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Fullmäktige 11-13 17.6.2019 

 

 

 

§ 11 Sammanträdet öppnas 

 
Sammanträdet öppnas av fullmäktigeordförande Gösta Willman. 

 
 
FMGE:  

 
 
 
 

§ 12 Namnupprop och fastställande av röstlängd för sammanträdet  

Förrättas namnupprop och konstateras närvarande ledamöter. 

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

 

       BILAGA § 12 

 

STYR:  föreslår att namnupprop förrättas och röstlängden fastställs. 

 
 

FMGE:  

 

 

 

 

§ 13 Godkännande av sammanträdets arbetsordning 

FMGE:   
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Fullmäktige 14 - 15 17.6.2019 

 
 
 
 

§ 14 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:  

 

 

 

 

 

 

 

§ 15 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 Päivi Karppi och Bengt Kronqvist 

till protokolljusterare. 

 

FMGE:  
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Styrelsen 85 20.5.2019 

Fullmäktige 16 17.6.2019 

 

§ 85 Läget gällande konkurrensutsättningen av klient- och patientdatasystemet 

 

Svd:s dir. 30  

Mellersta Finlands sjukvårdsdistrikt står i beråd att upphandla ett nytt om omfattande kli-

ent- och patientdatasystem (APTJ) för sin social- och hälsovård. Upphandlingen omsätts i 

praktiken genom en konkurrenspräglad dialog, där ansvaret för upphandlingsprocessen bärs 

av KL-Kuntahankinnat Ab. Dessutom deltar även ESSOTE (Samkommunen för social- och 

hälsovårdstjänster i Södra Savolax) och SIUNSOTE (Samkommunen för social- och hälso-

vårdstjänster i Norra Karelen) i konkurrensutsättningen av systemet. Konkurrensutsättning-

en befinner sig nu i den tredje fasen och de företag som gått vidare är i bokstavsordning föl-

jande: Cerner Ireland Limited, Epic Systems Corporation och Tieto Finland Ab. 

Styrelsen för Vasa sjukvårdsdistrikt tog vid sitt sammanträde 11.6.2018/§100 ställning till 

medverkandet i konkurrensutsättningen som förvaltas av Mellersta Finlands sjukvårdsdi-

strikt och Kuntahankinnat. Vid sitt sammanträde 27.8.2018/§116 beslutade styrelsen att 

medverka i ifrågavarande konkurrensutsättning.   

Styrelsen har dessutom vid sitt sammanträde 1.10.2018/§145, 12.12.2018/§ 183 och 

18.2.2019/§ 20 fått ta del av en lägesöversikt om konkurrensutsättningen av klient- och pati-

entdatasystemet samt den samarbetsmodell som används i samband med konkurrensutsätt-

ningen.  

  

Lägesöversikt över upphandlingen 

En av de medverkande organisationerna, Sosteri, har dragit sig ur konkurrensutsättningen, 

på grund av att landskapsreformen föll och att Sosteri planerar att privatisera sin speciali-

serade sjukvård. I samband med landskapsreformen skulle Sosteri och Essote blivit ett enda 

landskap, varvid ett enhetligt system skulle ha varit en naturlig lösning. Av de medverkande 

områdena så var Sosteri det minsta, varför uteblivandet inte påverkar upphandlingen i nå-

gon nämnvärd utsträckning. Vår budget hade därutöver redan kalkylerats innan SiunSote 

anslöt sig till upphandlingen, varför budgeten inte med anledning av detta kommer att för-

ändras.  

Enligt den nuvarande tidtabellen kommer man att kunna skicka ut den slutliga anbudsbegä-

ran i juni eller senast i början av juli. De egentliga produktjämförelserna kommer att ske i 

september och beslutet om vilket system som ska upphandlas fattas i oktober eller senast i 

november. Respektive organisation som medverkar i upphandlingen för frågan om upphand-

lingen till styrelsen och fullmäktige för behandling i maj-juni månad. Själva beslutet om vil-

ket system som ska upphandlas tas till styrelsen och fullmäktige för godkännande i slutet av 

året. Vår egen lokala projektplanering framskrider väl och vår projektplan kommer att kunna 

färdigställas i sin helhet i höst.  

 

   fortsätter.. 
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Projektkostnader  

Under förhandlingsprocessen har Vasa sjukvårdsdistrikt skapat sig en preliminär uppfatt-

ning om kostnadsnivån i projektet. De slutgiltiga kostnaderna för upphandlingen bildas på 

olika sätt beroende vilken av de tre medverkande leverantörerna som väljs. 

Kostnaderna för upphandlingen kan indelas i investeringskostnader som anknyter till den 

nya systemhelheten och kostnader som uppstår i samband med ibruktagningen då man ut-

vecklar regionala, tvåspråkiga verksamhetsprocesser. Därutöver kommer ibruktagningen av 

systemet att ge upphov till fortlöpande servicekostnader, men å andra sidan kommer de fort-

löpande kostnaderna för de nuvarande systemen i likaså att minska i sjukvårdsdistriktet och 

i kommunerna i distriktet. Enligt den preliminära uppskattningen kommer de fortlöpande 

servicekostnaderna att bli en aning lägre än vad de fortlöpande kostnaderna för upphand-

lingen av ett nytt system skulle bli.  

 

Investeringskostnader 

Vasa sjukvårdsdistrikts investeringskostnad i det system som nu konkurrensutsätts kommer 

enligt uppskattning att bli 35-50 miljoner euro. Denna summa omfattar användarrättighet-

erna till det system som upphandlas och de debiteringar som erläggs olika leverantörer för 

arbete som de utför i samband med ibruktagningen av systemet. 

Planering av förändring av regionala verksamhetsprocesser och ledning av förändring 

I samband med projektet måste man i Vasa sjukvårdsdistrikts område planera och ta i bruk 

kundorienterade, tvåspråkiga verksamhetsprocesser som förenar social- och hälsovården 

samt den specialiserade sjukvården i regionen. Detta arbete kommer enligt uppskattning att 

kosta 16 miljoner euro, vilka nära nog i sin helhet omfattar ersättningar för den arbetstid 

som anställda i de olika medverkande organisationerna i regionen använder för detta arbete. 

 

Projektets samarbetsorganisation 

Vasa sjukvårdsdistrikt har tidigare linjerat att det medverkar i det enhetligt samordnande le-

veransprojektet, men att det vill organisera utvecklandet av den fortlöpande servicen och 

verksamheten på sjukvårdsdistriktsnivå. I praktiken betyder det här att vi efter ibruktag-

ningen fortsätter samarbetet på frivilligbasis. I fortsättningen är det lönt att fortsätta samar-

beta kring funktionella helheter som gagnar alla, till exempel inom ramen för lagstadgade 

och nationellt fastställda utvecklingsmål. Då det gäller det fortlöpande utvecklandet av ser-

vicen och verksamheten är det viktigt för oss att beslutsfattandet för budgeter, prioriteringar 

och organiseringen av verksamheten fortsättningsvis kvarstår hos VSVD och kommunerna i 

Österbotten Denna fråga har förutsatt en linjedragning av oss, eftersom en del organisation-

er i konsortiet strävar efter en beständigare samarbetsform.  

Styrgruppen för samarbetet i upphandlingskonsortiet har beslutat att samarbetet under 

ibruktagningsfasen ska grunda sig på en s.k. ansvarsenhetsmodell där Mellersta Finlands 

sjukvårdsdistrikt agerar som en ansvarsenhet som i huvudsak har en organiseringsroll. Leve-

rans- och serviceavtalet undertecknas av samtliga organisationer. För det gemensamma pro-

jektet kommer man att grunda en projektbyrå, där även VSVD kommer att ha representan- 

   fortsätter.. 
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Styrelsen 85 20.5.2019 

Fullmäktige 16 17.6.2019 

 

ter. Då projektet slutförts kommer dessa representanter att återgå till VSVD i arbete. På så 

sätt kan vi säkerställa att vår eget sjukvårdsdistrikt även efter projektet har tillgång till nöd-

vändig sakkunnighet. Samarbetsavtalet har finslipats länge av organisationerna, och från oss 

har huvudsakligen vår jurist och två sakkunniga från 2M-IT deltagit i detta arbete. Avtalet 

tas till styrelsen i juni.  

 

Samarbetet med 2M-IT 

Vi har under hela den pågående konkurrensutsättningen arbetat tätt med vårt eget InHouse-

bolag 2M-IT, varför det skulle kännas naturligt att fortsätta samarbetet med att planera hela 

ibruktagningsprojektet på samma samarbetsgrund. 2M-IT har den sakkunskap som behövs i 

detta projekt, samtidigt som vi varken har tillräckligt med sakkunskap eller resurser att sköta 

detta projekt i egen regi. 2M-IT kommer därutöver att spela en stor roll i den framtida fort-

löpande servicen, varför det gagnar båda att projektet från början kan genomdrivas i tätt 

samarbete. Ledningen för VSVD och 2M-IT har fört diskussioner om upprättandet av ett se-

parat avtal för projektet, vilka resulterat att man kommit överens om att ingå ett intentions-

avtal. Ett projekt av denna omfattning innebär också stora investeringar för 2M-IT, eftersom 

utbildningsbehovet kommer att bli omfattande redan innan det egentliga projektet kan på-

börjas. De slutliga avtalen om samarbetet tas till styrelsen då de har färdigställts.  

 

 

SVD:s DIR.:  

Föreslår att styrelsen ska godkänna ansvarsorganisationsmodellen 

för APTJ-projektet. 

Föreslår att styrelsen ska godkänna investeringen i upphandlingen 

inom ramen för den överenskomna budgetramen. 

Föreslår att styrelsen ska anteckna intentionsavtalet för kännedom.  

Föreslår att styrelsen för ärendet till fullmäktige för beslutsfat-

tande.  

 

STYR:  förslaget godkändes enhälligt.  

 ________ 

 

§ 16 Läget gällande konkurrensutsättningen av klient- och patientdatasystemet 

 

STYR: föreslår att fullmäktige godkänner styrelsens förslag.  

 

 FMGE:
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§ 84 Uppdatering av strategin för Västkusten 

 

Svd:s dir. 29  
Då styrelserna för Satakunta och Vasa sjukvårdsdistrikt besökte Åbo 23–24.1.2019 beslutade 

man tillsammans med styrelsen för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt att utsikterna för 

samarbetet och den gemensamma framtiden ska utkristalliseras genom att uppdatera den 

strategi som uppgjorts för Västkusten för åren 2012–2016. Avsikten är att den nya strategin 

ska kunna presenteras för VSVD:s fullmäktige i juni.  

 

Ledningsgruppen för Åbo universitetssjukhus specialansvarsområde har arbetat internt med 

att uppdatera strategin. På ett seminarium som hölls 11.3.2019 tog man med hjälp av en 

SWOT-analys fram fyra strategiska val jämte åtgärder som anknyter till dessa val (bilaga 1).  

 

Genom denna uppdatering av strategin strävar man efter att stärka den allmänna och offent-

liga bilden om samarbetet på Västkusten. Budskapet till patienterna är att de kan lita på vår 

kvalitet, medan budskapet till yrkespersonerna inom hälso- och sjukvården är att det finns 

en kontinuitet i den verksamhet som bedrivs på sjukhusen. Budskapet till våra beslutsfattare 

är att vi har ett gott samarbete som utfaller i form av ett virtuellt, icke-organisatoriskt sam-

sjukhus, kompanjonskapssjukhus som verkställs genom de nedan fastställda strategiska va-

len.  

                                     

Dessa omfattar:       

 Utvecklande av kundorientering och servicekvalitet, enhetlighet och tillgång 

 Utbildnings- och forskningssamarbete 

 Samarbete vid utvecklande av digitala tjänster 

 Utvecklande av konkurrenskraften 

 

Ledningsgruppen för Åbo universitetssjukhus specialansvarsområde har på sina samman-

träden den 8 april och 13 maj kompletterat det strategiutkast som utarbetades på ovan 

nämnda seminarium. Enligt förslag ska strategin publiceras i modern tappning i en kombi-

nation av bild och text som kan beställas av en extern serviceproducent då sakinnehållet har 

godkänts. Ledningsgruppen för Åbo universitetssjukhus beslutade den 13 maj att godkänna 

uppdateringen av strategin för Västkusten, vars innehåll presenteras i form av en Power-

Point-presentation för Satakuntas och Vasa sjukvårdsdistrikts styrelse den 20 maj och för 

Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts styrelse den 21 maj 2019. 

         BILAGA § 84 

SVD:s DIR. föreslår att: 

-att styrelsen ska godkänna uppdateringen av strategin för Väst-

kusten och föra den till sjukvårdsdistriktets fullmäktige för känne-

dom. 

STYR: förslaget godkändes enhälligt.  

 ________    fortsätter.. 
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§ 17 Uppdatering av strategin för Västkusten  

      BILAGA § 17 

 

STYR: föreslår att fullmäktige antecknar ärendet för kännedom. 

 

FMGE:  
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Styrelsen 86 20.5.2019 
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§ 86 Uppgörande av plan för ordnande av hälso- och sjukvård samt stärkande av 

 regionalt samarbete  

Svd:s dir. 31  

I hälso- och sjukvårdslagen (30.12.2010/1326) fastställs det hur social- och hälsovården samt 

den specialiserade sjukvården, samarbetet och den regionala servicen ska ordnas. I kapitel 

fyra av lagen som berör samarbete inom hälso- och sjukvården samt regional service behand-

lar man bland annat såväl samarbetet mellan social- och hälsovården som samarbetet mellan 

primärvården och den specialiserade sjukvården. Enligt § 34 i lagen ska kommunerna inom 

samma samkommun för ett sjukvårdsdistrikt göra upp en plan för ordnande av hälso- och 

sjukvård utifrån uppföljningsuppgifter om invånarnas hälsa och invånarnas servicebehov. 

Planen för ordande av hälso- och sjukvård utgör en del av de centrala element som berör 

samordningen av den specialiserade sjukvården, primärvården och till tillämpliga delar även 

socialvården. I hälso- och sjukvårdslagen preciseras innehållet i planen och hur planen ska 

godkännas. Planen skall basera sig på bland annat uppföljningsuppgifter om invånarnas 

hälsa och servicebehov. 

 

Planen för ordnandet av hälso- och sjukvården ska göras upp för varje fullmäktigeperiod och 

godkännas i samkommunen för sjukvårdsdistriktet. En förutsättning för godkännandet är att 

minst två tredjedelar av kommunerna i samkommunen understöder den och att dessa kom-

muners invånarantal är minst hälften av det sammanlagda invånarantalet i alla kommuner i 

samkommunen.  

 

I Vasa sjukvårdsdistrikts område har man gjort upp en plan för ordnandet av hälso- och 

sjukvården för åren 2013–2016. En uppdatering av denna plan för åren 2015–2016 har god-

känts i sjukvårdsdistriktets fullmäktige 6.6.2016. I praktiken har medlemskommunernas 

planer för ordnandet av hälso- och sjukvården gjorts upp i samråd av kommunerna och Vasa 

sjukvårdsdistrikt, men arbetet har i enlighet med hälso- och sjukvårdslagen letts och biståtts 

av den specialiserade sjukvårdens primärvårdsenhet. Lagen fastställer att kommunerna och 

sjukvårdsdistrikten årligen tillsammans ska bedöma hur avtalet har fullgjorts, och vid behov 

göra ändringar i avtalet. Under de senaste åren har ingen årlig bedömning gjorts om hur pla-

nen för ordnandet av hälso- och sjukvården har fullgjorts, eftersom resurserna i samband 

med beredningen av landskaps- och vårdreformen allokerades till beredningen av den an-

ordnandeplan som nämndes i propositionen till lagen om ordnandet av social- och hälsovår-

den men även till övrigt beredningsarbete.  

 

 

   fortsätter.. 
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Stärkande av regionalt samarbete  

På initiativ av sjukvårdsdistriktets direktör beslutade sjukvårdsdistriktet 5/2019 att tillsätta 

en ledningsgrupp för social- och hälsovårdsdirektörer med uppgift att samordna det region-

ala samarbetet och servicen samt främjandet av hälsa och välfärd. I sjukvårdsdistriktets led-

ningsgrupp för social- och hälsovården är den högsta tjänstemannaledningen för respektive 

organisation i distriktet representerad så att respektive organisation representeras av en an-

svarsperson eller en personlig ersättare för ansvarspersonen. Ledningsgruppen fungerar 

även som ledningsgrupp för det regionala samarbetsnätverket och i fortsättningen även som 

ledningsgrupp för sjukvårdsdistriktets primärvårdsenhet. Ledningsgruppen kommer bland 

annat att styra uppdateringen av planen för ordandet av hälso- och sjukvården.   

På försommaren 2019 ska uppgörandet av en ny plan för ordnandet av hälso- och sjukvården 

påbörjas under samordning av primärvårdsenheten, vilket kommer att kräva tillgång till en 

omfattande regional expertis samt ett behövligt antal arbetsgrupper. Avsikten är att göra upp 

en plan för ordnandet av hälso- och sjukvården för nuvarande mandatperiod 2019-2021 så 

att den i en så omfattande utsträckning som möjligt också inrymmer socialvårdens tjänster, 

varvid den i fortsättningen skulle utgöra en plan för hur social-, hälso- och sjukvården ska 

ordnas i regionen.  Tanken är att man i planen också ska fram-häva ledning genom informat-

ion och aktuella uppföljningsuppgifter samt beskriva verksamhetsprocesser och regionala 

strategier och planer i en mera sam-manställd form än tidigare. Målet är att betona främjan-

det av hälsa och välfärd samt en integration av social-, hälso- och sjukvården i sin helhet. 

Material som exempelvis tagits fram i beredningen av landskapsreformen samt THL:s utvär-

deringsrapporter samt material som tas fram i samband med beredningen av välfärdssam-

kommunen ska utnyttjas i den mån det är möjligt. Målet är att den nya planen för ordnandet 

av hälso- och sjukvården samt socialvården ska kunna godkännas i slutet av året i sjukvårds-

distriktets fullmäktige efter att kommunerna har hörts i frågan.  

 

SVD:s DIR föreslår att: 

styrelsen ska anteckna ärendet för kännedom och godkänna tidta-

bellen för uppgörandet av Vasa sjukvårdsdistrikts plan för ord-

nande av social-, hälso- och sjukvård. Planen tas till sjukvårdsdi-

striktets fullmäktige för godkännande i slutet av år 2019. 

 

STYR: förslaget godkändes enhälligt.  

 ________ 

 

   fortsätter... 
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§ 18 Uppgörande av plan för ordnande av hälso- och sjukvård samt stärkande av 

 regionalt samarbete 

STYR.: föreslår att fullmäktige antecknar ärendet för kännedom. 

 

FULLM.:  
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Revisionsnämnden             48  21.3.2019 

  

 § 48   REVISIONSNÄMNDENS UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE 2018 -  FÖRSTA BEHANDLINGEN AV 

PRELIMINÄR UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE OCH FÄRDIGSTÄLLDA DELOMRÅDEN  
 

Preliminär utvärderingsberättelse för år 2018 med färdigställda delområden presen- teras 

för nämnden under mötet. Utkastversionen distribueras separat till nämnden elektroniskt 

måndagen den 18.4.2019.  

      

    BILAGA Bokslutet 2018, tryckt version postas 

 

Beslutsförslag. Ordförande Heir: 

 

Revisionsnämnden: 

Revisionsnämnden beslutar att diskutera utvärderingsberättelsens 

uppläggning och innehåll samt behovet av tilläggsutredningar mm. 

för fortsatt beredning.  

 

Beslut: Utkastversionens text godkändes som bas för fortsatt be-

handling. Planerad sista behandling 25.4.2019. 

 

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

Revisionsnämnden                      54                25.4.2019 

 

§ 54  REVISIONSNÄMNDENS UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE 2018  

 

 

Nämndens sekreterare har framställt nämnden en 25.4.2019 daterad version av utvärde-

ringsberättelsen för år 2018 och som har sänts nämnden i samband med denna möteskal-

lelse. Sekreteraren kompletterar ytterligare under vecka 17 texten för vissa kapi-

tel/delområden. Behandlingen, stiliseringen och kompletteringen av utvärderingsberättelsen 

fortsätter under mötet på basen av tidigare godkänd berättelsestomme och torde godkännas 

samt undertecknas.   

 

Beslutsförslag. Ordförande Heir: 

 

Revisionsnämnden behandlar och godkänner utvärderingsberättel-

sen för år 2018 och föreslår att fullmäktige  

        fortsätter.. 
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Organ §  Sammanträdesdag sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

Revisionsnämnden             54                25.4.2019 
Fullmäktige 19 17.6.2019 

 

 

1) antecknar revisionsnämndens utvärderingsberättelse för år 

2018 till kännedom  

2) uppmanar styrelsen att i samband med följande budget-, plane- 

och bokslutsberedning beakta berättelsens iakttagelser och 

3) begär styrelsens redogörelse av iakttagelserna i utvärderingsbe-

rättelsen sålunda att den kan behandlas på styrelsens möte i 

november i 2019, varefter den tillställs revisionsnämnden och 

VSVD-fullmäktige till kännedom. 

 

Beslut:  Godkändes. 

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

 
 
 

§ 19 Revisionsnämndens utvärderingsberättelse 2018 

 
Revisionsnämnden behandlar och godkänner utvärderingsberättelsen för år 2018. 
 

BILAGA § 19  Utvärderingsberättelsen i kopie-
rad form. Den tryckta versionen postas senare/ 
delas ut på sammanträdet. 

 
REV.NÄMND:  

1) föreslår att fullmäktige antecknar revisionsnämndens 

utvärderingsberättelse för år 2018 till kännedom 

2) uppmanar styrelsen att i samband med följande budget-, plane- 

och 

bokslutsberedning beakta berättelsens iakttagelser 

3) begär styrelsens redogörelse av iakttagelserna i utvärderingsbe-

rättelsen 

sålunda att den kan behandlas på styrelsens möte i november i 

2019, varefter den tillställs revisionsnämnden och VSVD fullmäk-

tige till kännedom. 

 

FMGE:  

__________ 
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Revisionsnämnden             53 25.4.2019 
Fullmäktige 20 17.6.2019 

 

 

 

Revisionsnämnden  53 25.4.2019  

 

§ 53  REVISIONSBERÄTTELSEN FÖR ÅR 2018, FASTÄLLANDE AV BOKSLUTET OCH 

 BEVILJANDE AV ANSVARSFRIHET 

 

KomL § 125: Revisorerna skall för varje räkenskapsperiod avge en berättelse till fullmäktige 

med en redogörelse för resultaten av revisionen. Berättelsen skall också innehålla ett utta-

lande om bokslutet bör godkännas och ansvarsfrihet beviljas medlem i organet i fråga och 

den ledande tjänsteinnehavaren inom organets uppgiftsområde (den redovisningsskyldiga).  

 

Om revisorerna konstaterar att kommunens förvaltning och ekonomi har skötts i strid med 

lag eller fullmäktiges beslut och felet eller den åsamkade skadan inte är ringa, skall i revis-

ionsberättelsen riktas en anmärkning om saken mot den redovisningsskyldige. Anmärkning-

en kan inte riktas mot fullmäktige. Revisionsnämnden skall inhämta en förklaring av den 

som saken gäller samt kommunstyrelsens utlåtande om en anmärkning i revisionsberättel-

sen.  

 

Fullmäktige fattar beslut om de åtgärder som revisionsnämndens beredning, revisionsberät-

telsen och anmärkningar i den föranleder. När fullmäktige godkänner bokslutet skall full-

mäktige besluta om ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga.  

 

Ansvariga OFGR-revisorn Tuomas Mettomäki tillställer revisionsnämnden revisionsberättel-

sen för år 2018, som ej innehåller anmärkningar enligt KomL § 125.  

 

Beslutsförslag. Ordförande Heir: 

 

Revisionsnämnden: 

 

Fullmäktige  
1) antecknar revisionsberättelsen till kännedom, 
 
2) fastställer bokslutet för år 2018 och   
 
3) beviljar förtroendeorganens medlemmar och redovisningsskyl-

diga tjänsteinnehavare ansvarsfrihet för räkenskapsperioden 
1.1.-31.12.2018.  

 

Beslut:  Godkändes. 

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

        fortsätter.. 
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Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

Fullmäktige 20 17.6.2019 

 

 

 

§ 20   Fastställande av bokslutet för år 2018, antecknande av revisionsberättelsen för

 år 2018 till kännedom samt beviljande av ansvarsfrihet 
  

 

 BILAGA § 20/1  Styrelsens bokslutsbehandling 4.3.2019 / § 35  

BILAGA § 20/2  BDO Audiator Ab:s revisionsberättelse för år 2018  

BILAGA § 20/3  Vasa sjukvårdsdistrikt bokslut 2018  

 

REV.NÄMND: föreslår att fullmäktige 

1) antecknar revisionsberättelsen till kännedom 

2) fastställer bokslutet för år 2018 

3) beviljar förtroendeorganens medlemmar och redovisningsskyl-

diga tjänsteinnehavare ansvarsfrihet för räkenskapsperioden 

1.1–31.12.2018. 

 

FMGE:  
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Organ §  Sammanträdesdag sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

Revisionsnämnden   60 12.6.2019 

Fullmäktige         21 17.6.2019 

 

 

§ 60  BINDNINGSANMÄLNINGARNA 

 

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

teinnehavare lämna en offentlig redogörelse för sina bindnin-gar. Redogörelseskyldigheten 

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

ende- och tjänsteuppgifterna. Enligt KomL övervakar revisionsnämnden skyldigheten att re-

dogöra för bindningar iakttas samt se till att de offentliga uppgifterna i registret över bind-

ningar publiceras på VSVD:s webbplats. Nämnden är registeransvarig för registret över 

bindningar och tillkännager redogörelserna för fullmäktige. Revisionsnämnden ska tillkän-

nage redogörelserna över bindningar för fullmäktige en gång per fullmäktigeperiod och vid 

behov.  

 

 Fullmäktige har behandlat bindningsanmälningarna senast 17.10.2017 § 44, varvid bind-

ningsregistret innehöll totalt 34 anmälningar. Under hösten 2018/våren 2019 har begäran 

om uppdatering av bindningar skickats till samtliga ledande förtroendevalda och tjänstein-

nehavare. Totalt 33 uppdaterade bindningsanmälningar ingår i bifogad sammanfattning. 

 

Bilagan § 60/1   Inlämnade bindningsanmälningar och sammanfattningen över anmälning-
arna per 21.5.2019. 
 

Beslutsförslag. Ordförande Heir:  

 

Revisionsnämnden:  

1) Revisionsnämnden behandlar och granskar de till VSVD per 
21.5.2019 inlämnade bindningsanmälningarna vid sitt möte 
12.6.2019  och publicerar godtagbara anmälningar som ett 
sammanställt register på distriktets www-sida samt vidaresän-
der registret till fullmäktiges kännedom. 

2) Revisionsnämnden förutsätter att övriga anmälningspliktiga 
personer till-ställer nämnden sina bindningsanmälningar per 
31.8.2019.  

3) Nämndens ordförande redogör närmare om revisionsnämndens 
behandling av bindningsanmälningarna under fullmäktigemö-
tet 17.6.2019. 

 
Beslut:  

_______________________________________ 

 

 

 

 

 

           fortsätter.. 
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Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

Fullmäktige  21 17.6.2019 

 

 

 

§ 21 Bindningsanmälningarna  

 
BILAGA § 21 Sammanfattning över anmälningarna 
 

 
REV.NÄMNDEN:  

föreslår att fullmäktige antecknar sammanfattningen för känne-
dom.  
 

FMGE:  
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Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

 

Besvärsanvisning: kommunalbesvär, samkommun 

       Datum för sammanträdet 

Vasa sjukvårdsdistrikts fullmäktige   17.6.2019 

 

Besvärsrätt och besvärsgrunder 

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

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

och dessas kommunmedlemmar kan anföra kommunalbesvär över beslut som fattats av samkommunens 

myndigheter. Ändring i ett beslut med anledning av begäran om omprövning kan sökas genom kommu-

nalbesvär endast av den som begärt omprövningen. Om beslutet har ändrats med anledning av ompröv-

ningen, kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av parter samt samkommunens med-

lemskommuner 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 adres-
sen 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
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Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

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 

uppgjort besvären skall i besvärsskriften även uppges namn och hemkommun för denna person. I be-

svärsskriften skall vidare uppges kontaktuppgifter under vilka meddelanden i saken kan tillställas änd-

ringssökanden. 

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 

tillställts myndigheterna 

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

Inlämnande av besvärshandlingarna 

Besvärshandlingarna skall tillställas besvärsmyndigheterna inom besvärstiden före den sista dagen före 

utgången 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 bestämda ärenden såsom ärenden som gäller sociala frågor inte heller i ärenden som gäller offent-

ligrättsligt tjänsteförhållande, val, befrielse från kommunalskatt, statliga understöd eller offentliga avgif-

ter och om förvaltningsdomstolen ändrar beslutet till förmån för ändringssökanden. 


