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RÖSTETAL 

ÄÄNIÄ 154

Omröstningsärende 

Äänestettävä asia: 0,0

Närvarande 

Läsnä 0

JA- förslag

KYLLÄ-ehdotus: 0,0

Frånvarande 

Poissa 154

NEJ-förslag 

EI-ehdotus: 0,0

Kommun Röster Fullmäktigeledamot (ersättare) Närvarande Röster

Kunta Äänet Valtuustojäsen (ersättare) Paikalla Äänet JA 

KYLLÄ

NEJ 

EI

Blankt 

Tyhjää

JA 

KYLLÄ

NEJ 

EI

Blankt 

Tyhjä

1 Jakobstad 20 Haldin Annica
   Pietarsaari (Vikström Mona)

19278 Suojoki Marcus
(Yli-Pelkola Kim)

Kronqvist Bengt
(Björklund Lars)

2 Kaskö 2 Lundenius Jan-Anders
1262 (Mangs Carl-Gustav)

3 Korsholm 20 Lithén Carola
   Mustasaari (Jungerstam Susanne)

19444 Salin Ulla-Maj
(Ahlbäck Linda)

Luther Michael
(Hildén Ulf)

4 Korsnäs 3 Holmqvist Katarina
2122 (Juthborg Johanna)

Kronqvist Anna-Lena
(Båssar Christina)

5 Kristinestad 7 Ragnäs Patrick
   Kristiinankaupunki (Kindt Christina)

6596 Perjus Mikael
(Ingves Sari-Milla)

6 Laihela 9 Lampinen-Tuomela Mari
   Laihia (Aro Erkki)

8058 Nyysti Tapio
(Latva-Nikkola Heikki)

Salo-Somppi Säde
(Vettenranta Marja)

7 Larsmo 6 Svenlin Daniel
   Luoto (Hjulfors Andreas)

5340 Bredbacka Bernhard
(Enbär Anders)

8 Malax 6 Brolund Lili-Ann
  Maalahti (Uthardt Lorenz)

5477 Skinnar Sture
(Vesterback Kristina)

9 Nykarleby 8 Willman Gösta
   Uusikarlepyy (Frostdahl Roger)

7455 Palm Maria
(Frostdahl-Blomqvist Siw)

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

9471 Granlund Gun

(Westerlund Thorolf)

Eriksson Jim

(Häggblom Björn)

11 Pedersöre 12 Forsblom Greger

11016 (Berger Helena)

Holmäng Johanna

(Vik-Hästbacka Carita)

Kock Viktor

(Pettersson David)

12 Vasa 44 Karppi Päivi

    Vaasa (Heimo Hokkanen)

67552 Moisio Harri 

178/4=44,5 max. 1/4 (Moisio Päivi)

Erickson Sture

(Öhman Thomas)

Nilsson-Väre Marit

(Somppi Sari)

Hellman Per

(Englund Nils-Johan)

Silander Juha

(Kiviniemi Mirja)

13 Vörå 7 Heir Kjell

     Vöyri (Bystedt Rainer)

6613 Jusslin Gunilla

(Ohlis Carita)
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BILAGA § 27



 

1. Definition och uppföljning av servicenivån 

Den modell som används vid definiering och uppföljning av den prehospitala akutsjukvården har 

reviderats. Analyserna som nuförtiden görs centraliserat i hela Finland sköts tillsvidare av HNS. 

De väsentligaste förändringarna i definieringen och uppföljningen av servicenivån är följande: 

I den nuvarande modellen baserar sig riskklassificeringen på Finlands miljöcentrals tätortsklassificering. 

Riskområdena delas in i fyra områdesklasser: centralort, annan tätort, bebodd landsbygd och övriga 

områden. Antalet uppdrag och invånare beaktas enbart i samband med definitionen av centralorter. 

Insatstiderna presenteras i minuter. I fråga om A- och B-uppdrag beskrivs insatstiderna med hjälp av en 

mediantid inom vilken 90 % av patienterna ska få vård. Insatstiden definieras som tiden från det att den 

första enheten för prehospital akutsjukvård har fått larm till dess att den första enheten (en enhet för 

första insatsen eller en ambulans) finns på plats. I C-uppdrag ska 90 % nås inom 30 minuter och i D-

uppdrag ska 90 % nås inom två timmar. 

I och med att analyserna nu görs nationellt så blir uppgifterna mera jämförbara. I de tidigare resultaten 

förekom det skillnader sjukvårdsdistrikt emellan, vilka berodde förutom på skillnader i servicenivån även 

på skillnader i analysprocesserna. 

Regionalt betraktat så hämmar processändringen ändå jämförbarheten med tidigare år. Uppgifter om 

uppdrag har matats in på en server från och med år 2016, varför resultaten endast finns tillgängliga i 

nuvarande form från och med detta. Då det gäller antalet uppdrag kan man se att den nya 

handläggningsmodellen ger resultat som avviker från de tidigare antalen. Då det totala antalet uppdrag 

år 2017 beräknat enligt det tidigare systemet uppgick till 17 124 stycken så uppgick det totala antalet 

uppdrag beräknat enligt det nya systemet till 18 271 stycken.  

 

2. Antalet uppdrag och servicenivån i Vasa sjukvårdsdistrikt 

År 2018 hade den prehospitala akutsjukvården 26,42 uppdrag/1 000 invånare. Det här är det lägsta 

antalet bland sjukvårdsdistrikten i Finland. Sjukvårdsdistrikten hade i genomsnitt 34,89 uppdrag/1 000 

invånare. De motsvarande siffrorna i de kringliggande sjukvårdsdistrikten (skillnaden i jämförelse med 

Vasa sjukvårdsdistrikt anges i parentes) var: 

Mellersta Österbotten:  38,22 (+45 %) 

Syd-Österbotten: 42,91 (+62 %) 

Satakunta:  36,59 (+38 %) 

 

Det totala antalet uppdrag uppgick till 18 505 stycken. Antalet ökade i jämförelse med fjolåret med 

enbart 1,3 %. Det tilltagna antalet uppdrag framhävs i de mest brådskande uppdragen. Antalet A-



uppdrag ökade med 4,9 %, och antalet B-uppdrag med 6,6 %. Antalet C-uppdrag var nära nog 

oförändrat. Antalet icke-brådskande D-uppdrag sjönk med 4,0 %. 

 

A- och B-uppdrag Median 90 % 

Områdesklass Mål Resultat Skillnad Mål Resultat Skillnad 

Centralort 6:00 5:15 -0:45 9:00 7:52 -1:08 

Annan tätort 8:00 8:00 ±0 17:00 16:48 -0:12 

Bebodd landsbygd 15:00 14:43 -0:17 26:00 24:35 -1:25 

 

C- och D-uppdrag 90 % 

Hela landskapet Mål Resultat Skillnad 

C-uppdrag 30:00 25:00 -5:00 

D-uppdrag 120:00 50:02 -69:58 

 

Den fastställda servicenivån förverkligades till alla delar i Vasa sjukvårdsdistrikt. 

 

3. Antalet uppdrag och servicenivån i det mellersta prehospitala akutsjukvårdsområdet 

Antalet uppdrag 2017-2018: 

  

2017 2018 Förändring 

Mellersta prehospitala 
akutsjukvårdsområdet 

10564 10490 -0,7 % 

  Vasa 8093 8249 1,9 % 

  Korsholm 1339 1332 -0,5 % 

  Laihela 1132 909 -19,7 % 

 

Avvikande från de övriga prehospitala akutsjukvårdsområden, så ökade inte antalet uppdrag i det 

mellersta prehospitala akutsjukvårdsområdet, utan till och med sjönk en aning. Vid en kommunspecifik 

bedömning så fortsatte antalet uppdrag att öka i Vasa, medan den tidigare ökningen i antalet uppdrag i 

Korsholm stannade upp.  I Laihela steg antalet uppdrag kraftigt ännu år 2017, medan man nu kan notera 

en kraftig minskning i antalet uppdrag. En motsvarande stark variation från år till år kan skönjas även i 

andra kommuner än i Laihela. 

 

 

 



A- och B-uppdrag Median 90 % 

Områdesklass Mål Resultat Skillnad Mål Resultat Skillnad 

Centralort 6:00 5:12 -0:48 9:00 7:46 -1:14 

Annan tätort 8:00 7:53 -0:07 17:00 14:14 -2:46 

Bebodd landsbygd 15:00 13:31 -1:29 26:00 21:00 -5:00 

 

C- och D-uppdrag 90 % 

Hela prehospitala 
akutjukvårdsområdet Mål Resultat Skillnad 

C-uppdrag 30:00 21:08 -8:52 

D-uppdrag 120:00 50:28 -69:32 

 

Den fastställda servicenivån förverkligades till alla delar i det mellersta prehospitala 

akutsjukvårdsområdet. 

 

3. Antalet uppdrag och servicenivån i det norra prehospitala akutsjukvårdsområdet 

Antalet uppdrag 2017-2018: 

  

2017 2018 Förändring 

Norra prehospitala 
akutsjukvårdsområdet 

4452 4626 3,9 % 

  Jakobstad 2104 2204 4,8 % 

  Nykarleby 846 903 6,7 % 

  Vörå 631 715 13,3 % 

  Pedersöre 639 585 -8,5 % 

  Larsmo 232 219 -5,6 % 

 

Antalet uppdrag fortsätter att öka i det norra prehospitala akutsjukvårdsområdet. Antalet uppdrag i 

Jakobstad och Nykarleby ökade liksom ifjol. Antalet uppdrag i Larsmo fortsätter att minska. I Vörå och 

Pedersöre kan man notera en kraftig variation från år till år. Fjolårets tydliga minskning i Vörå har bytts 

mot en ökning, och vice versa i Pedersöre. 

 

A- och B-uppdrag Median 90 % 

Områdesklass Mål Resultat Skillnad Mål Resultat Skillnad 

Centralort 6:00 5:21 -0:39 9:00 8:01 -0:59 

Annan tätort 8:00 8:22 +0:22 17:00 17:53 +0:53 

Bebodd landsbygd 15:00 14:16 -0:44 26:00 24:18 -1:42 



I områdesklassen Annan tätort så ligger man 22 sekunder (median) och 53 sekunder (90 %) under det 

fastställda målet. I övrigt så förverkligas den fastställda servicenivån. 

 

C- och D-uppdrag 90 % 

Hela prehospitala 
akutjukvårdsområdet Mål Resultat Skillnad 

C-uppdrag 30:00 25:11 -4:49 

D-uppdrag 120:00 42:55 -77:05 

 

I C- och D-uppdrag så förverkligas den fastställda servicenivån. 

 

4. Antalet uppdrag och servicenivån i det södra prehospitala akutsjukvårdsområdet 

Antalet uppdrag 2017-2018: 

  

2017 2018 Förändring 

Södra prehospitala 
akutsjukvårdsområdet 

3255 3389 4,1 % 

  Närpes 1245 1321 6,1 % 

  Kristinestad 1000 1093 9,3 % 

  Malax 612 589 -3,8 % 

  Kaskö 216 201 -6,9 % 

  Korsnäs 182 185 1,6 % 

 

Antalet uppdrag i det södra prehospitala akutsjukvårdsområdet fortsätter att öka, dock i en mera 

måttlig takt än ifjol (då ökningen var 8,9 %). Antalet uppdrag i Närpes och Kristinestad fortsätter att öka, 

samtidigt som antalet uppdrag i Korsnäs till väsentliga delar är oförändrat. I Malax och Kaskö har antalet 

uppdrag minskat lindrigt.  

A- och B-uppdrag Median 90 % 

Områdesklass Mål Resultat Skillnad Mål Resultat Skillnad 

Annan tätort 8:00 8:40 +0:40 17:00 20:00 +3:00 

Bebodd landsbygd 15:00 16:16 +1:16 26:00 25:45 -0:15 

 

Då det gäller det södra prehospitala akutsjukvårdsområdet så förmedlar den nya uppföljningsmodellen 

en bättre bild av den rådande situationen. Enligt den tidigare uppföljningspraxisen så verkade den 

rapporterade situationen vara värre, för då låg man som högst 10–15 procentenheter under de 

fastställda målen. År 2017 skulle man enligt det fastställda målet för t.ex. riskområde 2 nå patienter 



inom 15 minuter i 95 % av fallen i A/B-uppdrag. Resultatet i det södra prehospitala 

akutsjukvårdsområdet låg då under 80 %. 

Den nya rapporteringsmodellen påvisar att även om servicenivån fortfarande inte ligger på en önskvärd 

nivå så är den verkliga skillnaden tolerabel. I områdesklassen Annan tätort så ligger man bara 40 

sekunder under den mediantid som fastställts för A/B-uppdrag, och 90 % av patienterna nås efter en tre 

minuters överskridning av den fastställda insatstiden. På den bebodda landsbygden så ligger man 1 min 

och 16 sek under den fastställda mediantiden. 

I Kaskö strävar man fortfarande efter att etablera en enhet för första insatsen, diskussionerna i frågan 

vidareupptas i oktober 2019. 

C- och D-uppdrag 90 % 

Hela prehospitala 
akutjukvårdsområdet Mål Resultat Skillnad 

C-uppdrag 30:00 32:05 +2:05 

D-uppdrag 120:00 60:06 -59:54 

 

I fråga om C-uppdragen så överskrids den fastställda insatstiden med lite över två minuter. Den 

fastställda servicenivån för D-uppdrag uppnås. 

 



Protokoll · sidor 1(7) 

nro 1/2019 

Organ: Österbottens välfärdsområdes beredning  

Tid: 10.9.2019 kl./kl. 8.30 – 10.38 

Plats: Vasa centralsjukhus, mötesrum T1  

Beslutsfattare  

Närvarande: Kommundirektörer: 

Christina Båssar 

Gun Kapténs 

Hans-Erik Lindqvist 

Jenny Malmsten 

Juha Rikala 

Kristina Stenman 

Mats Brandt 

Rurik Ahlberg 

Stefan Svenfors 

Tom Holtti 

Tomas Häyry   

 

Ekonomidirektörer: 

Anders Lidman 

Caroline Westerdahl 

Jan-Erik Backa 

Jari Karjalainen 

Kent-Ole Qvisén 

Rabbe Eklund 

Rikard Haldin 

 

Vasa sjukvårdsdistrikt: 

Marina Kinnunen 

Lena Nystrand 

Gösta Willman 

Hans Frantz 

Björn Boucht 

Frånvarande:    

Sakkunniga:    

Övriga  

närvarande: 

Mirja Högstrand (Kaskö)   

Föredragande: Marina Kinnunen   

Sekreterare: Björn Boucht   

Paragrafer: 1 - 9 

Protokollet 

undertecknat: 

Ordförande: 

 

 

Tomas Häyry 

Sekreterare: 

 

 

Björn Boucht 

Justerat: Plats och tid: 

 

 

Juha Rikala 

 

 

 

 

Framlagt till  

påseende: 

 Utdragets riktighet bestyrker: 

 

 

 

 

BILAGA § 28/3



Möteskallelse · sida 2(7) 

 

Organ: Österbottens välfärdsområdes beredning  

Tid: 10.9.2019 kl./kl. 8.30 

Plats: Vasa centralsjukhus, mötesrum T1  

Ärendeförteckning 

Paragraf Ärende som behandlas Sida 

§ 1  Sammanträdet öppnas 3 

§ 2  Mötespraxis och val av ordförande 3 

§ 3  Lägesöversikt 3 

§ 4  Finansieringen av H-huset 4 

§ 5  Fastighetsaktiebolag 4 

§ 6  Finansiering av klient- och patientdatasystemet (APTJ) 4 

§ 7  Läget gällande beredningen av välfärdssamkommunen 5 

§ 8  Nästa sammanträde 7 

§ 9  Sammanträdet avslutas 7 

 

Ordförande: Tomas Häyry 



Ärendesida 3(7) 

 

Organ §  Sammanträdesdag sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

Österbottens välfärdsomr.beredn. 1 10.9.2019 

 

 

§ 1  Sammanträdet öppnas 

Vasa sjukvårdsdistrikts direktör Marina Kinnunen öppnade sammanträdet och hälsade alla 

välkomna. 

 

§ 2  Mötespraxis och val av ordförande                                               

I samband med inledningen av beredningen av välfärdssamkommunen kom man överens 

om att stads- och kommundirektörerna ska fungera som en arbetsgrupp med uppgift att be-

reda ärenden till styrgruppen för beslutsfattande. Sjukvårdsdistriktets direktör fungerar som 

föredragande för beredningen, varför det skulle vara tillbörligt att välja en ordförande bland 

stads- och kommundirektörerna. Hädanefter kommer sjukvårdsdistriktet att skicka en före-

dragningslista minst tre dagar före sammanträdet. Sjukvårdsdistriktets förvaltningsdirektör 

fungerar som mötessekreterare, vilket innebär att sammanträdet också protokollförs. För det 

här sammanträdet bör man också välja protokolljusterare, eftersom man vill att protokollet 

ska anslutas som bilaga till föredragningslistan för sjukvårdsdistriktets styrelse. Mötesproto-

kollen justeras på följande sammanträde. 

 

SVD:s DIREKTÖR: föreslår att en ordförande väljs för sammanträdet. 

 

BESLUT: Tomas Häyry valdes enhälligt till ordförande, Hans-Erik Lindqvist till 

vice ordförande och Juha Rikala till protokolljusterare. 

 

§ 3  Lägesöversikt                                                                                                      

Sjukvårdsdistriktets direktör och ekonomidirektör gav en lägesöversikt med följande inne-

håll: 

 

 Förändringen till ett sjukhus med omfattande jour dygnet runt 

 Budgetläget och situationen gällande den nya verksamhets- och ekonomiplanen 

 En arbetsgrupp tillsatt för utvärdering av hur den prehospitala akutsjukvården kunde 

ordnas 

 Utvecklandet av social- och hälsovården på nationell nivå 

– 2023? 

– Speciallösningar? 

– Fokus på social- och hälsovården samt räddningsväsendet 

 

BESLUT: Lägesöversikten antecknades för kännedom. 

 



Ärendesida 4(7) 

 

Organ §  Sammanträdesdag sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

 

§ 4  Finansieringen av H-huset                                                                                                   

Sjukvårdsdistriktets direktör informerade om hur beredningen av finansieringen framskri-

der. 

 

SVD:S DIR.: På basis av de diskussioner som förts med Inspira samt kommu-

nernas kommundirektörer och ekonomidirektörer ska man avge ett förslag till 

sjukvårdsdistriktets styrelse enligt vilket man ska söka om lånefinansiering för 

H-huset. Ett beslut om långivaren fattas efter konkurrensutsättning. Lånetiden 

och amorteringarna är lika med avskrivningstiden för investeringen. 

 

Vasa stads representant föreslog att beslutsförslaget ska kompletteras med föl-

jande tillägg: en utredning om ändring av samkommunens hela fastighetsför-

mögenhet till ett fastighetsaktiebolag. Vid denna utredning bör man beakta 

uppkomsten av en eventuell välfärdssamkommun och också att apparater över-

förs till fastighetsaktiebolaget. Denna utredning påbörjas så fort som möjligt. 

 

BESLUT: Den föredragandes förslag och Vasa stads tilläggsförslag godkändes 

enhälligt.  

 

§ 5  Fastighetsaktiebolag                                                                                          

SVD:s DIR.: sjukvårdsdistriktets fullmäktige får ta ställning till Inspiras utred-

ning och förslag enligt vilket man i detta skede inte ska grunda ett fastighetsak-

tiebolag för H-huset, utan utreda fastighetsaktiebolagsmodellen i samband med 

grundandet av välfärdssamkommunen med beaktande av hela fastighetsstock-

en. 

 

BESLUT: förslaget godkändes enhälligt.  

  

§ 6  Finansiering av klient- och patientdatasystemet (APTJ)                                                                                                     

SVD:s DIR.: Ingen anbudsbegäran har skickats ut ännu i det här skedet, en ni-

onde förhandlingsrunda ska gås i september  

 

Med tanke på finansieringen föreslår man följande: 

– Sjukvårdsdistriktets investering, dvs. att sjukvårdsdistriktet tar lån och 

kommunerna börjar betala först i det skedet då systemet tas i bruk, med 

andra ord uppskattningsvis år 2024. 

– Sjukvårdsdistriktets tar lån och lånetiden motsvarar avskrivningstiden. 



Ärendesida 5(7) 

 

Organ §  Sammanträdesdag sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

 Om verksamheten fortsätter i nuvarande form, så betalar kommu-

nerna för primärvårds- och socialvårdsandelen enligt befolknings-

underlaget och sjukvårdsdistriktets står för den specialiserade sjuk-

vårdens andel.  

 Om vi har en frivillig, integrerad välfärdssamkommun i vilken samt-

liga kommuner medverkar till samtliga delar då systemet lanseras så 

betalar kommunerna en programavgift för systemet i 10 år enligt be-

folkningsunderlaget   

 Om vi har ett landskap så överförs förpliktelserna till landskapet. 

 

BESLUT: Förslaget antecknades för kännedom.  

 

§ 7  Läget gällande beredningen av välfärdssamkommunen  

Tidtabell 

SVD:s DIR:  

 

Beredningsfas II (strategiska linjedragningar och utvecklingsarbete) genomförs 

i maj–december 2019. Samkommunen får medlemskommunernas beslut om 

ändringen av grundavtalet och medverkan i december 2019.  

 

Beredningsfas III (beredning, realisering och utveckling) genomförs under år 

2020. Den här fasen av beredningen styrs av en styrgrupp (som består av alla 

kommuners styrelse- och fullmäktigeordföranden samt stadsdirektörer). Först 

utses en verkställande direktör och ledande tjänstemän som har till uppgift att 

bereda den nya välfärdssamkommunen. 

 

Förslag till tidtabell: 

– En ny version av grundavtalet behandlas på styrgruppens sammanträde den 

23 oktober kl. 12.30 

– Det slutgiltiga grundavtalet sänds på remissrunda 28.10–13.12.2019  

– Välfärdssamkommunen inleder verksamheten 1.1.2021 

 

Förslag till styrgruppen:  

På styrgruppens nästa sammanträde som hålls den 2 oktober kl. 16.30 behand-

las frågor som berör godkännandet av tidtabellen och ramen för beredningen 

under år 2020.  

 

BESLUT: Förslagen till tidtabeller godkändes. 

 

 

 

 

 



Ärendesida 6(7) 

 

Organ §  Sammanträdesdag sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

Ändring av grundkapitalet 

 
Vasa sjukvårdsdistrikts ekonomidirektör redogjorde för medlemskommunernas nuvarande 

grundkapitalsandelar och kommunernas avgifter för användningen av Vasa centralsjukhus 

tjänster samt för metoder om hur kommunernas grundkapitalsandelar kan ändras. En dis-

kussion fördes om frågor gällande försäljningen av sjukvårdsdistriktets fastighet i Roparnäs 

 

Vasa stads representant föreslog att en arbetsgrupp ska tillsättas för att bereda 

de frågor som anknyter till grundkapitalsandelarna. 

 

BESLUT: en arbetsgrupp tillsätts för att bereda de frågor som anknyter till 

grundkapitalsandelarna. Följande personer utsågs till arbetsgruppen: Kent-Ole 

Qvisén, Rabbe Eklund, Lena Nystrand, Jan-Erik Backa, Anders Lidman och Jari 

Karjalainen. 

 

Beredning av det slutgiltiga grundavtalet 

 

BESLUT: Följande grupper tillsätts: 

 
1. En ekonomigrupp som utgående från kommunernas utlåtanden ska finslipa 

de paragrafer som anknyter till ekonomiska frågor och grundkapitalet. Ar-

betsgruppen ska också dryfta, vilka ekonomiska ramvillkor som ska ställas 

på väldfärdssamkommunen under de första verksamhetsåren. Arbetsgrup-

pens medlemmar: Kent-Ole Qvisén, Rabbe Eklund, Anders Lidman, Lena 

Nystrand, Jan-Erik Backa och Jari Karjalainen. 

2. En fastighetsgrupp som har till uppgift att fungera som arbetsgrupp för den 

utredning som ska beställas angående fastighetsaktiebolaget men även ska 

komma med ett förslag om vad man ska göra med sjukvårdsdistriktets fas-

tigheter i framtiden. Medlemmar: Markku Järvelä, Ulf Stenbacka, Edd 

Grahn, Ben Antell, Peter Hellström, Lars Lundegård, Tommy Nordlund.  

3. En beslutsfattandegrupp som har till uppgift att utarbeta ett slutgiltigt för-

slag till styrelse- och fullmäktigeparagrafer i grundavtalet utgående från de 

tillställda utlåtandena. Sammansättningen av denna grupp behandlas på 

styrgruppens sammanträde den 2 oktober. 

4. En ägarstyrningsgrupp som har till uppgift att redigera de paragrafer som 

berör organen och ägarstyrningen i grundavtalet utgående från de tillställda 

utlåtandena: Marina Kinnunen, Christina Båssar, Tomas Häyry, Rurik Ahl-

berg, Christina Stenman, Hans-Erik Lindqvist. 

 

Vasa sjukvårdsdistrikts representanter tar på sig att kalla till det första sam-

manträdet och sjukvårdsdistriktets direktör lovade skicka arbetsgruppernas 

uppgifter och en tidtabell, eftersom det behövs ett förslag på formuleringarna i 

det slutgiltiga grundavtalet behövs. 

 



Ärendesida 7(7) 

 

Organ §  Sammanträdesdag sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

 

§ 8  Nästa sammanträde 

Nästa sammanträde hålls den 11 oktober kl. 9.00 i sammanträdesrum T1 på Vasa central-

sjukhus. 

 

§ 9  Sammanträdet avslutas 

 
Ordföranden avslutade sammanträdet kl. 10.38. 


