ökar enbart 

medicinkostnaderna med drygt en miljon euro redan innevarande år. 

 

Kostnaderna för den egna nuvarande verksamheten kalkyleras i föreliggande budgetförslag 

bli 2,3 miljoner högre än i budgeten 2017. I förslaget ingår ett tiotal nya befattningar och ett 

antal tjänstebenämningsförändringar. De största inbesparingarna åstadkoms genom att om-

organisera verksamheten men nuvarande utrymmen medger inte alla de omstruktureringar 

som ännu kunde sänka kostnaderna ytterligare.  Budgetökningen inom den egna nuvarande 

verksamheten består av 1,3 miljoner euro i ökade medicinkostnader och 0,5 miljoner i resur-

sökningar och andra mindre poster. Dessutom medtas 0,5 miljoner i rivningskostnader för 

det gamla H-huset och NO-delen. Dessa fastighetsrelaterade kostnader är alltså inte normala 

återkommande verksamhetskostnader men kan inte heller hänföras till investeringarna. 

 

Till den egna verksamheten kommer dessutom genom övertagande av verksamhet ytterligare 

drygt 6 miljoner euro. Två bäddavdelningar, en för den krävande rehabiliteringen och en 

psykogeriatrisk/allmänmedicinsk avdelning samt instrumentvårdsverksamheten från Vasa 

stad för totalt 4,5 miljoner. För den regionala hjälpmedelscentralen överförs kostnader från 

samtliga medlemskommuner, främst i form av hjälpmedelskostnader och därutöver reserve-

ras medel för iståndsättning av utrymmen. Totala kostnadsökningar för hjälpmedelscen-

tralen blir 1,5 miljoner euro.  

 

I förslaget har ännu inte tagits ställning till den köpta vården från andra inrättningar. Hittills 

ser det ut som att budgetnivån för 2017 är på en lämplig nivå men vi inväntar augusti må-

nads faktureringar innan vi tar ställning till den. 

 

Kostnadsökningen är totalt 2,4 % utöver övertagandet av verksamheten från Vasa stad och 

de övriga kommunerna. Överföringarna torde vara kostnadsneutrala eftersom motsvarande 

kostnader då inte finns i kommunernas egna budgeter.   fortsätter 



Ärendesida 15(25) 

 

Organ §  Sammanträdesdag sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

Styrelsen 136 28.8.2017 

Styrelsen 145 18.9.2017 

Styrelsen 160 16.10.2017 

Styrelsen 168 3.11.2017 

Fullmäktige 49 27.11.2017 

 
Investeringsförslaget uppgår till ca 34 miljoner i nuvarande kalkyler men dessa genomgås 

ännu på detaljnivå och omprioriteras. Av dessa utgör det nya H-huset 10 miljoner och övriga 

fastighetsinvesteringar 16 miljoner. Resten utgör apparatur och it-program. 

 

 

SVD:s DIR.: föreslår, att styrelsen, som grund för fortsatt behandling, för en 

diskussion om budgethelheten.  Nivån på investeringsbudgeten 

och tidtabellen för genomförandet av de större investeringarna 

under planperioden är avgörande för hur de strukturella föränd-

ringarna kan genomföras. Styrelsen diskuterar budgeten och 

bordlägger ärendet till nästa sammanträde. 

 

STYR:  godkände förslaget enhälligt. 

  __________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          fortsätter 
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Organ §  Sammanträdesdag sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

Styrelsen 145 18.9.2017 

Styrelsen 160 16.10.2017 

Styrelsen 168 3.11.2017 

Fullmäktige 49 27.11.2017 

 

§ 145 Verksamhets- och ekonomiplan för 2018-2020 

 
Svd:s dir. 35 

Budgetberedningen har fortsatt på basen av ramdiskussioner och senare diskussioner i sty-

relsen samt det sparprogram som framtagits inom ramen för projektet VCS 2025. 

 

Kostnaderna för den egna nuvarande verksamheten kalkyleras i föreliggande budgetförslag 

bli 2,3 miljoner högre än i budgeten 2017. I förslaget ingår ett tiotal nya befattningar och ett 

tjugotal tjänstebenämningsförändringar. För eventuella lönejusteringar har i nuläget medta-

gits 0,45 %. Inbesparingar görs och de största åstadkoms genom att omorganisera verksam-

heten men nuvarande utrymmen medger inte alla de omstruktureringar som ännu kunde 

sänka personalkostnaderna ytterligare. Kostnadsökningarna består så gott som i sin helhet 

av ökade kostnader för mediciner samt rivning av de fastigheter som skall ge rum för nya H-

huset. 

 

Till den egna verksamhetens kostnadsökningar läggs genom övertagande av verksamhet yt-

terligare drygt 6 miljoner euro. En bäddavdelning för den krävande rehabiliteringen och en 

psykogeriatrisk/allmänmedicinsk avdelning samt instrumentvårdsverksamhet övertas från 

Vasa stad till en kostnad om totalt 4,5 miljoner. För den regionala hjälpmedelscentralen 

överförs kostnader från samtliga medlemskommuner, främst i form av hjälpmedelskostna-

der och därutöver reserveras medel för iståndsättning av utrymmen. Totala kostnadsökning-

ar för hjälpmedelscentralen blir 1,5 miljoner euro. Dessa kostnader finns i dag i kommuner-

nas egna budgeter och överförs 2018 varför det inte utgör någon total ökning. I förslaget har 

ännu inte tagits ställning till den köpta vården från andra inrättningar men för närvarande 

kalkylerar vi med en 0-budget eftersom budgeten för 2017 ser ut att hålla. 

 

Kostnadsökningen är totalt 2,4 % utöver övertagandet av verksamheten från Vasa stad och 

de övriga kommunerna. Överföringarna borde vara kostnadsneutrala eftersom motsvarande 

kostnader då inte finns i kommunernas egna budgeter. 

 

Investeringsförslaget uppgår till ca 34 miljoner i nuvarande kalkyler men dessa genomgås 

ännu på detaljnivå och omprioriteras. Av dessa utgör det nya H-huset 10 miljoner och övriga 

fastighetsinvesteringar 16 miljoner. Resten utgör apparatur och it-program. Investeringspro-

grammet för de kommande fem åren uppgår till 200 miljoner. 

 

 

 

 

 

 

          fortsätter 
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Organ §  Sammanträdesdag sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

Styrelsen 145 18.9.2017 

Styrelsen 160 16.10.2017 

Styrelsen 168 3.11.2017 

Fullmäktige 49 27.11.2017 

 

SVD:s DIR.: föreslår, att styrelsen, som grund för fortsatt behandling, för en 

diskussion om budgethelheten.  Nivån på investeringsbudgeten 

och tidtabellen för genomförandet av de större investeringarna 

under planperioden är avgörande för hur de strukturella föränd-

ringarna kan genomföras. Styrelsen diskuterar budgeten och 

bordlägger ärendet till nästa sammanträde. 

 

STYR:  godkände förslaget enhälligt. 

  __________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        fortsätter 



Ärendesida 18(25) 

 

Organ §  Sammanträdesdag sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

Styrelsen 160 16.10.2017 

Styrelsen 168 3.11.2017 

Fullmäktige 49 27.11.2017 

 

 

§ 160 Verksamhets- och ekonomiplan för 2018-2020 

 

Svd:s dir. 42 

Budgetberedningen har fortsatt utgående från de givna ramarna och diskussionerna på sen-

aste styrelsemöte och kompletterats med en del av plantexterna.  

 

De totala verksamhetskostnaderna uppgår till 225 miljoner, vilket är en ökning med 4 miljo-

ner eller 1,8 % jämfört med budgeten för 2017. Kostnadsökningen kommer främst från den 

nya verksamhet som inleds i och med att två avdelningar öppnas, en psykogeria-

trisk/allmänmedicinsk och en för krävande rehabilitering samt att den regionala hjälpme-

delscentralens verksamhet inleds och att instrumentvården överförs från Vasa stad till cen-

tralsjukhuset. Kostnaderna för dessa verksamheter utgör sammantaget 5,1 miljoner och be-

lastar inte kommunerna helt lika, instrumentvården används t.ex. i sin helhet av Vasa stad. 

Kostnaderna för vård i andra inrättningar har kunnat sänkas med 2,5 miljoner eller 6,6 %. 

Nettokostnaderna, eller kommunandelarna för hela verksamheten uppgår till 210,9 miljoner 

vilket är en ökning med 4,3 miljoner euro eller 2 % jämfört med budgeten 2017. I detta finns 

också beaktat att avskrivningarna ökar med 0,5 miljoner eftersom U-byggnaden tas i bruk 

och kostnader för rivning av gamla H-huset och en del av NO-byggnaden. 

 

Verksamhetskostnaderna för den egna nuvarande verksamheten uppgår till 184,8 miljoner 

vilket är 1,3 miljoner mer än i budgeten för 2017 och ökningen utgörs i sin helhet av ökade 

medicinkostnader. Kommunandelarna för nuvarande egna verksamheten ökar därmed med 

1,6 miljoner eller 1 % medan den köpta vården minskar med 2,5 miljoner. Således utgör de 

totala kommunandelar som kan jämföras med de budgeterade för 2017 en minskning med 

0,8 miljoner euro eller 0,4 %.  

 

Budgetförslaget har ytterligare kompletterats när det gäller resursförändringar och investe-

ringar. 11 befattningar inrättas i och med att man övergår till att ersätta nattarbete i ledig tid. 

Detta är en kostnadsneutral åtgärd eftersom motsvarande nattersättningar minskar. För de 

nya enheterna finns medtaget 55 tjänster och befattningar, för hjälpmedelscentralen 3 styck-

en och för instrumentvården 9 stycken. Dessutom finns ytterligare behov 9,5 nya tjänster och 

befattningar, här ingår bl.a. 2 avdelningssekreterare för översättningsarbete. Totalt har 87,5 

nya tjänster och befattningar medtagits. I förslaget finns också ca 30 tjänstebenämningsför-

ändringar medtagna, vilka till största delen saknar inverkan på kostnadsnivån. Dessutom har 

4,25 befattningar avslutats. 

 

 

 

 

 

          fortsätter 
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Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

Styrelsen 160 16.10.2017 

Styrelsen 168 3.11.2017 

Fullmäktige 49 27.11.2017 

 

 

 

 

Investeringarna för 2018 uppgår till 39,7 miljoner euro, varav 10 miljoner hör till det nya H-

huset och 15 miljoner till andra byggnader, dock så att 6 miljoner har budgeterats på nytt ef-

tersom de inte kan förverkligas under 2017. I fasta konstruktioner investeras för 2,4 miljo-

ner, varav den fasta sjukhusutrustningen till F-delen utgör en miljon euro. 7,6 miljoner euro 

i investeras i apparatur och it-system, varav hälften går till en ny strålbehandlingsapparat 

och en CT. 

 

De enskilda kommunernas betalningsandelar kan ännu inte beräknas innan den slutliga 

budgeten, inklusive alla interna överföringar, är klar men variationen kommunerna emellan 

är stor. Kommunandelarna beräknas på basen av användningen på de olika enheterna under 

2016 och 8 månader 2017.  

 

Plantexter, budgetsammandrag, förslag till investeringsplan och resursförändringar som  

BILAGA § 160 

 

 

SVD:s DIR.: föreslår, att styrelsen fortsätter diskutera budgetförslaget och 

bordlägger ärendet till nästa sammanträde. 

 

STYR:  godkände förslaget enhälligt. 

  __________ 
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Organ §  Sammanträdesdag sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

Styrelsen 168 3.11.2017 

Fullmäktige 49 27.11.2017 

 

 

 

§ 168 Verksamhets- och ekonomiplan för 2018-2020 

Svd:s dir. 44 

Budgetarbetet har fortsatt efter styrelsens senaste sammanträde. 

 

Plantexterna har kompletterats och likaså sifferdelen med service- och ansvarsområdesvisa 

resultaträkningar, prestationsmålsättningar och fördelningar mellan kommunerna.  

 

Prissättningsgrunden och enskilda priser har beräknats för att få den slutliga fördelningen 

mellan medlemskommunerna och utsockne kommuner. De slutliga specifika priserna be-

handlar styrelsen i december efter att fullmäktige godkänt ekonomiplanen den 27.11.2017 

 

Verksamhetsvolymen totalt motsvarar ungefär tidigare års volymer även om öppnandet av 

nya avdelningar ger fler vårddagar totalt samtidigt som man övergår till att allt mer av sköts 

inom ramen för den öppna vården såväl inom somatiken som inom psykiatrin. Inom somati-

ken har en bäddavdelning avslutats och en ny dagavdelning öppnats, samtidigt som en av-

delning för krävande rehabilitering och en geriatrisk avdelning öppnas. 

 

De totala verksamhetsintäkterna i budgetförslaget uppgår till 235,4 miljoner euro och ökar 

med 2,0 % jämfört med budgeten 2017. Kommunernas totala betalningsandelar ökar med 

1,8 % på så sätt att faktureringen för den egna verksamheten ökar med 3,7 % medan genom-

faktureringen för vård i andra inrättningar minskar med 6,6 % eller 2,5 miljoner. Totala fak-

tureringen till medlemskommunerna ökar med 2,3 % eller 4,5 miljoner.  

 

De totala verksamhetskostnaderna uppgår till 225,2 miljoner euro vilket är en ökning med 

1,9 % jämfört med budgeten för 2017. Verksamhetskostnaderna för den egna verksamheten 

utgör 190 miljoner, vilket är en ökning med 3,6 % eller 6,6 miljoner euro jämfört med budge-

ten 2017. 5,1 miljoner euro, kommer från de nya avdelningarna för krävande rehabilitering 

och geriatri samt den övertagna instrumentvården och hjälpmedelscentralen Personalkost-

naderna uppgår till 114,3 miljoner euro, vilket är en ökning med 2,5 %. Av detta hänför sig ca 

3,5 miljoner till de nya och övertagna verksamheterna medan 1 miljon utgör minskningar 

som föranletts av konkurrenskraftsavtalet. Totalt har antalet tjänster och befattningar ökat 

med 92 stycken. Anslagen för köpta tjänster, förutom vård i andra inrättningar, uppgår till 

33,7 miljoner euro, vilket utgör en ökning med 2,7 % eller 0,9 miljoner euro. Ökningen är 

främst kopplad till fastighetssidan. Material och förnödenheter ökar med 7,2 % eller 2,6 mil-

joner euro. Medicinkostnaderna ökar med 1,4 miljoner och kostnaderna för medicinska re-

habiliteringsförnödenheter ökar med 1,2 miljoner euro. Köpta tjänster totalt minskar med 

1,6 miljoner eller 2,3 % när minskningen i kostnader för vård i andra inrättningar beaktas.  

 

 

 

          fortsätter 
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Styrelsen 168 3.11.2017 
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De finansiella nettokostnaderna 2018 minskar med 0,1 miljon euro trots ökad låneupptag-

ning eftersom ränteläget är extremt lågt och eftersom inga lån har upptagits 2017 och inga 

korta krediter behövts användas ännu, vilket gör att räntekostnaderna varit betydligt mindre 

än budgeterat 2017. 

 

Investeringsutgifterna för 2018 uppgår till totalt 39.700.888 euro.  För det nya H-huset har 

medtagits 15 miljoner, varav 5 miljoner utgör förflyttning av infra, som skall åtgärdas innan 

själva byggandet kan inledas. Andra större renoveringar är F-delen, för vilken har budgete-

rats 5,8 miljoner och X-byggnaden för vilken har budgeterats 5,4 miljoner euro. För X-

byggnadens del framflyttas 3,4 miljoner av det som budgeterades 2017 men inte kommer att 

användas. Samma gäller för tilläggsvåningen på parkeringshuset där det budgeterades en 

miljon euro 2017 och anslagen överförs i sin helhet till 2018 genom att de tas upp på nytt. 

För sista skedet av U-byggnaden upptas en miljon medan det för C-byggnaden upptas 1,5 

miljoner euro. Övriga anslag om 2,4 miljoner går till övriga fastighetsinvesteringar. Investe-

ringsanslagen för apparatur är 5,2 miljoner euro och för IT-system 2,4 miljoner euro. Fastig-

hetsinvesteringarna finansieras i sin helhet med lån. 

 

H-huset har tagits upp i ekonomiplanen för Vasa sjukvårdsdistrikt och projektet planeras 

och drivs initialt via distriktet till dess att den slutliga ägarstrukturen utformats. Planeringen 

har inletts och planeringskostnaderna har medtagits i sjukvårdsdistriktets budget. Total-

kostnaderna beräknas uppgå till ca 130 miljoner euro för själva H-huset medan det samtidigt 

omändras och byggs infrastruktur för 9,8 miljoner euro samt reserveras medel för ny auto-

mationsteknik för 5,5 miljoner euro. Förutom egentliga H-huset ändras och saneras även 

andra byggander under åren, bl.a X-huset för totalt 7,7 miljoner euro, F-delen för 21,3 miljo-

ner, kök och matsal för 4 miljoner samt C-byggnaden för2,5 miljoner. Därtill planeras och 

byggs ett nytt parkeringshus för 12 miljoner euro. Totalt uppgår kostnaderna till ca. 200 mil-

joner euro. 

 

Ekonomiplanen som    BILAGA § 168 

 

 

SVD:s DIR.:  föreslår att  

 

1. styrelsen föreslår att fullmäktige godkänner verksamhets- och ekonomipla-

nen i föreliggande form,  

 

2. styrelsen föreslår att fullmäktige godkänner kommun- och övriga fakture-

ringsgrunder som ingår i verksamhets- och ekonomiplanen för 2018 på föl-

jande sätt: 

 

 

fortsätter 
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a. kommunfaktureringen baserar sig på öppenvårdsbesök, vårddagar 

och drg-paket som prissätts utifrån kostnadsmotsvarigheten, där-

till faktureras vårddagspriser för outlierdagar till drg-paketen och 

för patienter vars förflyttning fördröjs (tidigare klinikfärdiga). 

 

b. gränsen för dyr vård är 85.000,- euro per patient och år. Gränsen 

gäller även psykiatri. Summan av den beräknade dyra vården upp-

går till 7.000.000,- euro eller 41,15,- euro per invånare i utjäm-

ningsavgift 

 

c. genom medlemsavgiften täcks patientförsäkringsavgiften, kostna-

der till giftinformationscentralen, verksamhet och läkemedel enligt 

lagen om smittosamma sjukdomar, skolnings- och handlednings-

ansvar för medicinsk rehabilitering, kostnader rehabiliteringsför-

nödenheter, den regionala hjälpmedelscentralens verksamhet, 

kostnader för upprätthållande av regionala hälsovårdsregister och 

för primärvårdsenheten samt de kostnader som åläggs distriktet 

för patienter med andningsinsufficiens. Medlemsavgiften för 2018 

är 49,34 euro per invånare. Den totala kostnaden utgör 8.392.647,-  

euro. 

 

d. nettokostnaderna för den prehospitala akutsjukvården 8.318.506,- 

euro faktureras som en avgift om 48,90 euro per invånare. 

 

e. för att upprätthålla jourberedskapen uppbärs en avgift om 31,10 

euro per invånare som täcker hälften av kostnaderna för dejoure-

ringen.  

 

f. köpta tjänster från andra sjukvårdsdistrikt och inrättningar faktu-

reras som s.k. genomfakturering och omfattas även av utjämnings-

systemet 

 

g. den köpta rehabiliteringsverksamheten faktureras även som s.k. 

genomfakturering 

 

h. för grundkapitalet den 1.1.2018 erläggs ränta om 0,75 % som utbe-

talas i december 2018 till medlemskommunerna. 

 
i. ett lån om 25 miljoner upptas för att finansiera investeringarna 

 

 

fortsätter 
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j. gränsen för investeringsutgifter som aktiveras enligt avskrivnings-

planen fastställs till 50.000,- euro för investeringar i fastigheter 

och 15.000,- euro för anskaffningar av maskiner och apparatur. 

 

k. Inför fullmäktige fastställs bindningsnivån till den egna verksam-

hetens nettoverksamhetskostnader, nettofinansieringsintäkter och 

kostnader samt nettoinvesteringsutgifter. Inför styrelsen är inve-

steringslistan i detalj bindande. 

 
 

STYR: Styrelsen godkände enhälligt förslagen samt antecknade att bud-

geten har behandlats i samarbetskommittén 23.10.2017. Styrel-

sen för verksamhets- och ekonomiplanen vidare till fullmäktige 

för fastställande. 

 __________ 

 

 

§ 49 Verksamhets- och ekonomiplan för 2018-2020 

Ekonomiplan     BILAGA § 49 

 

 

STYR: föreslår att fullmäktige ska godkänna verksamhets- och ekono-

miplanen samt kommun- och övriga faktureringsgrunder som 

inryms i planen enligt styrelsens förslag. 

 

FMGE: I diskussion framförde ledamot Michael Luther två förslag. Det 

första var att på sidan 3 skulle ordet ”medicinska” läggas till så 

att den första visionen/målet för klienten skrivas så här: Den 

bästa medicinska och klientupplevda kvaliteten i Finland. Det 

andra förslaget var att på siden 5 skulle den första mätaren för 

klienten vara: Medicinsk kvalitet bland de 5 bästa i landet. Bägge 

förslagen understöddes av ledamot Per Hellman.  

 

Fullmäktige godkände enhälligt styrelsens förslag till verksam-

hets- och ekonomiplan och faktureringsgrunderna samt ledamot 

Luthers två förslag. 

 __________ 

 

 Johanna Holmäng gick kl. 13.45



    

    

 

 

Besvärsanvisning: kommunalbesvär, samkommun 

       Datum för sammanträdet 

Vasa sjukvårdsdistrikts fullmäktige   27.11.2017 

 

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: 

43, 44, 46, 47, 48, 49 

 

Framläggande av protokollet 

Framlagts allmänt till påseende  , varit tillgänglig på webben  

 

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. 
 

 
 


