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Organ: Fullmäktige, Vasa sjukvårdsdistrikt  

  
Tid: 31.8.2020 kl. 10.00 – 

Plats: Vasa centralsjukhus, auditorium Grågås, Y3 

 

Närvarande: Se bilaga § 18 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Frånvarande: 
 
 
Sakkunniga:  
 
 
Övriga när-   
varande:  
 
 
Föredragande:  

 
 
Sekreterare: Juha Post    förvaltningsdirektör 
 
Paragrafer: 18 – 30 
 
 
Protokollet  Ordförande    Sekreterare 
undertecknat: 
 
 

 Gösta Willman   Juha Post 
 
Justerat: Plats och tid:   Plats och tid: 
 
 
 _________________________ ________________________ 
 
 
Framlagt till  Framlagts allmänt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes: 
påseende: under tiden 
 
 ____/____ - ____/____.20___ 
      _________________________ 
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Tid: 31.8.2020 kl. 10.00 – 

Plats: Vasa centralsjukhus, auditorium Grågås, Y3 

Ärendeförteckning 

Paragraf Ärende        Sida 

 
 
 

§ 18 Sammanträdet öppnas – laglighet och beslutsförhet 3 

§ 19 Val av protokolljusterare 4 

§ 20 Samkommundirektörens lägesöversikt 5 

§ 21 Inrättande av tjänst som direktör för samkommunen för välfärdsområdet 7 

§ 22 Besättande av tjänst som direktör för samkommunen för välfärdsområdet 9 

§ 23 Inrättande av tre sektordirektörstjänster för samkommunen för välfärdsområdet 11 

§ 24 Inrättande av tjänst som förvaltningsdirektör, ekonomidirektör, HR-direktör och 

kommunikationsdirektör för samkommunen för välfärdsområdet 13 

§ 25 Budgetändring 2020 15 

§ 26 Komplettering av avskrivningsplanen 16 

§ 27 Fullmäktigeledamöternas motioner och övriga initiativ 17 

§ 28 Godkännande av principerna för ägarstyrning 18 

§ 29 Laihela kommuns nya ordinarie ledamot under den återstående mandatperioden i fullmäktige för 

Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun 19 

§ 30 Övriga eventuella ärenden 20 
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§ 18 Sammanträdet öppnas – laglighet och beslutsförhet 

 

Enligt 90 § i Vasa sjukvårdsdistrikts förvaltningsstadga ska kallelsen till sammanträdet utfärdas 

av ordföranden eller, om han eller hon är förhindrad, av vice ordföranden. I kallelsen ska man 

ange tid och plats för sammanträdet samt de ärenden som ska behandlas. 

 

I kallelsen ska man också ange om det är fråga om ett elektroniskt sammanträde samt den 

webbadress och den plats där allmänheten kan följa sammanträdet. Av kallelsen ska framgå om 

en del av ärendena kommer att behandlas vid ett slutet sammanträde. 

 

Kallelsen ska skickas minst fem (5) dagar före fullmäktiges sammanträde till varje ledamot och 

till dem som har rätt att närvara eller plikt att närvara vid sammanträdet samt till alla 

medlemskommuner. Inom samma tid ska det informeras om sammanträdet på samkommunens 

webbplats. 

 

Enligt 97 § i förvaltningsstadgan ska de närvarande ledamöterna och ersättarna konstateras 

elektroniskt eller genom namnupprop som verkställs i alfabetisk ordning. När ordföranden har 

konstaterat vilka fullmäktigeledamöter som är närvarande konstaterar ordföranden vilka 

ledamöter som eventuellt anmält förhinder och vilka ersättare som träder i deras ställe samt om 

sammanträdet är lagligen sammankallat och beslutfört. 

 

Enligt 103.1 § i kommunallagen (410/2015) är fullmäktige beslutfört då minst två tredjedelar av 

ledamöterna är närvarande. 

 

Ordförande Gösta Willman öppnar sammanträdet. 

 

Namnupprop förrättas och närvarande ledamöter konstateras. Dessutom konstateras också att 

röstlängden är uppgjord enligt § 6 i grundavtalet. 

 

         BILAGA § 18 
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§ 19 Val av protokolljusterare 

 

Enligt 111 § i Vasa sjukvårdsdistrikts förvaltningsstadga förvaltningsstadga ska fullmäktige vid 

varje sammanträde välja två (2) ledamöter att justera sammanträdesprotokollet till de delar som 

protokollet inte justeras vid sammanträdet. 

 

Enligt 112 § i förvaltningsstadgan ska protokoll från fullmäktige med tillhörande besvärsanvisning 

efter justeringen hållas tillgängliga på samkommunens webbplats så som det bestäms i 140 § i 

kommunallagen. 

 

Enligt 150 § i förvaltningsstadgan kan protokollet undertecknas och justeras elektroniskt. 

 

Till protokolljusterare föreslås medlem Mikael Perjus och medlem Patrick Ragnäs. 
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§ 20 Samkommundirektörens lägesöversikt 

 

Fullmäktige för samkommunen får ta ställning till samkommundirektörens lägesöversikt på 

fullmäktigesammanträdet. 

 

I samband med lägesöversikten genomgås aktuella frågor som bland annat hänför sig till 

verksamhet, ekonomi, kunder, personal och utveckling. 
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§ 5 Inrättande av tjänst som direktör för samkommunen för välfärdsområdet  

 

Styrgruppen för beredningen av Österbottens välfärdsområde beslutade vid sitt sammanträde 

17.6.2020/§ 4 att den integrerade verksamheten i samkommunen för Österbottens 

välfärdsområde ska inledas med de kommuner som beslutat att överföra ansvaret för ordnandet 

av social- och hälsovården till välfärdssamkommunen. 

 

Välfärdsområdet integrerar tjänsterna och personalen inom primärvården, socialvården och 

specialistvården under en och samma organisation. Personalen överförs till samkommunen för 

Österbottens välfärdsområde i huvudsak utan något ansökningsförfarande i form av överlåtelse 

av rörelse. Hela personalen överförs till den nya organisationen 1.1.2022 genom överlåtelse av 

rörelse. 

 

De ledande uppgifterna i beredningen av välfärdsområdet sköts med tjänsteansvar. 

Sjukvårdsdistriktets fullmäktige sammanträder 31.8.2020 och inrättar de tjänster som 

ledigförklarades på sommaren 2020 (tjänster med 100 %:s arbetsinsats). Tjänsterna är ordinarie 

och de utsedda tjänsteinnehavarna överflyttas till samkommunen för Österbottens 

välfärdsområde genom överlåtelse av rörelse när verksamheten inleds. 

 

Enligt 37 § i Vasa sjukvårdsdistrikt förvaltningsstadga är det fullmäktige som beslutar om 

inrättande av tjänsten. 

 

Styrgruppen för beredningen av Österbottens välfärdsområde har beslutat (17.6.2020/§ 8) föreslå 

att Vasa sjukvårdsdistrikts styrelse och därefter fullmäktige bl.a. ska inrätta en tjänst som direktör 

för samkommunen för Österbottens välfärdsområde (i grundavtalet lyder titeln direktör för 

samkommunen). 

 

Om sjukvårdsdistriktets direktör är jävig ska ärendet enligt 3 § i förvaltningsstadgan behandlas 

på grundval av ordförandens redogörelse, utan föredragning av en tjänsteinnehavare. Då ligger 

ordförandens förslag till grund för behandlingen. 

 

ORDF.:  föreslår att styrelsen ska föreslå att fullmäktige ska inrätta en tjänst 

som direktör för samkommunen för välfärdsområdet. 

 

STYR: Sjukvårdsdistriktets direktör Marina Kinnunen avlägsnade sig från 

sammanträdet på grund av jäv (partsjäv) för den tid då ärendet 

behandlades och ett beslut i ärendet fattades. 

 

 godkände förslaget efter diskussion. 

 ________ 
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§ 21 Inrättande av tjänst som direktör för samkommunen för välfärdsområdet 

 

 

STYR: föreslår, att fullmäktige godkänner inrättandet av en tjänst som 

direktör för samkommunen för välfärdsområdet. 

 

FULLM: 
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§ 6 Besättande av tjänst som direktör för samkommunen för välfärdsområdet  

 

Styrgruppen för beredningen av Österbottens välfärdsområde beslutade vid sitt sammanträde 

17.6.2020/§ 4 att den integrerade verksamheten i samkommunen för Österbottens 

välfärdsområde ska inledas med de kommuner som beslutat att överföra ansvaret för ordnandet 

av social- och hälsovården till samma samkommun som ansvarar för medlemskommunernas 

specialiserade sjukvård. 

 

Den första som rekryteras till samkommunen för Österbottens välfärdsområde är en ordinarie 

direktör. Direktören för samkommunen ansvarar för beredningen av välfärdsamkommunen. När 

verksamheten inletts ansvarar direktören för att verksamheten framgångsrikt leds och utvecklas 

på basen av de beslutande organens linjedragningar. 

 

Rekryteringen till samkommunen för Österbottens välfärdsområde bereddes av en 

rekryteringsarbetsgrupp som tillsatts av styrgruppen för beredningen av Österbottens 

välfärdsområde (17.6.2020/§ 10). Följande personer valdes till rekryteringsarbetsgruppen: den 

politiska styrgruppens ordförande Patrick Ragnäs, den politiska styrgruppens vice ordförande 

Johanna Holmäng, ordföranden för Vasa stads stadsstyrelse Maria Tolppanen, ordföranden för 

VSVD:s styrelse Hans Frantz, ordföranden för VSVD:s fullmäktige Gösta Willman, Larsmos 

kommundirektör Gun Kapténs, Korsholms kommundirektör Rurik Ahlberg, Vasa 

koncernförvaltnings direktör Jari Karjalainen samt Närpes tf. stadsdirektör Björn Häggblom 

(senare stadsdirektör Mikaela Björklund när hon inlett sin tjänstgöring). Dessutom inrymmer 

arbetsgruppen en representant för sjukvårdsdistriktets HR-enhet med uppgift att fungera som 

tekniskt beredningsstöd. 

 

Rekryteringsarbetsgruppen ger sitt förslag till tjänsteval till den politiska styrgruppen för 

beredningen av välfärdssamkommunen. Styrgruppen ger ett förslag till val av ledande 

tjänsteinnehavare till styrelsen för Vasa sjukvårdsdistrikt. Styrelsen igen ger ett förslag till val av 

tjänsteinnehavarna till fullmäktige som gör det slutgiltiga tjänstevalet. 

 

Behörighetskravet för tjänsten som direktör för samkommunen är en för uppgiften lämplig högre 

högskoleexamen och kännedom om branschen samt erfarenhet av ledarskap och strategiskt 

utvecklingsarbete. Uppgiften förutsätter goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska och 

finska (språkintyg krävs).  

 

Tjänsten som direktör för samkommunen har varit ledigförklarad 29.6–13.7.2020. Tjänsten 

söktes av 2 personer, sjukvårdsdistriktets direktör Marina Kinnunen och sjukvårdsdistriktets 

utvecklingsdirektör Tony Pellfolk. Båda sökande uppfyller de behörighetskrav som ställs på 

tjänsten. 
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Styrelsen    § 6     17.8.2020 
Fullmäktige    § 22    31.8.2020 
 

 

 

Arbetsgruppen har vid sitt sammanträde 5.8.2020 enhälligt beslutat föreslå att Marina Kinnunen 

ska väljas till direktör för samkommunen för välfärdsområdet. Den politiska styrgruppen för 

beredningen av välfärdssamkommunen har vid sitt sammanträde 11.8.2020 valt Marina 

Kinnunen till sin kandidat som direktör för samkommunen. 

 

Om sjukvårdsdistriktets direktör är jävig ska ärendet enligt 3 § i förvaltningsstadgan behandlas 

på grundval av ordförandens redogörelse, utan föredragning av en tjänsteinnehavare. Då ligger 

ordförandens förslag till grund för behandlingen. 

 

 

ORDF.:  föreslår att styrelsen ska föreslå att fullmäktige ska 

 1. välja Marina Kinnunen till direktör för samkommunen fr.o.m. 

 1.9.2020. 

 2. ge styrelsen befogenhet att avtala om anställningsvillkoren med 

 Marina Kinnunen. 

 

STYR: Sjukvårdsdistriktets direktör Marina Kinnunen avlägsnade sig från 

sammanträdet på grund av jäv (partsjäv) för den tid då ärendet 

behandlades och ett beslut i ärendet fattades. 

 

 godkände förslaget efter diskussion. 

 ________ 

 

§ 22 Besättande av tjänst som direktör för samkommunen för välfärdsområdet  

 

 

STYR: föreslår, att fullmäktige väljer Marina Kinnunen till direktör för 

samkommunen och ger befogenhet att avtala om anställningsvillkoren 

med Marina Kinnunen. 

 

FULLM: 
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§ 7 Inrättande av tre sektordirektörstjänster för samkommunen för välfärdsområdet  

 

Styrgruppen för beredningen av Österbottens välfärdsområde beslutade vid sitt sammanträde 

17.6.2020 § 4 att den integrerade verksamheten i samkommunen för Österbottens 

välfärdsområde ska inledas med de kommuner som beslutat att överföra ansvaret för ordnandet 

av social- och hälsovården till samma samkommun som ansvarar för medlemskommunernas 

specialiserade sjukvård. 

 

Välfärdsområdet integrerar tjänsterna och personalen inom primärvården, socialvården och 

specialistvården under en och samma organisation. Personalen överförs till samkommunen för 

Österbottens välfärdsområde i huvudsak utan något ansökningsförfarande i form av en 

överlåtelse av rörelse. Hela personalen överförs till den nya organisationen 1.1.2022 genom 

överlåtelse av rörelse. 

 

De ledande uppgifterna i beredningen av välfärdsområdet sköts med tjänsteansvar. 

Sjukvårdsdistriktets fullmäktige sammanträder 31.8.2020 och inrättar de tjänster som 

ledigförklarades på sommaren 2020 (tjänster med 100 %:s arbetstid). Tjänsterna är ordinarie och 

de utsedda tjänsteinnehavarna överflyttas till samkommunen för Österbottens välfärdsområde 

genom överlåtelse av rörelse när verksamheten inleds. 

 

Den regionala ledningsgruppen för social- och hälsovården och kommundirektörsgruppen har 

berett ärendet vid de sammanträden som hölls 4.6.2020 och 9.6.2020 samt har understött 

uppfattningen om vilka ledande tjänsteinnehavare som behöver rekryteras i det här skedet av 

beredningen. Bland annat följande tjänster bör inrättas och besättas för att sköta uppgifter med 

tjänsteansvar oberoende av vilken organisationsmodell som väljs (tjänstebenämningarna kan 

ändra): direktör (barn, unga och familjer), direktör (personer i arbetsför ålder) och direktör 

(äldre). 

 

Enligt 37 § i Vasa sjukvårdsdistrikt förvaltningsstadga är det fullmäktige som beslutar om 

inrättande av tjänsterna. 

 

Styrgruppen för beredningen av Österbottens välfärdsområde har beslutat (17.6.2020 § 9) föreslå 

att Vasa sjukvårdsdistrikts styrelse och därefter fullmäktige bl.a. ska inrätta följande tjänster för 

samkommunen för Österbottens välfärdsområde: direktör (barn, unga, familjer), direktör 

(personer i arbetsför ålder) och direktör (äldre). Tjänstebenämningen ändrad till sektordirektör 

på möte 11.8.2020. 
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Behörighetskravet för dessa tjänster är en för tjänsteuppgiften lämplig högre högskoleexamen och 

kännedom om den bransch som anknyter till uppgiften samt erfarenhet av ledningsarbete. 

Uppgiften förutsätter goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska och finska (språkintyg 

krävs). Övriga förutsättningar som krävs för utövande av uppgiften definieras närmare i 

ansökningsannonserna. 

 

Ansökningstiden för tjänsterna är 10.8–24.8.2020. Rekryteringsarbetsgruppen (tillsatt av 

styrgruppen för beredningen av välfärdsområdet 17.6.2020/§ 10) avger sitt förslag till val av 

tjänsteinnehavare till styrgruppen för välfärdsområdet 15.9.2020. Den politiska styrgruppen 

väljer sina kandidater till ledande tjänsteinnehavare 15.9.2020 och föreslår dem därefter till 

styrelsen för sjukvårdsdistriktet. Styrelsen för sjukvårdsdistriktet gör sina tjänsteval 28.9.2020. 

 

SVD:s DIR.: föreslår att styrelsen ska föreslå att fullmäktige ska inrätta följande tre 

(3) sektordirektörstjänster för samkommunen för välfärdsområdet: 

sektordirektör (barn, unga, familjer), sektordirektör (personer i 

arbetsför ålder) och sektordirektör (äldre). 

 

STYR: godkände förslaget efter diskussion. 

 ________ 

 

§ 23 Inrättande av tre sektordirektörstjänster för samkommunen för välfärdsområdet  

 

 

STYR: föreslår, att fullmäktige godkänner inrättandet av tre (3) 

sektordirektörstjänster för samkommunen för välfärdsområdet: 

sektordirektör (barn, unga, familjer), sektordirektör (personer i 

arbetsför ålder) och sektordirektör (äldre). 

 

FULLM:  
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§ 8 Inrättande av tjänst som förvaltningsdirektör, ekonomidirektör, HR-direktör och 

kommunikationsdirektör för samkommunen för välfärdsområdet  

 

Styrgruppen för beredningen av Österbottens välfärdsområde beslutade vid sitt sammanträde 

17.6.2020/§ 4 att den integrerade verksamheten i samkommunen för Österbottens 

välfärdsområde ska inledas med de kommuner som beslutat att överföra ansvaret för ordnandet 

av social- och hälsovården till samma samkommun som ansvarar för medlemskommunernas 

specialiserade sjukvård. 

 

Välfärdsområdet integrerar tjänsterna och personalen inom primärvården, socialvården och 

specialistvården under en och samma organisation. Personalen överförs till samkommunen för 

Österbottens välfärdsområde i huvudsak utan något ansökningsförfarande i form av en 

överlåtelse av rörelse. Hela personalen överförs till den nya organisationen 1.1.2022 genom 

överlåtelse av rörelse. 

 

De ledande uppgifterna i beredningen av välfärdsområdet sköts med tjänsteansvar. 

Sjukvårdsdistriktets fullmäktige sammanträder 31.8.2020 och inrättar de tjänster som 

ledigförklarades på sommaren 2020 (tjänster med 100 %:s arbetsinsats). Tjänsterna är ordinarie 

och de utsedda tjänsteinnehavarna överflyttas till samkommunen för Österbottens 

välfärdsområde genom överlåtelse av rörelse när verksamheten inleds. 

 

Den regionala ledningsgruppen för social- och hälsovården och kommundirektörsgruppen har 

berett ärendet vid de sammanträden som hölls 4.6.2020 och 9.6.2020 samt har understött 

uppfattningen om vilka ledande tjänsteinnehavare som behöver rekryteras i det här skedet av 

beredningen. Bland annat följande tjänster bör inrättas och besättas för att sköta uppgifter med 

tjänsteansvar oberoende av vilken organisationsmodell som väljs (tjänstebenämningarna kan 

ändra): förvaltningsdirektör, ekonomidirektör, HR-direktör och kommunikationsdirektör. 

 

Enligt 37 § i Vasa sjukvårdsdistrikt förvaltningsstadga är det fullmäktige som beslutar om 

inrättande av tjänsterna. 

 

Den politiska styrgruppen för beredningen av välfärdssamkommunen har beslutat (11.8.2020) 

föreslå att styrelsen för Vasa sjukvårdsdistrikt och därefter fullmäktige ska inrätta bland annat 

följandet tjänster för samkommunen för Österbottens välfärdsområde: förvaltningsdirektör, 

ekonomidirektör, HR-direktör och kommunikationsdirektör. 
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Behörighetskravet för dessa tjänster är en för tjänsteuppgiften lämplig högre högskoleexamen och 

kännedom om den bransch som anknyter till uppgiften samt erfarenhet av ledningsarbete. 

Uppgiften förutsätter goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska och finska (språkintyg 

krävs). Övriga förutsättningar som krävs för utövande av uppgiften definieras närmare i 

ansökningsannonserna. 

 

Rekryteringen av en förvaltningsdirektör, ekonomidirektör, HR-direktör och 

kommunikationsdirektör behandlas på den politiska styrgruppens sammanträde 15.9.2020. 

 

SVD:s DIR.:  föreslår att styrelsen ska föreslå att fullmäktige ska inrätta en tjänst 

för en förvaltningsdirektör, en ekonomidirektör, en HR-direktör och 

en kommunikationsdirektör för samkommunen för välfärdsområdet. 

 

STYR: Förvaltningsdirektör Juha Post avlägsnade sig från sammanträdet på 

grund av jäv (intressejäv) för den tid då ärendet behandlades och ett 

beslut i ärendet fattades. 

 

 Sjukvårdsdistriktets direktör Marina Kinnunen fungerade som 

sekreterare under behandlingen av denna paragraf. 

 

 godkände förslaget efter diskussion. 

 ________ 

 

§ 24 Inrättande av tjänst som förvaltningsdirektör, ekonomidirektör, HR-direktör och 

kommunikationsdirektör för samkommunen för välfärdsområdet 

 

 

STYR: föreslår, att fullmäktige godkänner inrättandet av fyra direktörstjänster 

för samkommunen för välfärdsområdet: en förvaltningsdirektör, en 

ekonomidirektör, en HR-direktör och en kommunikationsdirektör. 

 

FULLM:  
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§ 77 Budgetändring 2020 

Svd:s dir. 25 

Diskussionerna om att överföra laboratorieverksamheten inom Vasa sjukvårdsdistrikt till Fimlab 

Oy från 1.3.2020 fördes parallellt med budgetprocessen för 2020. Budgetprocessen hann dock 

slutföras innan slutliga beslut fattades angående överföringen även om fullmäktige i sin tur 

slutligen fattade beslut om bägge ärenden på samma möte 29.11.2019. Därför behöver budgeten 

för 2020 ändras dels till den delen det gäller laboratorieverksamheten.  

 

Budgeten för personal-, material- samt andra verksamhetskostnader och köpta tjänster omändras 

till köpta laboratorietjänster. Eftersom Fimlab hyr verksamhetsutrymmen och köper vissa stöd- 

och personaltjänster från sjukvårdsdistriktet ändras dessa till externa intäkter i stället för att 

tidigare ha utgjort interna intäkter och kostnader mellan enheterna. Budgetändringen gäller för 

perioden 1.3 – 31.12.2020. Sjukvårdsdistriktet fortsätter förmedla laboratorietjänsterna till 

medlemskommunernas primärvård och hyreskostnaderna för utrymmena i 

hälsovårdscentralerna förmedlas av sjukvårdsdistriktet till Fimlab Oy. Förutom ovanstående 

budgetändringar omvandlas de interna laboratorietjänsterna till motsvarande externa 

köptjänster för de olika specialiteterna inom ansvarsområdena.  

 

Som en följd av överföringen avslutas de överförda tjänsterna och befattningarna i VSVD. 

Dessutom har under budgetåret framkommit vissa andra behov av 

tjänstebenämningsförändringar, som inte kunde genomföras i budgetberedningen men som ur 

rekryteringssynvinkel vore ändamålsenliga att genomföra under 2020. 

 

Samtliga budgetändringar är kostnadsneutrala vad kommunernas betalningsandelar beträffar. 

Ändringen medför varken ökningar eller minskningar på totalnivån. Ändringen för köpta 

laboratorietjänster för perioden mars-december 2020 uppgår till 9,6 miljoner euro.  

 

I budgetändringen har coronapandemins verkningar inte beaktats, varken som ett ökat behov av 

tester eller som ett minskat behov av undersökningar pga. den minskade normala elektiva 

verksamheten. Coronaläget kommer att påverka sjukvårdsdistriktets ekonomi, men vilken 

omfattningen slutligen blir är ännu mitt under pågående pandemi omöjligt att förutspå och kan 

behandlas först när det finns ett längre tidsperspektiv över de verkliga följderna och när 

ersättningsfrågan är avgjord. 

 

 

Förslaget till budgetändring 2020 som             BILAGA § 77 
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       fortsätter.. 
Styrelsen § 77    25.5.2020 
Fullmäktige § 25    31.8.2020 

 

 

 

 

 

SVD:s DIR.: föreslår att styrelsen ska föreslå att fullmäktige ska 

 

1. godkänna ändringarna i driftsbudgeten för 2020 

2. avsluta tjänster och befattningar enligt förslaget. 

3. godkänna tjänstebenämningsförändringarna. 

 

STYR: Mari Lampinen-Tuomela var frånvarande under tiden kl. 10:24-10:26. 

 

 Ekonomidirektören Lena Nystrand avlägsnade sig frän mötet kl. 10:26. 

 

 godkände förslaget efter diskussion. 
 ________ 

 

 

§ 25 Budgetändring 2020 

 

Förslaget till budgetändring 2020 som             BILAGA § 25 
 

 

STYR: föreslår, att fullmäktige 

 

1. godkänner ändringarna i driftsbudgeten för 2020 

2. avslutar tjänster och befattningar enligt förslaget. 

3. godkänner tjänstebenämningsförändringarna. 

 

FULLM:  
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Styrelsen    § 107     17.8.2020 
Fullmäktige    § 26    31.8.2020 
 
 
 
 

§ 107 Komplettering av avskrivningsplanen 

Svd:s dir. 33 

Det har uppstått behov av att ändra avskrivningsplanen till den del det gäller ändringar i 

fastigheterna till följd av en investering i apparatur, inventarier eller fasta konstruktioner. 

Avskrivningstiden för apparaturen rör sig mellan 5-10 år beroende på den beräknade eko-

nomiska livslängden medan avskrivningstiden för sjukhusfastigheter när det gäller en 

grundrenovering eller nybyggnad är 30 år. Det är därför viktigt att avskrivningstiden på 

ändringen i fastigheterna skulle motsvara samma tid som för apparaturen så att avskrivningarna 

är slutförda samtidigt för både ändringskostnaderna och apparaturanskaffningen, eftersom det 

oftast krävs en ny ändring i utrymmena när en ny apparatur skall installeras. 

 

Avskrivningen är avsedd att tillämpas endast då det gäller en ändring för apparaturens in-

stallation. Ifall det är fråga om en regelrätt renovering eller sanering skall normala avskriv-

ningstider för fastigheterna användas. 

 

Avskrivningsplan        BILAGA § 107 

 

SVD:s DIR: föreslår att styrelsen diskuterar förslaget och föreslår att full-mäktige 

godkänner kompletteringen av avskrivningsplanen att gälla från och 

med 2020. 

 

STYR:  Ekonomidirektören Lena Nystrand deltog i sammanträdet för att 

redogöra för ärendet. Nystrand avlägsnade sig från sammanträdet kl. 

11.10. 

 

 godkände förslaget efter diskussion. 

     ________ 

§ 26 Komplettering av avskrivningsplanen  

 

Avskrivningsplan        BILAGA § 26 

 

STYR: föreslår, att fullmäktige godkänner styrelsens beslut. 

 

FULLM: 
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Styrelsen § 97    8.6.2020 
Fullmäktige § 27    31.8.2020 

 

 

 

 

§ 97 Fullmäktigeledamöternas motioner och övriga initiativ 

FD 24 

Enligt 117 § i Vasa sjukvårdsdistrikts förvaltningsstadga har fullmäktigegrupperna och 

fullmäktigeledamöterna rätt att väcka skriftliga motioner i frågor som gäller samkommunens 

verksamhet och förvaltning när de ärenden som anges i kallelsen till sammanträdet har 

behandlats. Styrelsen ska årligen före utgången av juni månad lämna en förteckning till 

fullmäktige över de motioner som fullmäktigeledamöterna väckt och som remitterats till styrelsen 

men som fullmäktige fram till utgången av föregående år ännu inte behandlat färdigt. 

 

För tillfället har sjukvårdsdistriktet inte en enda motion som lämnats in av fullmäktigeledamöter 

obehandlad. 

 

Enligt 147 § i förvaltningsstadgan har kommuninvånarna samt sammanslutningar och stiftelser 

som har verksamhet inom samkommunen rätt att komma med initiativ i frågor som gäller 

samkommunens verksamhet. Enligt 148 § i förvaltningsstadgan ska styrelsen årligen före 

utgången av juni månad för fullmäktige lägga fram en förteckning över de initiativ som har tagits 

i frågor som hör till fullmäktiges behörighet och över de åtgärder som har vidtagits på grund av 

initiativen. 

 

För tillfället har sjukvårdsdistriktet inte ett enda initiativ, som avses i 147 § i förvaltningsstadgan, 

obehandlat. 

 

FD: föreslår, att styrelsen ska föreslå att fullmäktige ska anteckna 

ovanstående redogörelse för kännedom. 

 

STYR: godkände förslaget. 

 ________ 

 

§ 27 Fullmäktigeledamöternas motioner och övriga initiativ  

 

 

STYR: föreslår, att fullmäktige antecknar redogörelsen för kännedom. 

 

FULLM: 
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Styrelsen    § 112     17.8.2020 
Valtuusto    § 28    31.8.2020 
 
 
 
 

§ 112 Godkännande av principerna för ägarstyrning 

FD 26 

Sjukvårdsdistriktets fullmäktige godkände vid sitt sammanträde 22.6.2020/§ 13 principerna för 

ägarstyrningen. Fullmäktige förutsatte emellertid att principerna för ägarstyrningen ska tas till 

ny behandling till den del som de berör utvidgningen av verksamhet i bolagsform. 

 

Principerna för ägarstyrningen till den del som de berör utvidgningen av verksamhet i bolagsform 

har preciserats som tjänstemannarbete. 

 

Utkast till principer för ägarstyrning      BILAGA § 112 

 
 

FD: föreslår att styrelsen ska föreslå att fullmäktige godkänner Vasa 

sjukvårdsdistrikts principer för ägarstyrningen. 

 

STYR: godkände förslaget efter diskussion. 

 ________ 

 

 

§ 28 Godkännande av principerna för ägarstyrning  

 

Utkast till principer för ägarstyrning      BILAGA § 28 

 

STYR: föreslår, att fullmäktige godkänner Vasa sjukvårdsdistrikts principer 

för ägarstyrning. 

 

FULLM: 
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Styrelsen    § 116     17.8.2020 
Fullmäktige     § 29    31.8.2020 
 
 
 
 
 

§ 116 Laihela kommuns nya ordinarie ledamot under den återstående mandatperioden i 

fullmäktige för Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun   

FD 30 

Laihela kommunfullmäktige har vid sitt sammanträde 15.6.2020/§ 40 beslutat utnämna Teemu 

Knuutti till ny ordinarie ledamot i fullmäktige för Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun för den 

återstående mandatperioden. 

 

Enligt 6 § i Vasa sjukvårdsdistrikts grundavtal väljer medlemskommunerna sina ledamöter till 

samkommunens fullmäktige. 

 
Protokollsutdrag från Laihela kommunfullmäktige   BILAGA § 116 
 
 

FD: föreslår att styrelsen ska föreslå att fullmäktige antecknar ärendet för 
kännedom. 

 
STYR: godkände förslaget efter diskussion. 
 ________ 
 
 

§ 29 Laihela kommuns nya ordinarie ledamot under den återstående mandatperioden i 

fullmäktige för Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun 

 

Protokollsutdrag från Laihela kommunfullmäktige   BILAGA § 29 
 

STYR: föreslår, att fullmäktige antecknar ärendet för kännedom. 

 

FULLM: 
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Fullmäktige    § 30     31.8.2020 
 
 
 
 
 

§ 30 Övriga eventuella ärenden 

 
 


