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Organ: Fullmäktige 

Tid: Måndagen den 15.4.2019, kl. 10.00  

Plats: Vasa centralsjukhus, auditorium Grågås, Y3 

Ärendeförteckning 

Paragraf Ärende som behandlas Sida 

§ 1 Sammanträdet öppnas 3 

§ 2 Namnupprop och fastställande av röstlängd för sammanträdet 3 

§ 3 Godkännande av sammanträdets arbetsordning 3 

§ 4 Sammanträdets laglighet 4 

§ 5 Protokollets justering och framläggande av protokollet till påseende 4 

§ 6 Val av revisor för åren 2019 – 2020 med option för året 2021 8 

§ 7 Komplettering av förvaltningsstadgan 10 

§ 8 Grunderna för intern kontroll och riskhantering 12 

§ 9 Förverkligande av H-nybyggnationen och finansieringsbeslut gällande  

 densamma 16 

§ 10 Kvalitetsrapporten 17 

Besvärsanvisning: kommunalbesvär, samkommun 18 

 

 

 

 

 

 

Ordförande:  

 

 

Gösta Willman 
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Organ §  Sammanträdesdag sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

Fullmäktige 1-3 15.4.2019  

 
 
 
 

§ 1 Sammanträdet öppnas 

 
Sammanträdet öppnas av fullmäktigeordförande Gösta Willman. 

 
 
FMGE:  

 
 
 
 

§ 2 Namnupprop och fastställande av röstlängd för sammanträdet  

Förrättas namnupprop och konstateras närvarande ledamöter. 

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

 

       BILAGA § 2 

 

STYR:  föreslår att namnupprop förrättas och röstlängden fastställs. 

 
 

FMGE:  

 

 

 

 

§ 3 Godkännande av sammanträdets arbetsordning 

FMGE:   
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Organ §  Sammanträdesdag sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

Fullmäktige 4 - 5 15.4.2019 

 
 
 
 

§ 4 Sammanträdets laglighet 

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

ligt grundavtalets 8 § är fullmäktige beslutfört om minst 2/3 av medlemmarna är närvarande 

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

lemmar. 

 
 

STYR:  föreslår att fullmäktige beslutar om sammanträdets laglighet. 

 

FMGE:  

 

 

 

 

 

 

 

§ 5 Protokollets justering och framläggande av protokollet till påseende 

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

ter. Efter justeringen hålls fullmäktiges protokoll tillgängliga på samkommunens webbplats så 

som bestäms i 140 § i kommunallagen. 

 

 

STYR: föreslår att fullmäktige väljer Johanna Holmäng och Gunilla Jusslin 

till protokolljusterare. 

 

FMGE:  
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Organ §  Sammanträdesdag sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

Revisionsnämnden  47 21.3.2019  

Fullmäktige   6 15.4.2019 

 

      

§ 47 Val av revisor för åren 2019 – 2020 med option för året 2021  

 

Revisionsnämnden 13.12.2018 § 29  

 Revisionsnämnden 21.3.2019 § 47 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Revisionsnämnden 13.12.2018 § 29  

 

VAL AV REVISOR FÖR ÅREN 2019-2020 MED OPTION FÖR ÅRET 2021 

 

Utkast till offertförfrågan på svenska   BILAGORNA 2-4 

 
Enligt VSVD-förvaltningsstadgans 73 § väljer fullmäktige på framställning av revisionsnämnden 

för granskning av förvaltningen och ekonomin en revisionssammanslutning för högst sex räken-

skapsperioder. Sammanslutningen skall utse en OFGR-revisor till ansvarig revisor. I det nuva-

rande oklara läget gällande sote- och landskapsreformen anser revisionsnämnden att det är 

ändamålsenligt att välja revisionssamfund enbart för åren 2019-2020.  

 

Som bilaga ett utkast till offertförfrågan, som grundar sig på tidigare konkurrensutsättnings-

praxis inklusive vissa modifieringar. Optionen gällande upphandling av tjänster för år 2021 in-

kluderas, men förutsätter ett separat beslutstagande. Volymmässigt utgår utkastet i från en årlig 

upphandling av lagstadgade revisionstjänster på 15 revisionsdagar. Upphandlingen genomförs 

som öppet förfarande.   

 

Beslutsförlag. Ordförande Heir:  

 

Revisionsnämnden beslutar att: 

 

1. Vid upphandlingen tillämpas öppet förfarande enligt lagen om offentlig upphandling 
(1397/2016)  

2. Godkänna offertförfrågans utkast till grund för fortsatt beredning  
3. Efter upphandlingsannonsens publicering sända offertförfrågan till lämpliga revisions-

sammanslutningar som tillhandahåller revisionstjänster enligt lagen om revision inom den 
offentliga förvaltningen och ekonomin (1142/2015) och är upptecknade i patent- och regis-
terstyrelsens revisorsregister  

    

Beslutsförslag. Ordförande Heir: 

 

Beslut: Godkändes. 
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Organ §  Sammanträdesdag sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

Revisionsnämnden  47 21.3.2019  

Fullmäktige    6 15.4.2019  

 

 

 

 

§ 47 Val av revisor för åren 2019 – 2020 med option för året 2021  

 
Revisionsnämnden  21.3.2019       § 47      

 

VAL AV REVISOR FÖR  ÅREN 2019-2020 MED OPTION FÖR ÅRET 2021 

 

Beredning av konkurrensutsättningsprocessen   

 
Fullmäktige väljer en revisionssammanslutning för granskning av förvaltningen och ekonomin. 

Revisionsnämnden ska ordna anbudsförfarandet kring valet av revisor och tillställa fullmäktige 

ett förslag om vilken sammanslutning som ska väljas samt övervaka att revisionsavtalet iakttas.  

 

Enligt § 121 i kommunallagen bereder revisionsnämnden de ärenden som gäller granskningen 

av förvaltningen och ekonomin och om valet av revisor enligt lagens 122 §. På basen av revis-

ionsnämndens beredning väljer fullmäktige för granskning av förvaltningen och För granskning 

av förvaltningen och ekonomin väljer fullmäktige en revisionssammanslutning. Sammanslut-

ningen ska till ansvarig revisor förordna en OFGR-revisor (även en OFR-revisor under över-

gångsperioden 2016-2020). Enligt kommunallagens 122 § och VSVD-förvaltningstadgans 73 § 

kan en revisionssammanslutning väljas för granskning av förvaltningen och ekonomin för högst 

sex räkenskapsperioder. Revisionsnämnden beslöt den 13.12.2019 § 29 om anbudsbegäran gäl-

lande lagstadgad revision, varefter upphandlingen publicerades på den elektroniska annonse-

ringskanalen HILMA (www.hankinta-ilmoitukset.fi/sv/, som upprätthålls av arbets- och nä-

ringsministeriet). De till samkommunfullmäktige riktade anbuden skulle inlämnas till revis-

ionsnämnden senast den 28.2.2019. I det skedet då anbudsbegäran publicerades var landskaps- 

och vårdreformens genomförandetidtabell oklar, varvid det ansågs som ändamålsenligt att välja 

revisionssamfund primärt för åren 2019-2020 med en option gällande år 2021. 

 

Revisorn ska vara en revisionssammanslutning som också kan vara en OFR-samman-slutning, 

som förordnar en OFGR- eller OFR-revisor till ansvarig revisor. Lagen om revision inom den of-

fentliga förvaltningen och ekonomin trädde i kraft 1.1.2016. Enligt lagen gäller godkännandet av 

en OFR-sammanslutning högst 5 år efter att lagen trädde i kraft. Medan denna konkurrensut-

sättning även innefattar som option året 2021, är det ändamålsenligt att kompetenskravet gäller 

enbart en OFGR-revisor.   

 

http://www.hankinta-ilmoitukset.fi/
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Organ §  Sammanträdesdag sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

Revisionsnämnden  47 21.3.2019  
Fullmäktige    6 15.4.2019  

 

§ 47 Val av revisor för åren 2019 – 2020 med option för året 2021  
 

Sammandrag:  

BDO Audiator Ab:s anbud har bedömts utgående från totalekonomisk förmånlighet. Någon 

komparativ bedömning av den totalekonomiska förmånligheten och dess specifika bedömnings-

kriterier enligt anbudsbegäran kan ej utföras, medan BDO Audiator Ab:s anbud är det enda in-

lämnade. Det offererade årspriset är 10450 €. 

 

Anbudsgivaren är ett auktoriserat OFR-samfund och uppfyller väl de i kommunallagen stad-

gade och i anbudsbegäran förutsatta kvalitativa baskriterierna gällande revisionssamfund, an-

svariga OFGR-revisorn och revisionsteamets sammansättning samt möjliga projektrevisions-

uppgifter. Anbudsbegäran, det ursprungliga anbudet och anbudets öppningsprotokoll finns till 

påseende under revisionsnämndens och samkommunfullmäktiges möten. Anbudets specifikat-

ion av dags- och årspriser är finns med i både i anbudsbilagan och beredningsbilagan. De speci-

ficerade anbudspriserna blir partsoffentliga efter att det egentliga upphandlingsbeslutets (full-

mäktigebeslutets) protokoll justerats (Lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet 

11.2.§ 6) och offentliga för allmänheten efter att upphandlingsavtalet undertecknats (Offentlig-

hetslagens 6.1 § 3 punkt). Anbudsgivarens samtliga anbudshandlingar finns i sin helhet till på-

seende under revisionsnämndens möte.  

 
Beslutsförlag. Ordförande Heir:  
Revisionsnämnden beslutar att anteckna beredningsredogörelsen ovan till kännedom och beslu-

tar på basen av konskurrensutsättningen för fullmäktige framställa att: 

1. Fullmäktige väljer BDO Audiator Ab att utföra den lagstadgade revisionen för Vasa sjuk-
vårdsdistrikt sk. för åren 2019-2020. 

2. Om en option gällande året 2021 fattar Vasa sjukvårdsdistrikt sk. ett separat beslut före av-
talsperiodens slut. 

3. Fullmäktige konstaterar att BDO Audiator Ab till ansvarig revisor förordnat OFGR, GR, 
CCSA, CFE, CIA,CISA Helge Vuoti. 

4. Avtalet om revisionstjänster som uppgörs på basen av fullmäktigebeslutet godkänns av re-
visionsnämnden och undertecknas av vederbörande undertecknare enligt samkommunens 
förvaltningsstadga. 

5. Fullmäktige konstaterar att uppföljnings- och övervakningsansvaret berörande avtalet för 
revisionstjänster tillhör revisionsnämnden.   

6. Fullmäktige berättigar revisionsnämnden att fatta beslut om användningen av optionsåret 
2021 och de övriga anbudsenliga optiontjänsterna.   

  

BILAGA                           1.Sammanfattning av revisonsanbudet (ej offentligt) 

KOMPLETTERANDE  2.Anbudsbegäran 2018/198MS 

MATERIAL 3. Anbudets öppningsprotokoll 4.3.2019  

 

Beslut: Godkändes. 
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Organ §  Sammanträdesdag sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

Revisionsnämnden  47 21.3.2019  
Fullmäktige    6 15.4.2019  

 

 

§ 6 Val av revisor för åren 2019 – 2020 med option för året 2021  

Sammanfattning av revisionsanbudet (ej offentligt! Delas ut till fullmäktigeledamöter)  

       BILAGA § 6/1 

Anbudsbegäran 2018/198MS    BILAGA § 6/2 

Anbudets öppningsprotokoll 4.3.2019   BILAGA § 6/3 

 

REV.NÄMNDEN:  

föreslår att fullmäktige  godkänner beslutsförslaget. 

 

FMGE:  
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Organ §  Sammanträdesdag sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

Styrelsen 45 29.3.2019 

Fullmäktige   7 15.4.2019 

 

 

§ 45 Komplettering av förvaltningsstadgan  

 

FD 1  

Grundandet av en sektion för ägarstyrning förutsätter en komplettering av förvaltningsstadgan. 

Förslaget är en ny paragraf med följande ordalydelse:  

 

”§ 25 Sektionen för ägarstyrning och dess uppgifter  

 

Sektionen, vars medlemmar väljs av styrelsen, har till uppgift att:  

1. utse representanter till de dotter- och intressesammanslutningars bolagsstämmor eller mot-

svarande i sammanslutningar i vilka samkommunen har ägarandelar  

2. ge anvisningar till de personer som företräder samkommunen vid bolagsstämman eller 

motsvarande organ om framförande av samkommunens ståndpunkt i de frågor som behand-

las  

3. följa upp verksamheten i de dotter- och intressesammanslutningar som är föremål för sjuk-

vårdsdistriktets ägande och vid behov ge förslag till åtgärder för att avhjälpa uppdagade bris-

ter  

till företagets ledning och vid behov rapportera till samkommunens styrelse  

4. organisera avtalshanteringen gällande dotter- och intressesammanslutningarna och se till 

att avtalen i tillräcklig utsträckning styr serviceproduktionen  

5. till samkommunens styrelse rapportera kontinuerligt om verksamheten i dotter - och intres-

sesammanslutningarna genom av sektionen upprättade protokoll och årligen i form av årsbe-

rättelser.  

 

Till ledamöter i sektionen för ägarstyrning, dock inte till ordförande, kan väljas också andra 

än ledamöter och ersättare i styrelsen.” 

 

Härutöver föreslås att § 10 kompletteras enligt följande: 

 

§ 10 Övriga organ 

 

Samkommunens övriga organ är: 

- Planeringsdelegationen 

- Personalsektionen 

- Sektionen för ägarstyrning 

- Nämnden för minoritetsspråket 

- Delegationen för psykiatrin 

 

Om organens uppgifter och sammansättning bestäms i förvaltningsstadgans kapitel 5.” 
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Organ §  Sammanträdesdag sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

                                
Styrelsen 45 29.3.2019 

Fullmäktige   7 15.4.2019 

 

 

§ 45 Komplettering av förvaltningsstadgan  

 

FD föreslår att: 

- att styrelsen godkänner kompletteringarna av förvaltningsstadgan 

och att den löpande numreringen av paragraferna ändras från § 25 

framåt samt  

- att ärendet förs till fullmäktige för beslutsfattande 
STYR: -godkänner förslaget enhälligt och för ärendet vidare till fullmäktige 

för godkännande. 

 _______ 

 

 

 

§ 7 Komplettering av förvaltningsstadgan  

STYR: föreslår att fullmäktige godkänner förslaget.  

 

FMGE:  
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Organ §  Sammanträdesdag sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

Styrelsen 47 29.3.2019 

Fullmäktige 8 15.4.2019 

 

 

§ 47 Grunderna för intern kontroll och riskhantering  

 

FD 3  

Fullmäktige godkände grunderna för intern kontroll och riskhantering år 2014 efter ändringen 

av kommunallagen. Då fick fullmäktige mandat att fatta beslut om grunderna för kommunens 

och kommunkoncernens interna kontroll och riskhantering. Då ändrades också förvaltnings-

stadgan att motsvara den nya kommunallagen. 

 

Enligt 14 § i kommunallagen ska alltså fullmäktige fatta beslut om grunderna för kommunens 

interna kontroll och riskhantering, vilka har till syfte att styra styrelsen i dess uppgift då den i 

enlighet med 39 § i kommunallagen ska sörja för kommunens interna kontroll och ordnandet av 

riskhanteringen. Syftet med grunderna för intern kontroll och riskhantering är att förstärka och 

förenhetliga god förvaltning och ledning i samkommunen, och de gäller för ledningen, sam-

kommunens organ och all verksamhet som samkommunen svarar för genom ägande, styr- eller 

övervakningsansvar och övriga förpliktelser. I fråga om intern kontroll och riskhantering gäller 

dessutom vad som bestäms i samkommunens förvaltningsstadga och i övriga anvisningar och 

föreskrifter (bl.a. riskhanterings- och säkerhetspolicy, anvisning för intern kontroll och god led-

ning och förvaltning, anvisning för hantering av avtal och direktiv för ägarstyrning). Dessa 

grunder berör utöver den egna verksamheten även de av samkommunen ägda in-house-

bolagen, om inte något annat följer av lagstiftning eller bolagsordningen. 

 

Det blev aktuellt att uppdatera grunderna för intern kontroll och riskhantering eftersom verk-

samheten nu har utlokaliserats i den utsträckning att det finns skäl att komplettera texten med 

in house –bolag och ägarstyrning. Den nya organisationsmodellen har också beaktats i texten, 

likaså den förnyade kommunallagen från år 2015 som medförde att paragrafhänvisningar måste 

ändras. 

 

Grunderna för intern kontroll och riskhantering   BILAGA § 47  

 

FD föreslår att:  

- styrelsen godkänner uppdateringen av grunderna för intern kontroll 

och riskhantering, skickar den till fullmäktige för fastställande och att 

ändringarna träder i kraft 16.4.2019 

 

STYR: 

- förslaget godkändes enhälligt. 

_______ 
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Organ §  Sammanträdesdag sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

Fullmäktige 8 15.4.2019 

 

 

§ 8 Grunderna för intern kontroll och riskhantering  

Grunderna för intern kontroll och riskhantering  BILAGA § 8  

 

 

STYR: föreslår att fullmäktige godkänner förslaget. 

 

FMGE:  

   



Ärendesida 13(19) 

 

Organ §  Sammanträdesdag sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

Styrelsen 42 29.3.2019 

Fullmäktige 9 15.4.2019 

 

 

 

§ 42 Förverkligande av H-nybyggnationen och finansieringsbeslut gällande densamma 

 

Svd:s dir. 3  
 

H-husets tidigare behandlingar: 

Styrelsen               § 127   10.11.2016 

Fullmäktige          § 20   28.11.2016 

Styrelsen               § 24                23.2.2017 

Fullmäktige          § 6                        20.3.2017 

Styrelsen             § 18                      19.2.2018 

Styrelsen              § 69                      7.5.2018 

Styrelsen            § 21                      18.2.2019 

 

Vid sitt sammanträde 20.3.2017 godkände sjukvårdsdistriktets fullmäktige en investerings- och 

behovsplan för H-huset. Vid sitt sammanträde 19.6.2017/§ 111 beslutade styrelsen att nybygg-

nationen i planerings- och byggnationsfasen ska förverkligas med hjälp av en alliansmodell.  

 

Behovet av en nybyggnation 

H-huset kommer att trygga Vasa centralsjukhus framtid. För tillfället befinner vi oss i en svår 

sits på grund av problem med inomhusluft och oändamålsenliga utrymmen. I och med H-huset 

får vi tillgång till utrymmen som stöder en modern social- och hälsovård samt gör det möjligt att 

öka effektiviteten samt ger personalen en frisk arbetsmiljö. Ministeriet beviljade dispens för H-

huset 17.3.2017.  H-huset kommer inte att öka de kvadratmetrar som sjukvårdsdistriktet förfo-

gar över. För tillfället förfogar VSVD över 139296 m2. Rivningsplanen inrymmer ännu 12 059 

m2, hittills har man redan rivit 8 784 m2. Dessutom ska 25 982 m2 säljas, vilket betyder att då 

H-huset står färdigt så blir vi kvar med 101 255 m2.   

 

Funktionerna i H-huset 

Utrymmesprogrammet som låstes i januari kommer att användas för att fastställa de funktioner 

som ska inhysas i H-huset.  

 

Mottagningstjänsterna för öppenvården som ska inhysas på våning 1-3 av byggnaden kommer 

att omfatta följande tjänster:  

- Gemensam mottagningstjänst för den specialiserade sjukvården (inremedicin, kirurgi, lung-

sjukdomar, neurologi) 

- Allmänmedicinska mottagningstjänster 

- Verksamhet förknippad med undervisningshälsocentralen 

- Geriatriska kompetenstjänster 

         fortsätter.. 

 



Ärendesida 14(19) 

 

Organ §  Sammanträdesdag sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

Styrelsen 42 29.3.2019 

Fullmäktige 9 15.4.2019 

 

 

Vårdavdelningstjänsterna som ska inhysas på våning 4-6 kommer att omfatta följande tjänster: 

- Vårdavdelningstjänster för den specialiserade sjukvården (ersättande/nya utrymmen för föl-

jande vårdavdelningar: Kir/A3, T2, T3. Med: E5. Onk/S2) 

- Krävande rehabilitering 

- En del av de regionala akutgeriatriska vårdavdelningstjänsterna 

 

Missbrukar- och mentalvårdstjänsterna som ska inhysas på våning 3, 7 och 8 kommer att om-

fatta följande funktioner:  

- Psykiatriska specialisttjänster för vuxna (öppenvård och vårdavdelning) och för unga (vår-

davdelning) 

- Psykiatriska specialisttjänster för barn (vårdavdelning) 

- Landskapets socialjour 

- Tillnyktringsstation och avgiftningsvård 

- Landskapets krisenhet 

 

Dagsjukhusverksamheten som ska inhysas på våning 0 och 2 kommer att omfatta följande tjäns-

ter:  

- Dialysen och självbetjäningsrum 

- Dagenheten (ersättande utrymmen för E4) 

- Landskapets skopienhet 

 

Övriga funktioner som ska inhysas i H-huset omfattar bland annat servicehandledning för kun-

der, aktörer inom den tredje sektorn och frivilliga aktörer. Byggnaden kommer också att få ett 

kundapotek, ett café/en kiosk och en restaurang.  

 

I planeringen av H-huset kommer man i enlighet med fullmäktiges önskemål fortsättningsvis 

beakta möjligheten att tillhandahålla närservice i kommunerna i landskapet. Det här är något 

som strävar efter att främja genom att utveckla distanstjänster, för vilket man tillsatt en gemen-

sam arbetsgrupp i sjukvårdsdistriktets område. 

 

Byggnaden och kostnader 

H-huset är en modern, modifierbar byggnad på 36 960 m2 med 11 våningar. H-huset kommer 

att bli en intelligent sjukhusbyggnad med moderna och högklassiga utrymmen. I byggnationen 

av huset förbereder man sig på varierande kundbehov, genom att göra utrymmena förvand-

lingsbara och multianvändbara. 

 

Placeringen av H-huset framgår av situationsplanen, bilaga § 42/1 och lägesscheman som fast-

ställts per våning i linje med utrymmesprogrammet framgår av bilagorna § 42/2-5 (Läges-

schema 00-2). Visualiseringar och fasadbilder av huset presenteras i bilagorna 6-8. 

 

 

 

         fortsätter.. 
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Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

Styrelsen 42 29.3.2019 

Fullmäktige 9 15.4.2019 

 

 

 

Kostnadsberäkningen för H-huset uppgår till cirka 140 miljoner euro. Summan kommer ännu 

att preciseras innan styrelsesammanträdet 29.3.2019. Kostnaderna ligger inom ramen för den 

budget som godkänts i fullmäktige.  

 

Tidtabell 

Tidtabell för H-nybyggnationen/alliansen Bothnia High 5: 

Planeringsfasen av H-nybyggnationen och alliansens upphandlingsfas 2017 – 4/2019 

Byggnation 5/2019 – 4/2022 

Byggnaden står klar  5/2022 

Tiden för det fortsatta ansvaret för byggnaden  5/2022 – 4/2027 

 

En noggrannare tidtabell för genomförandefasen i bilaga § 42 /8.  

 

Finansiering  

Sjukvårdsdistriktet har låtit Inspira utföra en oberoende utredning av olika finansieringsalterna-

tiv för H-huset samt en hyresberäkning för de utrymmen som Vasa stad tar i bruk när H-huset 

står klart, bilaga § 42/9.  

 

Resultaten av utredningen har genomgåtts tillsammans med kommundirektörerna och ekono-

midirektörerna i medlemskommunerna. Efter diskussionerna kom man, för att tillmötesgå Vasa 

stads önskemål, fram till att leasingalternativet med 20 års leasingtid, annuitetsavkortning och 

20 % i restvärde föreslås eftersom alternativet inte på samma sätt ökar kommunkoncernen Vasa 

stads skuldbörda.  Eftersom Vasa stad äger över 54,1 % av grundkapitalet utgör Vasa sjukvårds-

distrikt ett dottersamfund till Vasa stad. I kalkylen beräknas finansieringskostnaderna på års-

nivå bli cirka 150 000 euro dyrare än en lånefinansiering. 

   

Hyrespris för de utrymmen som Vasa stad använder i H-huset 

Vasa stads andel av de totala kvadratmetrarna är 4 460 m², vilka inrymmer utrymmen på cirka 

50 m² för substitutionsvård, mottagningsutrymmen för öppenvården på 3 480 m², utrymmen 

för psykiatrisk öppenvård på cirka 180 m² och utrymmen för psykiatrin på cirka 750 m². 

 

Hyresberäkningen har framtagits för att genomskinligt visa att alla de kostnader som hänför sig 

till de utrymmen som kommer att användas för Vasa stads primärvård och socialvård täcks av 

den hyra som uppbärs av staden och att dessa kostnader inte kommer att belasta specialsjuk-

vårdskostnaderna som i sin tur belastar alla medlemskommuner på lika villkor. Hyreskalkylen 

ger en kvadratmeterhyra om 22,95 euro per månad, bilaga § 42/9. 

 

 

        BILAGOR § 42/1-9 

 

 

           fortsätter... 



Ärendesida 16(19) 

 

Organ §  Sammanträdesdag sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

Styrelsen 42 29.3.2019 

Fullmäktige 9 15.4.2019 

 

 

 

SVD:S DIR. föreslår att:  

1. Styrelsen föreslår att fullmäktige ska godkänna kostnadsplanen 

för H-huset på 141 miljoner euro, vilken redan räknats in i sjuk-

vårdsdistriktets budget. 

2. Styrelsen föreslår att fullmäktige ska godkänna att genomföran-

defasen av H-huset påbörjas och befullmäktiga sjukvårdsdi-

striktets direktör att underteckna avtalet. 

3. Styrelsen föreslår att fullmäktige ska ge styrelsen befogenheter 

att fatta beslut om hur investeringen ska finansieras, då de nöd-

vändiga utredningarna har blivit gjorda. Social- och hälsovårds-

ministeriets dispens uppdateras när beslutet om finansieringsal-

ternativet har fattats.  

 

 

STYR: Styrelsen godkänner förslaget enhälligt och för punkterna 1-3 vidare 

till fullmäktige för godkännande. 

 

 

§ 9 Förverkligande av H-nybyggnationen och finansieringsbeslut gällande densamma 

   BILAGOR § 9/1-9 

 

STYR:   

föreslår, att fullmäktige godkänner förslaget. 

 

FMGE: 

 

 



Ärendesida 17(19) 

 

Organ §  Sammanträdesdag sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

Styrelsen   50 29.3.2019 

Fullmäktige 10 15.4.2019 

 

 

 

 

§ 50 Kvalitetsrapporten  

 

CÖSK 1  

 

Kvalitetsrapporten för år 2018 är den sjunde årliga sammanställningen av det systematiska ut-

vecklingsarbete som gjorts på organisationsnivå för att upprätthålla och främja en högklassig 

och säker vård. Syftet med kvalitetsrapporten är att stödja och systematisera utvecklandet av 

verksamheten. Rapporten är ett dokument som olika sakkunniga utarbetat över det gångna året 

och en framtidsöversikt ur synvinkeln för kvalitetsarbete, patientsäkerhet, övergripande säker-

het, patientombudsmännens verksamhet, patientförsäkringsbeslut, klientrespons, dataskydd, 

sjukhushygien, radiologi, strålbehandling och vårdtyngdsklassificering. Syftet med rapporten är 

att öka genomskinligheten samt att ge såväl personalen som patienter och anhöriga en bild av 

servicenivåerna och utvecklingsarbetet vid Vasa centralsjukhus. 

 

Kvalitetsrapport 2018      BILAGA § 50 

 

 

CÖSK föreslår att:  

- styrelsen antecknar rapporten för kännedom och för rapporten till 

fullmäktige för kännedom. 

 

STYR: - förslaget godkändes enhälligt. 

 _______ 

 

 

§ 10 Kvalitetsrapporten 

Kvalitetsrapport 2018      BILAGA § 10 

 
STYR:   

ger rapporten till fullmäktige för kännedom. 

 

FMGE: 



          18(19) 

 

Besvärsanvisning: kommunalbesvär, samkommun 

       Datum för sammanträdet 

Vasa sjukvårdsdistrikts fullmäktige   15.4.2019 

 

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 
 

Besvär kan anföras även via förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst på adressen 
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.  

 

Kommunalbesvär  Besvärstid 30 dagar, börjar från delfåendet av beslutet 

Paragrafer:  

 

Framläggande av protokollet 

Framlagts allmänt till påseende, varit tillgänglig på webben. 

 

 

 

 

 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet


 

 

 

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, e-post 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 be-

stämda ärenden såsom ärenden som gäller sociala frågor inte heller i ärenden som gäller offentligrättsligt 

tjänsteförhållande, val, befrielse från kommunalskatt, statliga understöd eller offentliga avgifter och om för-

valtningsdomstolen ändrar beslutet till förmån för ändringssökanden. 


