
Protokoll · sida 1(12) 

nr 3/2019 

Organ: Fullmäktige 

Tid: onsdagen den 23 oktober 2019, kl. 10.00 

Plats: Vasa centralsjukhus, auditorium Grågås, Y3 

Beslutsfattare Se bilaga § 23 

Närvarande:    

Frånvarande:    

Sakkunniga:    

Övriga  

närvarande: 

   

Föredragande:    

Sekreterare: Björn Boucht   

Paragrafer: 22 - 29 

Protokollet 

undertecknat: 

Ordförande: 

 

 

Gösta Willman  

Sekreterare: 

 

 

Björn Boucht  

Justerat: Plats och tid: 

 

 

 

Plats och tid: 

 

 

 

Framlagt till  

påseende: 

Framlagts allmänt till påseende under 

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

 

 

Björn Boucht, förvaltningsdirektör 

Utdragets riktighet bestyrker: 

 

 

 

 



Möteskallelse · sida 2(12) 

 

Organ: Fullmäktige 

Tid: Onsdagen den 23.10.2019, kl. 10.00  

Plats: Vasa centralsjukhus, auditorium Grågås, Y3 

Ärendeförteckning 

Paragraf Ärende som behandlas Sida 

§ 22 Sammanträdet öppnas 3 

§ 23 Namnupprop och fastställande av röstlängd för sammanträdet 3 

§ 24 Godkännande av sammanträdets arbetsordning 3 

§ 25 Sammanträdets laglighet 4 

§ 26 Protokollets justering och framläggande av protokollet till påseende 4 

§ 27 Utvärdering av servicenivån för den prehospitala akutsjukvården år 2018

  6 

§ 28 Finansieringen av H-huset samt fastighetsaktiebolag 9 

§ 29 Val av ny ersättare i sjukvårdsdistriktets styrelse 10 

 

Ordförande:  

 

 

Gösta Willman 



Ärendesida 3(12) 

 

Organ §  Sammanträdesdag sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

Fullmäktige 22-24 23.10.2019 

 

 

 

§ 22 Sammanträdet öppnas 

 
Sammanträdet öppnas av fullmäktigeordförande Gösta Willman. 

 
 
FMGE:  

 
 
 
 

§ 23 Namnupprop och fastställande av röstlängd för sammanträdet  

Förrättas namnupprop och konstateras närvarande ledamöter. 

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

 

       BILAGA § 23 

 

STYR:  föreslår att namnupprop förrättas och röstlängden fastställs. 

 
 

FMGE:  

 

 

 

 

§ 24 Godkännande av sammanträdets arbetsordning 

FMGE:   

 

 



Ärendesida 4(12) 

 

Organ §  Sammanträdesdag sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

Fullmäktige 25 - 26 23.10.2019 

 
 
 
 

§ 25 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:  

 

 

 

 

 

 

 

§ 26 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 Carola Lithén och Jan-Anders 

Lundenius till protokolljusterare. 

 

FMGE:  



Ärendesida 5(12) 

 

Organ §  Sammanträdesdag sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

Styrelsen 132 16.9.2019 

Fullmäktige 27 23.10.2019 

 

 

 

§ 132 Utvärdering av servicenivån för den prehospitala akutsjukvården år 2018 

 

Svd:s dir. 41 

Överläkaren för den prehospitala akutsjukvården Taneli Väyrynen har utarbetat en rapport 

om hur den akuta prehospitala akutsjukvården har förverkligats år 2018. Jämförelsen i rap-

porten görs i förhållande till den av fullmäktige godkända planen. 

 

Servicenivån inom den prehospitala akutsjukvården 2018   BILAGA § 132   

 

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 föl-

jande: 

I den nuvarande modellen baserar sig riskklassificeringen på Finlands miljöcentrals tätorts-

klassificering. 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 skill-

nader 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 an-

talen. 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. 

 

Rapporten presenteras noggrannare på sammanträdet av överläkaren för den prehospitala 

akutsjukvården Taneli Väyrynen.      fortsätter… 



Ärendesida 6(12) 

 

Organ §  Sammanträdesdag sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

Styrelsen 132 16.9.2019 

Fullmäktige 27 23.10.2019 

 

 

 

SVD:s DIR.:  

föreslår, att styrelsen tar del av rapporten och för den vidare till 

fullmäktige för kännedom. 

 

                                               STYR: 

styrelsen tog del av rapporten och för den vidare till fullmäktige för 

kännedom. 

                                                             _____________ 

 
 
 
 

§ 27 Utvärdering av servicenivån för den prehospitala akutsjukvården år 2018 

 
       BILAGA § 27 
 
 
STYR: föreslår att fullmäktige antecknar rapporten för kännedom. 
 
FMGE:  
 

  



Ärendesida 7(12) 

 

Organ §  Sammanträdesdag sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

Styrelsen 149  7.10.2019 

Fullmäktige 28  23.10.2019 

 

 

 

 

§ 149 Finansieringen av H-huset samt fastighetsaktiebolag 
 

Svd:s dir. 47 
H-husets tidigare behandlingar: 

Styrelsen               § 127   10.11.2016 

Fullmäktige          § 20   28.11.2016 

Styrelsen               § 24                23.2.2017 

Fullmäktige          § 6                        20.3.2017 

Styrelsen             § 18                      19.2.2018 

Styrelsen              § 69                      7.5.2018 

Styrelsen            § 21                      18.2.2019 

Styrelsen  § 55  12.4.2019 

Fullmäktige  § 9  15.4.2019 

 

Styrelsen har i enlighet med fullmäktiges beslut 15.4.2019 fortsatt utredningen av finansie-

ringsalternativen. 

 

Enligt Social- och hälsovårdsministeriets behandling 14.05.2019 är undantagslovet som be-

viljades 17.3.2017 fortsättningsvis i kraft, men endast för det fall att byggandet enligt den ur-

sprungliga inlämnade anhållan sker till sjukvårdsdistriktets balans. Såväl alternativet finan-

sieringsleasing som bildande av ett fastighetsbolag skulle kräva ett nytt tillstånd av ministe-

riet, det räcker inte med ett ändringssökande. 

 

De olika modeller som utretts är finansieringsleasing och fastighetsbolagsform samt den ur-

sprungliga modellen av byggande av H-huset som en investering till sjukvårdsdistriktets 

egna balans. 

Den största orsaken till att man ville utreda möjligheterna till alternativt ägande är att sam-

kommunens skulder och tillgångar upptas i de enskilda kommunernas koncernbokslut enligt 

kommunens andel i grundkapitalet. Ifall ett fastighetsbolag skulle bildas för H-huset och bo-

laget skulle uppta lånet, skulle skulden tas upp i koncernbokslutet endast ifall ägoandelen 

överstiger 50 %. Kostnaderna för själva lånet betalas slutligen av kommunerna enligt an-

vändningen under de år som lånet avkortas. Avskrivningar och räntor ingår i prissättningen 

av sjukvårdsdistriktets tjänster. Man bör alltså åtskilja den andel som verkligen betalas och 

den som upptas i koncernbokslutet. 

Gällande grundkapitalsandelarna pågår en separat beredning av en förändring i andelarna 

mellan kommunerna. 

         fortsätter.. 



Ärendesida 8(12) 

 

Organ §  Sammanträdesdag sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

Styrelsen 149  7.10.2019 

Fullmäktige  28  23.10.2019 

 

 

 

På basen av de diskussioner som förts med Inspira samt med kommunernas kommundirek-

törer och ekonomidirektörer har man kunnat konstatera att leasing inte längre utgör ett al-

ternativ och att det inte är ändamålsenligt att överföra enbart H-huset till ett fastighetsbolag.  

Ifall man vill överföra fastigheterna till ett fastighetsbolag bör sjukvårdsdistriktets samtliga 

fastigheter överföras. Detta medför dock att överlåtelseskatt om 4 % skall erläggas vid över-

föringen. De inledande diskussionerna med Europeiska Investeringsbanken ger också vid 

handen att lånetagaren måste vara samkommunen, inte ett fastighetsbolag.  

 

På basen av diskussionerna inom gruppen av kommundirektörer och ekonomidirektörer be-

slöt man avge ett förslag till sjukvårdsdistriktets styrelse enligt vilket man ska söka om låne-

finansiering för H-huset. Ett beslut om långivaren fattas efter konkurrensutsättning. Låneti-

den och amorteringarna är lika med avskrivningstiden och -storleken för investeringen. 
 

Inspiras utredning av de olika finansieringsalternativen   BILAGA § 149/1 

Inspiras utredning av fastighetsbolagsmodellen    BILAGA § 149/2 

 Protokoll från möte med kommundirektörerna och ekonomidirektörerna  

 i samband med beredningen av Österbottens välfärdsområde  BILAGA § 149/3 

 

 

Vid sidan av denna utredning pågår en separat utredning av huruvida även apparatur skulle 

kunna överföras till ett eventuellt fastighetsaktiebolag vid bildandet av en välfärdssamkom-

mun. 

  

SVD:s DIR.:  

föreslår att sjukvårdsdistriktets styrelse och fullmäktige får ta ställ-

ning till Inspiras utredningar och kommun- och ekonomidirektö-

rernas förslag, enligt vilket man i detta skede inte ska grunda ett 

fastighetsaktiebolag för H-huset, utan utreda fastighetsaktiebo-

lagsmodellen i samband med grundandet av välfärdssamkommu-

nen med beaktande av hela fastighetsmassan. 

Sjukvårdsdistriktets direktör befullmäktigas att starta en offert-

runda för lånefinansieringen om 145 miljoner samt att styrelsen på 

basen av inkomna offerter besluter om val av finansieringsgivare. 

 

STYR: godkände förslaget enhälligt. 

  __________ 
   fortsätter.. 

 



Ärendesida 9(12) 

 

Organ §  Sammanträdesdag sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

Fullmäktige  28  23.10.2019 

 
 
 
 
 

§ 28 Finansieringen av H-huset samt fastighetsaktiebolag 

 
Inspiras utredning av de olika finansieringsalternativen  KONF BILAGA § 28/1 

Inspiras utredning av fastighetsbolagsmodellen KONF BILAGA § 28/2 

 Protokoll från möte med kommundirektörerna och ekonomidirektörerna  

 i samband med beredningen av Österbottens välfärdsområde  BILAGA § 28/3 

 
 
STYR:  

föreslår att fullmäktige tar ställning till Inspiras utredningar och 

kommun- och ekonomidirektörernas förslag, enligt vilket man i 

detta skede inte ska grunda ett fastighetsaktiebolag för H-huset, 

utan utreda fastighetsaktiebolagsmodellen i samband med grun-

dandet av välfärdssamkommunen med beaktande av hela fastig-

hetsmassan. 

 

Sjukvårdsdistriktets direktör befullmäktigas att starta en offert-

runda för lånefinansieringen om 145 miljoner samt att styrelsen på 

basen av inkomna offerter besluter om val av finansieringsgivare. 
 
FMGE:  

  



Ärendesida 10(12) 

 

Organ §  Sammanträdesdag sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

Styrelsen 121 26.8.2019 

Fullmäktige  29 23.10.2019 

 

 

 

 

 

 

§ 121 Avsägelse från förtroendeuppdrag, Ulf Stenman 

 

FD 27  

Ulf Stenman har tillträtt tjänsten som tf kommundirektör i Kronoby kommun och avsäger sig 

därför sin plats som ersättare i Vasa sjukvårdsdistrikt samkommuns styrelse fr.o.m 1.8.2019. 

Fullmäktige väljer en ny ersättare. 

          BILAGA § 121 

 

FD:  föreslår, att styrelsen antecknar uppgiften för kännedom och för 

valet av ny ersättare till fullmäktige. 

 

STYR: antecknade uppgiften för kännedom och för valet av ny ersättare 

till fullmäktige. 

 ________ 

 

§ 29 Val av ny ersättare i sjukvårdsdistriktets styrelse 

STYR: fullmäktige torde välja ny ersättare till sjukvårdsdistriktets styrelse. 

 

FMGE:                    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ärendesida 11(12) 

 

Organ §  Sammanträdesdag sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

 

 

Besvärsanvisning: kommunalbesvär, samkommun 

       Datum för sammanträdet 

Vasa sjukvårdsdistrikts fullmäktige   23.10.2019 

 

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


Ärendesida 12(12) 

 

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. 


