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§ 30 Sammanträdet öppnas 

 
Sammanträdet öppnas av fullmäktigeordförande Gösta Willman. 

 
 
FMGE:  

 
 
 
 

§ 31 Namnupprop och fastställande av röstlängd för sammanträdet  

Förrättas namnupprop och konstateras närvarande ledamöter. 

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

 

       BILAGA § 31 

 

STYR:  föreslår att namnupprop förrättas och röstlängden fastställs. 

 
 

FMGE:  

 

 

 

 

§ 32 Godkännande av sammanträdets arbetsordning 

FMGE:   

 

 



Ärendesida 4(23) 

 

Organ §  Sammanträdesdag sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

Fullmäktige 33 - 34 29.11.2019 

 
 
 
 

§ 33 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:  

 

 

 

 

 

 

 

§ 34 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 Michael Luther och Harri Moisio 

till protokolljusterare. 

 

FMGE:  
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§ 175 Verksamhets- och ekonomiplan för 2020-2022 

Svd:s dir. 62 
Budgetarbetet har fortsatt efter styrelsens senaste sammanträde. 

Ekonomiplanen för åren 2021-2022 har kompletterats och texter och uppgifter finjusterats. 

 

Prissättningsgrunden och enskilda priser har kalkylerats för att uppskatta fördelningen mel-

lan de olika medlemskommunerna och utsockne kommuner. De slutliga specifika priserna 

behandlar styrelsen i december efter att fullmäktige godkänt ekonomiplanen den 29.11.2019. 

 

Verksamhetsvolymen fortsätter i stort på samma nivå som innevarande år när det gäller den 

somatiska vården. Specialsjukvårdens besök ökar genom ökad satsning på närservicen ute i 

regionen medan primärhälsovårdsbesöken på samjouren minskar något. De psykiatriska öp-

penvårdsbesöken minskar och en stängning av den psykogeriatriska avdelningen leder till 

minskat antal vårddagar medan en del av patientmaterialet planeras skötas inom specialge-

riatrin. 

 

De totala verksamhetsintäkterna i budgetförslaget uppgår till 253,5  miljoner euro och ökar 

med 3,7 % jämfört med budgeten 2019. Kommunernas totala betalningsandelar ökar med 

4,5 % på så sätt att faktureringen för den egna verksamheten ökar med 3,7 % medan genom-

faktureringen för vård i andra inrättningar beräknas öka med 8,8 % eller 3,2 miljoner. Totala 

faktureringen till medlemskommunerna beräknas uppgå till 217,4 miljoner euro, vilket är en 

ökning med 4 % jämfört med budgeten för 2019. 

 

De totala verksamhetskostnaderna uppgår till 242,5 miljoner euro vilket är en ökning med 

3,4 % jämfört med budgeten för 2019. Verksamhetskostnaderna för den egna verksamheten 

utgör 203,1 miljoner, vilket är en ökning med 2,5 % eller 4,9 miljoner euro jämfört med bud-

geten 2019.  I budgetförslaget har beaktats de strukturella förändringar som gjorts i enlighet 

med strategiprogrammet VCS 2025 och som medför en kostnadsminskning med 2 miljoner 

euro. Trots detta stiger de totala kostnaderna. 

 

Personalkostnaderna uppgår till 114,2 miljoner euro, vilket är en ökning med 4 miljoner euro 

eller 3,6 %. Totalt har antalet tjänster och befattningar ökats med 9 stycken till en kostnad av 

0,75 miljoner euro. Bland dessa ingår 5 stycken läkare, främst för att täcka de behov som 

uppkommit kring fulljoursstatusen. Ett fyrtiotal tjänstebenämningsförändringar har medta-

gits och i personalkostnaderna ingår anslag för planeringen av den integrerade välfärdssam-

kommunen om 530.000 euro. 

 

Anslagen för köpta tjänster, förutom vård i andra inrättningar, uppgår till 44,3 miljoner 

euro, vilket utgör en ökning med 1,4 % medan anslagen för vård i andra inrättningar ökar 

med 8,8 % eller 3,2 miljoner euro.  I köptjänsterna ingår även läkartjänster om 0,5 miljoner  

           fortsätter... 
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euro avsedda för att täcka de krav som ställs i och med fulljoursstatusen. Anslagen för vård i 

andra inrättningar har sänkts jämfört med användningen 2019 eftersom närservicen, i speci-

ellt Jakobstad men även andra delar av sjukvårdsdistriktet, kommer att utvecklas och för-

hoppningsvis minska användningen av andra inrättningar. 

 

Material och förnödenheter ökar med 0,6 % eller 0,2 miljoner euro.  

 

De finansiella nettokostnaderna ökar i och med den ökade låneupptagningen, 0,7 miljoner 

euro mera i finansieringskostnader har budgeterats. 

 

Investeringsförslaget uppgår till 75,9 miljoner euro. Av dessa utgör det nya H-huset 43,2 mil-

joner och övriga fastighetsinvesteringar 19,1 miljoner. 4,2 miljoner utgör apparatur och 9,4 

miljoner euro it-program. Av summan utgör 8,7 miljoner anslag för det nya klient och pati-

entdatasystemet. I ekonomiplanen upptas en totalsumma om 55 miljoner euro för kom-

mande IT-investeringar. Totalt uppgår pågående och redan inledda byggnads- och sane-

ringsprojekt till 205 miljoner euro medan ytterligare saneringar planeras för 61 miljoner 

euro. Fastighets- och It-investeringarna finansieras genom lån.  

 

Vasa sjukvårdsdistrikt har erhållit två utlåtanden över budgetberedningen, ett från Nykar-

leby och ett från Kaskö. Båda uttrycker att  verksamhetskostnadernas ökning bör begränsas 

till i genomsnitt 3,4 % på årsnivå. Vi kan konstatera att verksamhetskostnadernas ökning i 

föreligggande förslag uppgår till 3,45 % för budgetåret 2020 medan ökningarna för planåren 

2021-2022 för motsvarande verksamhet understiger 2 % på årsnivå. 
 

Utlåtanden över sjukvårdsdistriktets budgetberedning  BILAGA § 175/1 

Verksamhets- och ekonomiplan     BILAGA § 175/2 

 

SVD:s DIR.:  föreslår att  

1. styrelsen antecknar utlåtandena till kännedom, 
 

2. styrelsen föreslår att fullmäktige godkänner verksamhets- och 
ekonomiplanen i föreliggande form, 

 
3. styrelsen föreslår att fullmäktige godkänner kommun- och öv-

riga faktureringsgrunder som ingår i verksamhets- och ekono-
miplanen för 2020 på följande sätt: 
a. kommunfaktureringen baserar sig på öppenvårdsbesök, 

vårddagar och drg-paket som prissätts utifrån kostnadsmot-
svarigheten, därtill faktureras vårddagspriser för outlierda-
gar till drg-paketen och för patienter vars förflyttning för-
dröjs (tidigare klinikfärdiga). 
 

b. gränsen för dyr vård är 85.000,- euro per patient och år. 
Gränsen gäller även psykiatri. Summan av den beräknade  
      fortsätter.. 
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dyra vården uppgår till 6.000.000,- euro eller 35,36 euro per 
invånare i utjämningsavgift 

c. genom medlemsavgiften täcks patientförsäkringsavgiften, 
kostnader till giftinformationscentralen, verksamhet och lä-
kemedel enligt lagen om smittosamma sjukdomar, skol-
nings- och handledningsansvar för medicinsk rehabilitering, 
kostnader rehabiliteringsförnödenheter, den regionala 
hjälpmedelscentralens verksamhet, kostnader för upprätt-
hållande av regionala hälsovårdsregister och för primär-
vårdsenheten samt de kostnader som åläggs distriktet för 
patienter med andningsinsufficiens. I primärvårdsenhetens 
kostnader, ingår anslag för planeringen av välfärdssam-
kommunen. Medlemsavgiften för 2020 är 55,91 euro per in-
vånare. Den totala kostnaden utgör 9.487.587,-  euro. 

 
d. nettokostnaderna för den prehospitala akutsjukvården 

8.016.364,- euro faktureras som en avgift om 47,24 euro per 
invånare. 

 
e. för att upprätthålla jourberedskapen uppbärs en avgift om 

37,12 euro per invånare som täcker hälften av kostnaderna 
för dejoureringen. Avgiften uppgår till 6.298.600,- euro 

 
f.    köpta tjänster från andra sjukvårdsdistrikt och inrättningar 

faktureras som s.k. genomfakturering och omfattas även av 
utjämningssystemet 

 
g. den köpta rehabiliteringsverksamheten faktureras även som 

s.k. genomfakturering 
 
h. för grundkapitalet den 1.1.2019 erläggs ränta om 0,75 % som 

utbetalas i december 2020 till medlemskommunerna. 
 
i. gränsen för investeringsutgifter som aktiveras enligt av-

skrivningsplanen fastställs till 50.000,- euro för investering-
ar i fastigheter och 15.000,- euro för anskaffningar av ma-
skiner och apparatur. 

 
j. Inför fullmäktige fastställs bindningsnivån till den egna 

verksamhetens nettoverksamhetskostnader, nettofinansie-
ringsintäkter och kostnader samt nettoinvesteringsutgifter. 
Inför styrelsen är investeringslistan i detalj bindande. 

 
  STYR: godkände förslaget enhälligt. 
   __________ 
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§ 35 Verksamhets- och ekonomiplan för 2020-2022 

Utlåtanden över sjukvårdsdistriktets budgetberedning  BILAGA § 35/1 

Verksamhets- och ekonomiplan     BILAGA § 35/2 

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

miplanen samt kommun- och övriga faktureringsgrunder som 

inryms i planen enligt styrelsens förslag. 
 
 
FMGE: 
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§ 176 Affärsöverlåtelse av laboratorieverksamhet 

Svd:s dir. 63 
Den kliniska laboratoriemarknaden 

Den totala marknaden inom den kliniska laboratoriesektorn i Finland uppgår till uppskatt-

ningsvis 600 M €. Den offentliga sektorn producerar cirka 90 % av dessa tjänster. Den of-

fentliga serviceproduktionen är konsoliderad i flera sjukvårdsdistrikt så att de offentliga la-

boratorietjänsterna i Norra Finland tillhandahålls av affärsverkssamkommunen NordLab, i 

Östra Finland av affärsverkssamkommunen ISLAB, i Mellersta Finland, Centrala Tavastland 

och Birkaland av Fimlab Laboratoriot Ab samt i Nyland och Kymmenedalen av HUSLAB, 

som utgör en del av Helsingfors universitetssjukhus. I de övriga regionerna svarar ett sjuk-

vårdsdistrikt eller en kommun för serviceproduktionen. De största privata företagen, 

SYNLAB Finland Ab och Vita Laboratoriot Ab, är i sin helhet eller delvis i utländsk ägo. 

 

Vasa sjukvårdsdistrikts laboratorieverksamhet  

Vasa sjukvårdsdistrikt tillhandahåller laboratorietjänster för sitt eget och sina medlems-

kommuners behov. Laboratoriets verksamhetsintäkter år 2018 var 11,3 M€, och antalet an-

ställda är i nuläget cirka 120 personer. Laboratoriet har 8 verksamhetsställen. Produktionen 

utgör cirka 2 procent av de kliniska laboratoriernas produktion i Finland. 

 

Trender och framtida alternativ 

Antalet producenter inom laboratoriebranschen har under de senaste åren sjunkit då såväl 

offentliga och privata organisationer har fusionerats. Genom en större enhetsstorlek strävar 

man efter en bättre produktivitet, förmånligare priser samt efter att trygga kvaliteten och 

driftssäkerheten. Efterfrågan på dessa tjänster befinner sig i ett brytningsskede nu när pro-

duktionen av hälsotjänster i en allt högre utsträckning håller på att överföras till privata ser-

viceproducenter.  

I ett dylikt läge är det viktigt att utvärdera olika sätt att producera laboratorietjänster i fram-

tiden. I nuvarande form är den egna verksamheten sårbar, samtidigt som det visat sig vara 

svårt att behärska kostnaderna. Alternativt så kan man förena sig med någon annan offentlig 

organisation eller sälja sin verksamhet till ett privat bolag.  

Förändringarna och pressen på förändringarna inom verksamhetsområdet kommer väl till 

uttryck genom det faktum att Birkalands, Norra Österbottens och Egentliga Finlands sjuk-

vårdsdistrikt, som alla upprätthåller universitetssjukhus, har inlett beredningen av en In 

House-sammanslagning av laboratoriefunktionerna, vilket skulle upprätthållas inom ramen 

för en aktiebolagiserad organisation. Det huvudsakliga syftet med projektet är att förbättra 

kostnadseffektiviteten, trygga de stödtjänster som är kritiska för den offentliga hälso- och 

sjukvården samt att trygga möjligheterna att påverka utvecklandet av tjänsterna genom 

ägarstyrning.   
          fortsätter.. 
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Vasa sjukvårdsdistrikts mål 

Vasa sjukvårdsdistrikt har som mål att vara en högklassig och säker producent av special-

sjukvårdstjänster, samtidigt som distriktet ständigt vill utvecklas i syfte att främja detta mål.  

Då det gäller laboratorietjänsterna har distriktet som mål att bevara den bestämmanderätt 

som baserar sig på ägande och som anknyter till utvecklandet av tjänsterna, men även att 

hitta en tillräcklig storleksklass för att kunna fortsätta bedriva en konkurrenskraftig verk-

samhet. Utgående från dessa premisser så har det primära alternativet blivit att distriktet nu 

utreder möjligheterna att bli delägare i ett bolag som är en anknuten enhet. 

 
Sammanslagning av laboratorierna med Fimlab Laboratoriot Ab 

Fimlab Laboratoriot Ab är ett bolag som Birkalands sjukvårdsdistrikt grundade år 2011 från 

ett affärsverk och som framgångsrikt genomfört sammanslagningar av många olika funkt-

ioner. År 2012 anslöts huvudparten av Centrala Tavastlands sjukvårdsdistrikts laboratorie-

verksamhet till bolaget. Mellersta Finlands sjukvårdsdistrikt överförde den verksamhet som 

den idkande inom ramen för sitt affärsverk KesLab år 2014. År 2017 utvidgades verksamhet-

en att omfatta laboratorietjänsterna inom patologin i Centrala Tavastlands sjukvårdsdistrikt, 

och Päijät-Häme välfärdssamkommuns laboratoriefunktioner överfördes till bolaget år 2018. 

Ekonomiskt är bolaget intakt och innehar en komptensresurs som krävs för att bedriva en 

framgångsrik verksamhet. Betraktat som från ett strategiskt perspektiv så utgör Fimlab La-

boratoriot Ab en behärskad utvidgning. Genom en ökning av bolagets storlek strävar bolaget 

efter att nå skalfördelar för att alltjämt kunna förbättra konkurrensförmågan. Bolagets styrka 

är i synnerhet den djupa erfarenhetsbaserade förståelse för hurdana laboratorietjänster den 

krävande specialiserade sjukvården och primärvården behöver. 

Fimlab Laboratoriot Ab är en anknuten enhet, dvs. ett s.k. in house-bolag. Bolagets ägare är 

sådana upphandlande enheter som avses i lagen om offentlig upphandling och koncession, 

vilket innebär att de kan anskaffa de tjänster som de behöver direkt av bolaget. 

 
Ledningen för samkommunen har analyserat bolaget samt det indikativa anbud som bolaget 

tillställt (ICKE OFFENTLIG BILAGA: Indikativt anbud till VSVD) och beslutat att utreda en 

sammanslagning av laboratoriefunktionerna genom en verksamhetsöverlåtelse där verksam-

heten inom den kliniska kemin och kliniska mikrobiologin skulle överlåtas från samkommu-

nen till Fimlab Laboratoriot Ab, varvid samkommunen skulle bil ägare av och kund till Fim-

lab Laboratoriot Ab.. 

 
Fimlab Laboratoriot Ab 

Fimlab Laboratoriot Ab har verksamhet i landskapen Birkaland, Egentliga Tavastland, Mel-

lersta Finland och Päijänne-Tavastland. År 2018 hade bolaget en omsättning på 107 M€, och 

har för tillfället 960 anställda. Bolaget ägs av Birkalands sjukvårdsdistrikt (54,5 %), Centrala 

Tavastlands sjukvårdsdistrikt (10,1 %), Mellersta Finlands sjukvårdsdistrikt (22,4 %) och Pä-

ijät-Häme välfärdssamkommun (10,1 %). Vasa sjukvårdsdistrikt är för tillfället en liten delä-

gare i bolaget med ett innehav på 0,5 %. Därutöver har bolaget följande små delägare: Sata-

kunta och Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt samt NordLab affärsverkssamkommun. 

          fortsätter.. 
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Bolaget har över 100 verksamhetsställen. Fimlab är den största producenten av kliniska la-

boratorietjänster som tillhandahålls i bolagsform med en marknadsandel på över 20 %.  

 

Principer för en eventuell sammanslagning av funktioner  

Verksamhetsöverlåtelsen skulle omfatta enheterna för klinisk kemi och klinisk mikrobiologi, 

där verksamheten skulle köpas av Fimlab Laboratoriot Ab och där Vasa sjukvårdsdistrikt 

samkommun skulle vara säljare. Personalen skulle överföras i Fimlab Laboratoriot Ab:s 

tjänst enligt de stadganden som fastställs om överlåtelse av rörelse i arbetsavtalslagen och 

lagen om kommunala tjänsteinnehavare. Provtagningsservicen skulle bevaras som förut och 

även den lokala analytikproduktionen skulle bli kvar i Vasa och Jakobstad. Fimlab förbinder 

sig att även i fortsättningen producera tjänsterna på finska och svenska. Laboratoriets ser-

vicenivå och prissättning av produkter skulle även i fortsättningen möjliggöra en effektiv 

kundbetjäning och analytikproduktion i Vasa sjukvårdsdistrikt. Vasa sjukvårdsdistrikt skulle 

bli kund till Fimlab Laboratoriot Ab och en inflytelserik ägare med representation i bolags-

styrelsen. Samarbetet mellan ägarna och målen för bolaget skulle fastställas i det delägarav-

tal som sjukvårdsdistriktet redan nu har ingått i egenskap av liten delägare och som nu skulle 

ändras så att sjukvårdsdistriktet skulle få en jämlik ställning i förhållande till de övriga hu-

vuddelägarna. Det här arrangemanget kunde verkställas fr.o.m. 1.3.2020. 

 

Verksamhetsöverlåtelsen skulle omfatta undersökningstjänsterna inom den kliniska kemin, 

kliniska mikrobiologin och hematologin, blodcentralstjänsterna, klinisk fysiologiska under-

sökningar på basnivå samt de provtagningstjänster som tillhandahålls av Vasa sjukvårdsdi-

strikts laboratorier i nuvarande omfattning. Då det gäller laboratorietjänsterna inom patolo-

gin skulle man komma överens om en option som i senare skede kunde användas för att ge-

nomföra en överlåtelse med motsvarande villkor. 

 

Det centrala innehållet som berör beslutsfattandet är följande: 

Samkommunen säljer laboratoriefunktionerna till Fimlab Laboratoriot Ab. Den totala köpe-

skillingen är 3 200 000 euro, varav de anläggningstillgångar som överlåts utgör 178 910,90 

euro inklusive en moms på 24 % och affärsvärdet utgör 3 021 089,10 euro inklusive en moms 

på 24 %. (BILAGA) Utkast till köpebrev om överlåtelse av verksamhet, Förteckning över de 

anläggningstillgångar som överlåts) 

 

Samkommunen tecknar 400 nya aktier i Fimlab Laboratoriot Ab till ett pris på 3 962 

euro/aktie, varvid distriktet skulle erhålla en ägarandel på 7,55 procent. Värdet på teckning-

en uppgår till sammanlagt 1 584 800 euro. 

 

När Vasa sjukvårdsdistrikt blev en liten delägare i bolaget anslöts distriktet till bolagets del-

ägaravtal, där man detaljerat fastställer principerna för verksamheten och administrationen i 

bolaget samt för delägarnas bestämmanderätt i bolaget. I det avtal med vilket delägaravtalet 

ska ändras kommer man överens om att Vasa sjukvårdsdistrikts ställning som liten delägare 

ändras så att den motsvarar huvuddelägarnas ställning i bolaget samt att samkommunen får  

          fortsätter.. 
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en plats i bolagsstyrelsen. (ICKE OFFENTLIG BILAGA: Ändring av delägaravtal/Fimlab La-

boratoriot Ab) 

 

Fimlab förbinder sig till att i fortsättningsvis tillhandahålla en servicenivå på minst nuva-

rande nivå på finska och svenska. I det ramavtal som ingås i samband med teckningen av ak-

tier kommer man överens om de allmänna villkor som ska tillämpas på tjänsterna, och i de 

serviceavtal som ingås innan verksamheten överlåts kommer man överens om innehållet i 

servicen i detalj. I anslutning till ramavtalet överenskommer man också om hur servicepro-

duktionen ska uppföljas och utvecklas regelbundet tillsammans. (ICKE OFFENTLIG 

BILAGA: Ramavtalshelhet som sluts mellan Vasa sjukvårdsdistrikt och Fimlab, beskrivning 

av avtalsdisposition och avtalsinnehåll) 

 

Fimlab Laboratoriot Ab:s styrelse godkänner för egen del sammanslagningen av laboratorie-

funktionerna och de avtalshandlingar som hänför sig till sammanslagningen 22.11.2019. 

 

Beredningen i VSVD har framskridit så att man nu fört officiella samarbetsförhandlingar 

med företrädare för personalen enligt lagen om samarbete mellan kommunala arbetsgivare 

och arbetstagare. I förhandlingarna har diskuterats grunderna för, verkningarna av och al-

ternativen till den planerade fusionen. Personalen kommer att överföras som s.k. gamla ar-

betstagare till Fimlab. I det sista förhandlingstillfället deltog även företrädare för Fimlabs 

ledning och man utredde vilka juridiska och ekonomiska följder som fusioneringen kommer 

att medföra. Infomöten har redan hållits med hela laboratoriepersonalen och ett nytt större 

informationsmöte är även inplanerat till början av december 2019. 

 

Riskerna har bedömts tillsammans med personalen och Fimlab Laboratoriot Ab har gett ett 

genmäle utgående från ett riskhanteringsperspektiv.  (ICKE OFFENTLIG BILAGA: 

RISKBEDÖMNING) 

 

Dokumenthelheten inrymmer: 

EN ICKE OFFENTLIG BILAGA: Ett indikativt avtal till VSVD 

BILAGA: Utkast till köpebrev om överlåtelse av verksamhet, Förteckning över de anlägg-

ningstillgångar som överlåts 

EN ICKE OFFENTLIG BILAGA: Ändring av delägaravtal/Fimlab Laboratoriot Ab 

EN ICKE OFFENTLIG BILAGA: Ramavtalshelhet som sluts mellan Vasa sjukvårdsdistrikt  

och Fimlab,  beskrivning av avtalsdisposition och avtalsinnehåll 

EN ICKE OFFENTLIG BILAGA: Riskbedömning 

         BILAGA § 176/1-5 

 

SVD:s DIR förslår att: 

Styrelsen ska anteckna det indikativa anbudet till VSVD, ändringen 

av delägaravtalet, dispositionen av för ramavtalshelheten samt 

riskbedömningen jämte svaren för kännedom 

       fortsätter.. 
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Styrelsen ska föreslå för fullmäktige att: 

 Fullmäktige ska godkänna överlåtelsen av verksamheten i en-

lighet med köpebrevet 

 Befullmäktiga sjukvårdsdistriktets direktör att underteckna kö-

pebrevet och de ändringar som görs i delägaravtalet när ägandet 

ökar samt att överenskomma om eventuella korrigeringar av 

teknisk natur i dessa 

 Befullmäktiga sjukvårdsdistriktets direktör att förhandla om 

och underteckna ramavtalet om upphandling av laboratorie-

tjänster. 

 

STYR: godkände förslaget enhälligt. 

 __________ 
 

 

 

§ 36 Affärsöverlåtelse av laboratorieverksamhet 

EN ICKE OFFENTLIG BILAGA: Ett indikativt avtal till VSVD 

BILAGA: Utkast till köpebrev om överlåtelse av verksamhet, Förteckning över de anlägg-

ningstillgångar som överlåts 

EN ICKE OFFENTLIG BILAGA: Ändring av delägaravtal/Fimlab Laboratoriot Ab 

EN ICKE OFFENTLIG BILAGA: Ramavtalshelhet som sluts mellan Vasa sjukvårdsdistrikt  

och Fimlab,  beskrivning av avtalsdisposition och avtalsinnehåll 

EN ICKE OFFENTLIG BILAGA: Riskbedömning 

         BILAGA § 36/1-5 

 

STYR: föreslår att fullmäktige ska; 

 godkänna överlåtelsen av verksamheten i enlighet med köpe-

brevet 

 befullmäktiga sjukvårdsdistriktets direktör att underteckna kö-

pebrevet och de ändringar som görs i delägaravtalet när ägandet 

ökar samt att överenskomma om eventuella korrigeringar av 

teknisk natur i dessa 

 befullmäktiga sjukvårdsdistriktets direktör att förhandla om 

och underteckna ramavtalet om upphandling av laboratorie-

tjänster. 

 

FULLM:  
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§ 180 Uppdatering av förvaltningsstadgan med anledning av en omorganisering inom  

 förvaltningens serviceområde 

FD 45 
Inom förvaltningens serviceområde görs en omorganisering enligt vilken man överför en del 

resurser till en forsknings- och utvecklingsenhet, i syfte att få en större enhetshelhet med an-

svar för forskning, IT, utveckling, projekt och kommunikation. Utvecklingschefen kommer 

att leda nämnda enhet. 

 

Vidare föreslås att kommunikationschefen ska ta plats i samkommunens ledningsgrupp och 

att ekonomidirektören ska underställas sjukvårdsdistriktets direktör.  

 

De här förändringarna förutsätter en ändring (med fet stil) av nedan nämnda stycken i för-

valtningsstadgans § 12 och § 19: 

 

”§ 12 Personalorganisationen 
Samkommunen leds av direktören för sjukvårdsdistriktet. Direktören för sjukvårdsdistriktet 
direkt underställda tjänsteinnehavare är chefsöverläkaren, chefsöverskötaren, förvalt-
ningsdirektören, ekonomidirektören och kvalitetsdirektören. 
Chefsöverläkaren direkt underställda tjänsteinnehavare är direktörerna för ansvarsområ-
dena. Chefsöverskötaren direkt underställda tjänsteinnehavare är överskötarna. Förvalt-
ningsdirektören direkt underställda tjänsteinnehavare är chefer och direktörer inom för-
valtningen och försörjningen, dock inte kommunikationschefen. Chefsöverläkaren, chefsö-
verskötaren och förvaltningsdirektören kan ha sig underställd sakkunnigpersonal i stabs-
funktion. 
 
§ 19 Ledningsgruppen för samkommunsförvaltning och dess uppgifter 
Ledningsgruppen för samkommunsförvaltning består av sjukvårdsdistriktets direktör, 
chefsöverläkaren, chefsöverskötaren, förvaltningsdirektören, HR-direktören, ekonomidirek-
tören, juristen och kommunikationschefen.” 
 

 Utdrag ur förvaltningsstadgan av gällande § 12 och § 19 i dessas helhet BILAGA § 180 

 

FD föreslår att:                  

styrelsen föreslår att fullmäktige godkänner ändringarna i förvalt-

ningsstadgan. 

 STYR: godkände förslaget enhälligt. 

  __________ 
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§ 37 Uppdatering av förvaltningsstadgan med anledning av en omorganisering inom  

 förvaltningens serviceområde 

Utdrag ur förvaltningsstadgan av gällande § 12 och § 19 i dessas helhet BILAGA § 37 

  

STYR: föreslår att fullmäktige godkänner ändringarna i förvaltningsstad-

gan 

 

FULLM:  
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§ 184 Servicenivån för den prehospitala akutsjukvården för tiden 1.1.2020 -31.12.2020 

CÖL 10  

Styrgruppen för centralen för prehospital akutsjukvård i Åbo universitetssjukhus specialupp-

tagningsområde har i linje med förordningen om prehospital akutsjukvård uppgjort ett ser-

vicenivåbeslut för den prehospitala akutsjukvården i VSVD för år 2020. 
Servicenivån har fastställts av centralen för prehospital akutsjukvård i specialupptagnings-

området så att det mål som uppställts för servicenivån är det samma i samtliga sjukvårdsdi-

strikt. Även den disposition som används i servicenivåbeslutet är det samma inom hela Åbo 

universitetssjukhus specialupptagningsområde. 

I servicenivåbeslutet har man gått in för att hålla servicenivån på samma nivå trots att man 

är medveten om att man inte kommer att kunna uppfylla det uppställda målet till alla delar. I 

och med bruktagningen av nödcentralens nya datasystem ERICA har antalet A/B-uppdrag 

tilltagit kraftigt. Det tilltagna antalet uppdrag har lett till att insatstiderna blivit längre. Styr-

gruppen för centralen för prehospital akutsjukvård i specialupptagningsområdet är enig om 

att det primära målet måste vara att korrigera den riskbedömningsmodell som används i 

ERICA, och inte att luckra upp det mål som uppställts för servicenivån. 

I det här beslutet om servicenivån har man uppdaterat grundläggande uppgifter som ändrats 

i området, samt kompletterat beslutet med ett omnämnande av den läkarenhet som finns till 

förfogande under tjänstetid. Den verksamhet som tillhandahålls av läkarenheten har förverk-

ligats på ett kostnadseffektivt sätt genom att dra nytta av fältchefens reservbil och en befint-

lig läkarresurs. Läkaren arbetar på akutpolikliniken i vårdarbetet (exklusive den läkare som 

ansvarar för den prehospitala akutsjukvården och som handhar administrativa uppgifter), 

men åker på uppdrag vid behov. Erfarenheterna av den här läkarenheten som använts redan 

i ett år har varit positiva. 

Till övriga delar är servicenivåbeslutet oförändrat. 

        BILAGA § 184 /1-2 

CÖL: 

Föreslår, att styrelsen godkänner VSVD:s samkommuns service-

nivåbeslut för den prehospitala akutsjukvården för tiden 1.1.2020 – 

31.12.2020 och för den vidare till fullmäktige för godkännande. 

 

STYR: godkände förslaget enhälligt. 

 __________ 
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§ 38 Servicenivån för den prehospitala akutsjukvården för tiden 1.1.2020 -

 31.12.2020 

Servicenivåbeslutet, Karta   BILAGA § 38 /1-2 

 

STYR: föreslår att fullmäktige godkänner VSVD:s samkommuns service-

nivåbeslut för den prehospitala akutsjukvården för tiden 1.1.2020 – 

31.12.2020  

 

FULLM:  
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§ 165 Revisionsnämndens iakttagelser i revisionsberättelsen  

Svd:s dir. 57 

Revisionsnämnden har i sin utvärderingsberättelse (s. 58) sammanfattat sina iakttagelser i 

16 punkter, vilka delgavs fullmäktige 17.6.2019. Styrelsen ger sina kommentarer till fullmäk-

tige i samband med novembermötet.  

 
Revisionsnämndens 16 sammanfattande kommentarer   BILAGA § 165 

 
Nedan behandlas i kronologisk ordning svaren med anledning av revisionsnämndens iaktta-

gelser. 

 
1) Revisionsnämnden är förvånad över det att bokslutet 2018 i sin rapportering helt uteslu-

ter en mellananalys av VCS 2025 programmets år 2018 fastställda nya mätbara mätare 
och målnivåer. Nya VCS 2025 måltavlans uppföljning är värd en separat kontinuerlig ut-
värdering i bokslutet.  
Svar:  
Programmet VCS 2025 har vidareutvecklats för att rapporteringen hädanefter ska vara 
tydligare. Rapporteringen för år 2019 följer fortfarande den tidigare modellen, men redan 
vid halvårsstrecket har man separat lyft fram hur målnivåerna i programmet har förverk-
ligats.  

2) Efter en komparativ jämförelse av styrprocesser runtom landet bland sjukvårds-distrikten 
noterar revisionsnämnden att de uppställda verksamhetsmässiga och ekonomiska målen 
är högklassiga och det är utmärkt att man ständigt söker förbättringar genom omvärldsa-
nalysering.  
Svar:  
I enlighet med kvalitetssystemet vill vi ständigt utveckla och utvärdera kvaliteten i vår 
verksamhet.  

3) Nämnden ställer frågan om ansvarsområdenas målstyrningsmekanism och synkronise-
ring med VCS 2025 strategin kan förbättras och målens mätbarhet konkretiseras?  
Svar:  
Under år 2019 har man förtydligat både målen och mätarna i programmet VCS 2025. An-
talet mål har minskats och mätarna har förtydligats genom att komplettera dem med 
gränsvärden. Verksamheten inom serviceområdena uppföljs med dessa gemensamma 
mätare. Dessutom har man också strävat efter att utveckla målstyrningsmekanismer för 
ansvarsområdena, samtidigt som man gjort upp egna mätare för dem.  

4) Nämnden rekommenderar att de i verksamheten uppställda strategienliga centrala målen 
kontinuerligt följs upp varvid beslut om nödvändiga styrinsatser/korrigeringar kan göras 
under budgetåret och dokumenteras i samband behandlingen av mellanbokslut.  
Svar:  
Målen uppföljs kontinuerligt. Tjänstemannaledningen i organisationen sammankommer 
varje tisdag till en lägesöversikt där man följer upp måluppfyllelsen. I september hölls en 
gemensam utvecklingsdag för styrelsen och tjänstemannaledningen, där man systema-
tiskt behandlade både målen i verksamhetsplanen och målen i programmet VCS 2025. 
         fortsätter... 
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Tillika så fastställde man vem/vilka som ansvarar för och bekräftar att målen har upp-
nåtts i slutet av året. 

5) Av de 42 bindande rapporterade mätbara verksamhetsmässiga och ekonomiska målen 
ovan uppnåddes helt tjugo (48 %), femton uppnåddes ej (35 %) och sju målsättningar 
uppnåddes delvis eller nöjaktigt (17 %). Både inför fullmäktige och styrelsen bindande 
målen förekom icke fullbordade mål.  
Svar:  
Året var utmanande och många åtgärder har vidtagits för att måluppfyllelsen nästa år 
bättre ska kunna säkerställas.  

6) Nämnden efterlyser en fördjupad analys om varför de bindande målens förverkligande-
grad år 2018 klart försämrades. De bindande målens samlade analys kunde innehålla en 
bedömning av ledarskapets måluppfyllelse på VCS- och serviceområdesnivå.  

 Svar: En del av de mål som hade uppställts för år 2018 kunde inte uppnås på grund av or-
saker som vi inte kunde påverka, en del mål ställde till utmaningar, i synnerhet de mätare 
som var personalrelaterade. Då det gäller de ekonomiska mätarna måste ledarskapet se 
till att uppföljningen görs med tätare mellanrum, och det här kommer att påbörjas redan 
från och med början av år 2019. Dessutom vidtog man åtgärder för att främja personalens 
 tillfredsställelse i arbetet. Det skulle viktigt att få ett ställningstagande om huruvida den 
 frivilliga integrationen i Vasa sjukvårdsdistrikt ska genomföras nu efter att lagstiftningen 
inte kunde ros i hamn, eftersom det här skulle bidra till att förtydliga strategin.  

7) Nämnden anser att även serviceområdenas måluppställning och -uppföljning framöver 
bör innehålla rapportering om de bindande ekonomiska målens utfall som en del av ba-
lanced scorecard-mekanismen. Finns det ett behov att balansera både målmekanismen 
och målvolymerna mellan serviceområdena? De fastställda bindande målnivåerna som 
gäller serviceområdena kräver en analogisk exakt återrapportering i bokslutet.  
Svar:  
Serviceområdena är av olika storlek både gällande antalet verksamhetsmässiga enheter 
och antalet olika yrkesgrupper, varvid målantalen kan ha varierat. Målen och mätarna i 
programmet VCS 2025 har förtydligats under innevarande år. Mätarna har förtydligats 
genom att komplettera dem med gränsvärden och genom en minskning av antalet mä-
tare. Serviceområdena fastställer de åtgärder som bör vidtas för att målnivån ska uppnås. 
Serviceområdena avger en detaljerad responsrapport om hur de bindande målen har 
uppnåtts. 

8) Nämnden rekommenderar fortsatt utvecklingsarbete gällande serviceprocesserna och 
processmätarna. Processerna saknar specificerade mål och mätare i en sådan form att de 
genuint skulle användas till att de facto styra arbetet. Processernas gränsytor måste även 
granskas för att patientprocesserna kan göras smidiga mellan enhetsgränserna.  
Svar: Under hösten 2019 ska man stegvis ta i bruk ett nytt verktyg för processbeskrivning 
på VCS. Verktyget kommer att göra det möjligt att öppet publicera processer för valda 
personer i en publiceringsmiljö, vilket avsevärt kommer att främja arbetet i gränssnittet. 
Det här förutsätter dock att man i gränssnittet använder sig av ett processbeskrivnings-
verktyg som hör till samma programvarufamilj.  
Ett mål för den kvalitetsledning som årligen synas internt i samband med syneförrätt-
ningen av processerna blir att fastställa nyckeltal och målnivåer för processerna. 

9) Glädjande nog minskade antalet sjukfrånvarodagar från 16 dagar (2017) per anställd till 
15,4 dagar i fjol. Utvecklingen berodde delvis på de utförda bolagiseringarna.  
Svar: Förmännen följer kontinuerligt med sjukledigheterna och handlägger dem i enlighet 
med programmet för tidigt stöd.     fortsätter... 
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10) Digitaliseringen måste i rask takt utarbetas till konkreta förverkligandemål som man 
inom VCS genom den påbörjade digitala vägkartan visionerar fram.  
Medan IT allt mer tränger in specialsjukvårdens framtid, bör bl.a. IT-direktörens med-
verkande och konstanta medlemskap i VSVD:s centrala ledningsgrupper förstärkas. Är 
det tillräckligt att en IT-direktör ansvarar för de massiva framtida ITC-utmaningarna?  

 
Svar:  
Sjukvårdsdistriktet har anställt en regional IT-direktör och dessutom har vi en planerare, 
vars huvudsakliga uppgift är att utveckla de tjänster som anknyter till digitalisering.  

11) Nämnden efterlyser en konkret handlingsplan som en del av VCS 2025-programmet för 
att motverka köpserviceutgifternas tillväxt. Detta är viktigt även för att trygga VSVD:s 
konkurrenskraft och serviceutbud enligt VCS 2025. I helhetsekonomiska jämförelser pla-
cerar sig VSVD runtom medelvärdet för sjukvårdsdistrikten. Den stora risken och hotbil-
den utgörs av den generella tillväxten av köpservicetjänster, detta speciellt gällande be-
folkningen inom distriktets norra region.  

 Svar: Vi har vidtagit omfattande utvecklingsåtgärder för att få bukt på köptjänsterna. I 
 synnerhet i den norra delen av distriktet har man satsat på utvecklandet av närservicen. 
Och trenden verkar ha utjämnats. Men vi håller planenligt på att utveckla närtjänster som 
ska tillhandahållas av den specialiserade sjukvården i hela sjukvårdsdistriktet. Tyvärr så 
skapar centraliseringsförordningen en press på verksamheten som för i riktning mot en 
ökad användning av köptjänster.    

12) Revisionsnämndens förnyelseutmärkelse år 2018 går till serviceområdet för öppenvår-
den för den bästa mätbara måluppfyllelsegraden för fjolåret.  

13) Under tiden tills psykiatrin flyttar till Sandviken 2022 så förväntar sig nämnden att man 
bygger upp en handlingsplan för genomförandet de obligatoriska förnyelseåtgärder man 
visionerat fram under år 2018.  

 Svar: Den psykiatriska verksamheten utvecklas kontinuerligt samtidigt som man förbere-
der sig på flytten till Sandviken.  

14) Riskhanteringen och den interna kontrollen bör samordnas till en konkret del av den 
strategiska och årliga budgetprocessen.  
Svar:  
Vi har tillsatt en arbetsgrupp för riskhantering, där den interna kontrollens perspektiv 
också har involverats. Ledningsgruppen för samkommunförvaltningen sammanträder re-
gelbundet med denna arbetsgrupp.  

15) Revisionsnämnden har haft en ständig uppföljning av internrevisionens resurser inom 
VSVD. Nämnden är oroad av att den tidigare vakansens relativa arbetsinsats tydligt ned-
bantats och den nuvarande ansvarspersonens yrkesbenämning ej förbättrar intern-
revisionens status och trovärdighet.  
Svar:  
Yrkesbenämningen och resurserna har justerats under år 2019.  

16) Den strandade vård- och landskapsreformen fortskrider nu som en österbottnisk vårdre-
form. Distriktets strategiska styrprocess och målsättningsmekanism har tydligt förbätt-
rats via den färska uppdateringen av VCS 2025 programmet och dess mätare. Totalt sett 
och med beaktande av primärt vårdtillgången, kundtillfredsställelsen, produktivitetsut-
vecklingen, det nationellt haltande reformläget samt det negativa ekonomiska slutresulta-
tet så anser nämnden att helhetsresultatet är helt godtagbart.  

          fortsätter... 
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FD:  föreslår att styrelsen ger utredningen till fullmäktige. 

 

STYR: godkände förslaget enhälligt. 

 __________ 
 

 

§ 39 Revisionsnämndens iakttagelser i revisionsberättelsen 

Revisionsnämndens 16 sammanfattande kommentarer   BILAGA § 39 

 

STYR: föreslår att fullmäktige antecknar redogörelsen för kännedom. 

 

FULLM:  
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Organ §  Sammanträdesdag sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

 

Besvärsanvisning: kommunalbesvär, samkommun 

       Datum för sammanträdet 

Vasa sjukvårdsdistrikts fullmäktige   29.11.2019 

 

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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Organ §  Sammanträdesdag sida 

 

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. 


