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Organ: Fullmäktige, Vasa sjukvårdsdistrikt  

  
Tid: 19.10.2020 kl. 10.00–10.55 

Plats: Vasa centralsjukhus, auditorium Grågås, Y3 och Teams 

 

Beslutsfattare Se bilaga § 31a 
 
 
Närvarande: Hans Frantz 
 Barbro Kloo 
 Raija Kujanpää 
 Mona Vikström 
 Jan-Anders Lundenius 
 
Frånvarande: Carola Lithén 

 Ann-Sofie Smeds-Nylund 
 Sture Erickson 
 Gunilla Jusslin 
 
Sakkunniga: Marina Kinnunen   direktör 
 Lena Nystrand   ekonomidirektör 
 
 
Sekreterare: Juha Post    förvaltningsdirektör 
 
Paragrafer: 31 - 36 
 
 
Protokollet  Ordförande    Sekreterare 
undertecknat: 
 
 

 Gösta Willman   Juha Post 
 
 
Justerat: Plats och tid:   Plats och tid: 
 
 
 _________________________ ________________________ 
 Ulla-Maj Salin   Säde Salo-Somppi 
 
 
 
Framlagt till  Framlagts allmänt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes: 
påseende: under tiden 
 
 ____/____ - ____/____.20___
 _________________________
 
 
  

Protokollet godkänt 19.10.2020 Protokollet godkänt 19.10.2020

Protokollet elektroniskt justerat
och godkänt 19.10.2020

Protokollet elektroniskt justerat
och godkänt 21.10.2020

22     10  28     11         20
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Organ: Fullmäktige 

Tid: 19.10.2020 kl. 10.00–10.55 

Plats: Vasa centralsjukhus, auditorium Grågås, Y3 

Ärendeförteckning 

Paragraf Ärende                              Sida 

 
 
 

§ 31 Sammanträdet öppnas – laglighet och beslutsförhet 3 

§ 32 Val av protokolljusterare 4 

§ 33 Samkommundirektörens lägesöversikt 5 

§ 34 Budgetändring 2020 7 

§ 35 Inrättande av direktörstjänster för samkommunen för välfärdsområdet 9 

§ 36 Övriga eventuella ärenden 10 
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Fullmäktige    § 31    19.10.2020 
 
 
 
 

§ 31 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 § 31 

 

 

Ordförande Gösta Willman öppnade sammanträdet kl. 10.00.  

 

Vid det förrättade namnuppropet konstaterades att 29 fullmäktigeledamöter och 2 ersättare i 

fullmäktige var på plats. Därtill konstaterades att röstlängden är uppgjord enligt § 6 i grundavtalet 

och att alla kommuner var representerade. 

 

Ordförande konstaterade sammanträdet vara lagenligt sammankallat och beslutsfört. 

________ 
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Fullmäktige     § 32    19.10.2020 

 

 

 

§ 32 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 Ulla-Maj Salin och medlem Säde Salo-Somppi. 

 

 

Till protokolljusterare valdes Ulla-Maj Salin ja Säde Salo-Somppi. 

________ 
   

 

 

     

 
  



Protokoll sida 

5 (13) 

nr 3/2020 

 

Fullmäktige    § 33     19.10.2020 
 
 
 

§ 33 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. 

 

 

Fullmäktige antecknade samkommundirektörens lägesöversikt för kännedom. 

________ 
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VSVDStyrelsen    § 127    28.9.2020 
Fullmäktige     § 34    19.10.2020 
 
 
 

§ 127 Budgetändring 2020  

 

Dir. 41 

Vasa sjukvårdsdistrikt har tidigare i år beviljats statsunderstöd för ett flertal projekt. 13.5.2020 

beviljade social- och hälsovårdsministeriet Vasa sjukvårdsdistrikt statsunderstöd för patient- och 

klientsäkerhetscentrets verksamhet och samtidigt ålades man nationellt koordineringsansvar. 

29.6.2020 erhölls social- och hälsovårdsministeriets beslut om dels understöd för ett 

strukturomvandlingsprojekt och dels om understöd för projektet framtidens social- och 

hälsovårdscentral, båda utgör ett led i införandet av den nya social- och hälsovårdsreformen men 

är samtidigt välkomna projektpengar för planeringen av välfärdssamkommunen.  

 

Såväl patient- och klientsäkerhetscentret som strukturomvandlingsprojektet förutsätter en egen 

finansiering om 20 % men den andelen utgörs främst av eget arbete och utgörs av de 

personalkostnader som annars också finns inom distriktet eller inom de organisationer som 

deltar i projekten. Framtidens social- och hälsovårdscentral kräver ingen egen andel utan hela 

summan erhålls som statsunderstöd. Budgetändringen är kostnadsneutral och medför ingen 

ökning i kommunernas betalningsandelar, dvs. samma inkomster och utgifter budgeteras som 

tilläggsbudget och är samma som den beviljade statsandelen.  

 

Det totala statsunderstödet är 12,17 miljoner euro fördelat på flera år. 

Strukturomvandlingsprojektet skall slutföras under 2020-2021, framtidens social- och 

hälsovårdscentral 2020-2022 och för patient- och klientsäkerhetscentret gäller beslutet under 3 

år förutsatt att budgetmedel tas med i statsbudgeten. Oanvända medel kan användas inom två år 

efter respektive budgetår så hela summan behöver inte användas under året. Den sammantagna 

påverkan på budgeten för 2020 är 2,86 miljoner euro. 

 

En genomgång av samkommunens byggnader och deras restvärden har genomgåtts och de 

utrymmen som skall rivas, tas ur bruk eller totalsaneras inom kort kan avskrivas. Detta behöver 

göras för att man inte skall ha en oavskriven rest av gamla saneringar när nya avskrivningar börjar 

löpa, alternativt när utrymmena rivs. Roparnäsfastigheten har inte beaktats i detta skede 

eftersom alla existerande värderingar är högre än nuvarande balansvärde.  

 

De extra kostnader om 2,5 miljoner som den extra avskrivningen föranleder, ökar inte 

kommunernas betalningsandelar utan finansieringen sker med den extraordinära intäkt som 

uppstod i samband med överlåtelsen av laboratorieverksamheten till Fimlab. Dessa extraordinära 

händelser påverkar inte verksamhetskostnaderna.  

 

Förslaget till budgetändring 2020                BILAGA § 127 

 

fortsätter.. 

 
 
 



Protokoll sida 

7 (13) 

nr 3/2020 

 

VSVDStyrelsen    § 127     28.9.2020 
Fullmäktige     § 34    19.10.2020 
 

 

DIR.: föreslår att  

1. styrelsen föreslår att fullmäktige godkänner ändringarna i 

driftsbudgeten för 2020 med anledning av de 

statsunderstödsberättigade projekten 

2. styrelsen föreslår att fullmäktige godkänner en budgetändring för 

extra avskrivningarna av fastigheter som tas ur bruk eller som skall 

totalsaneras inom kort 

 

STYR:  Ekonomidirektören Lena Nystrand deltog i sammanträdet för att 

redogöra för ärendet. 

 

  godkände förslaget efter diskussion. 

 ________ 
 

 

§ 34 Budgetändring 2020 

 

Förslaget till budgetändring 2020 som             BILAGA § 34 
 

 

STYR: föreslår, att fullmäktige 

1. godkänner ändringarna i driftsbudgeten för 2020 med anledning av 

de statsunderstödsberättigade projekten 

2. godkänner en budgetändring för extra avskrivningarna av 

fastigheter som tas ur bruk eller som skall totalsaneras inom kort 

 

FULLM: godkände förslaget. 
 ________ 
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HykyStyrelsen    § 14     28.9.2020 
Fullmäktige     § 35    19.10.2020 
 
 
 

§ 14 Inrättande av direktörstjänster för samkommunen för välfärdsområdet  

 

Dir. 3 
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. Enligt 37 § i 

Vasa sjukvårdsdistrikt förvaltningsstadga är det fullmäktige som beslutar om inrättande av 

tjänsterna. Sjukvårdsdistriktets fullmäktige sammankommer 19.10.2020 till ett sammanträde 

där det ska inrätta tjänster som är centrala för beredningen. Tjänsterna är ordinarie och de 

utsedda tjänsteinnehavarna överflyttas till samkommunen för Österbottens välfärdsområde 

genom överlåtelse av rörelse när verksamheten inleds. 

 

Styrgruppen för beredningen av Österbottens välfärdsområde har beslutat (15.9.2020 § 14) 

föreslå till Vasa sjukvårdsdistrikts styrelse och vidare till fullmäktige att följande tjänster ska 

inrättas för samkommunen för Österbottens välfärdsområde: en tjänst som chefsöverläkare, en 

tjänst som chefsöverskötare, en tjänst som socialdirektör, en tjänst som strategidirektör, en tjänst 

som kvalitetsdirektör och tjänster för områdesdirektörer. 

 

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 till chefsöverläkar-, chefsöverskötar-, socialdirektörs-, strategisdirektörs- och 

kvalitetsdirektörstjänsten samt den redan inrättade förvaltningsdirektörstjänsten föreslås 

genomföras så att den politiska styrgruppen kan ta ställning till dem den 13 oktober och att 

styrelsen kan fatta sitt beslut om vem som ska utses till respektive tjänst den 26 oktober. 

 

fortsätter.. 
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Styrelsen    § 14     28.9.2020 
Fullmäktige     § 35    19.10.2020 
 

 

 

Vid besättandet av tjänsterna för verksamhetsområdesdirektörerna kommer man att ta i 

beaktande hur organisationsstrukturen formas, varför man av de sex tjänster som nu föreslås att 

ska inrättas kommer att besätta 0–6 tjänster enligt behov. 

 

Den politiska styrgruppen föreslår att rekryteringsarbetsgruppen efter de tjänsteval som görs år 

2020 ska anses ha avklarat sitt uppdrag och att de fortsatta rekryteringarna därefter ska göras i 

enlighet med välfärdsområdets förvaltningsstadga. 

 

DIR.: föreslår att  

1. styrelsen ska föreslå att fullmäktige ska inrätta följande tjänster för 

samkommunen för välfärdsområdet: chefsöverläkare, chefs-

överskötare, socialdirektör, strategidirektör och kvalitetsdirektör. 

2. styrelsen ska föreslå att fullmäktige ska inrätta sex (6) tjänster för 

verksamhetsområdesdirektörer. 

3. styrelsen ska besluta att de ledande tjänsteinnehavarna för 

samkommunen för Österbottens välfärdsområde från början av år 

2021 ska rekryteras i enlighet med förvaltningsstadgan.  

 

STYR: godkände förslaget efter diskussion. 

 ________ 

 

 

 

§ 35 Inrättande av direktörstjänster för samkommunen för välfärdsområdet  

 

 

STYR: föreslår, att  

1. fullmäktige ska inrätta följande tjänster för samkommunen för 

välfärdsområdet: chefsöverläkare, chefsöverskötare, socialdirektör, 

strategidirektör och kvalitetsdirektör. 

2. fullmäktige ska inrätta sex (6) tjänster för verksamhetsområdes-

direktörer. 

 

FULLM: godkände förslaget. 
 ________ 
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Fullmäktige    § 36     19.10.2020 
 
 
 

§ 36 Övriga eventuella ärenden 

 

Ordföranden konstaterade att det inte fanns några övriga ärenden. 
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Anvisning för besvärsanvisning 

      Datum för sammanträdet 

Fullmäktigesammanträdet   19.10.2020 

 

Besvärsförbud 

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan enligt 136 § 

kommunallagen begäran om omprövning inte framställas eller kommunalbesvär anföras över 

beslutet 

Paragrafer: 31-33, 35-36 

 

Besvärsanvisning 

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär.  

 

Paragrafer: 34 

 

Besvärstid 

Kommunalbesvär ska anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet. 

 

Besvären ska lämnas in till besvärsmyndigheten senast under besvärstidens sista dag innan 

besvärsmyndigheten stänger. 

 

En part anses ha fått del av beslutet sju (7) dagar efter att brevet sändes, om inte något annat visas. 

Vid vanlig elektronisk delgivning anses parten ha fått del av beslutet den tredje (3) dagen efter att 

meddelandet sändes, om inte något annat visas. 

 

En medlemskommun och en kommunmedlem anses ha fått del av beslutet sju (7) dagar efter det att 

protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet. 

 

Dagen för delfåendet räknas inte med i besvärstiden. Om den sista dagen för att anföra besvär 

infaller på en helgdag, självständighetsdagen, första maj, julafton, midsommarafton eller en helgfri 

lördag, får besvär anföras den första vardagen därefter. 

 

Besvärsgrunder 

Kommunalbesvär får anföras på den grunden att 

 beslutet har tillkommit i oriktig ordning 

  den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter, eller 

 beslutet annars strider mot lag 

 

Den som anför besvär ska presentera besvärsgrunderna innan besvärstiden löper ut. 
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Besvärsmyndighet 

Vasa förvaltningsdomstol.  

Korsholmsesplanaden 43 

65100 Vasa 

vaasa.hao@oikeus.fi  

 

Besvär kan också anföras hos förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst på adressen 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet. 

 

Besvärens form och innehåll 

Besvären ska anföras skriftligt. Också elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form. 

 

I besvären ska följande anges: 

1) det beslut i vilket ändring söks (det överklagade beslutet), 

2) till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas (yrkandena), 

3) grunderna för yrkandena, 

4) vad besvärsrätten grundar sig på om det överklagade beslutet inte avser ändringssökanden själv. 

 

I besvären ska dessutom ändringssökandens namn och kontaktuppgifter uppges. Om talan förs av 

ändringssökandens lagliga företrädare eller ombud, ska också den personens kontaktuppgifter 

uppges. Om kontaktuppgifterna ändras medan besvären är anhängiga, ska de nya uppgifterna 

meddelas förvaltningsdomstolen utan dröjsmål. 

 

I besvären ska också uppges postadress och eventuell annan adress till vilken handlingar som hänför 

sig till rättegången kan sändas (processadress). Om ändringssökanden har uppgett flera 

processadresser, kan förvaltningsdomstolen välja till vilken av dem den skickar de handlingar som 

hänför sig till rättegången. 

 

När den som har begärt omprövning anför besvär över det beslut som fattats med anledning av 

begäran om omprövning, får han eller hon lägga fram nya grunder för sina yrkanden. Nya yrkanden 

får framställas endast om de grundar sig på förändrade förhållanden eller på omständigheter som 

ändringssökanden fått kännedom om efter det att tidsfristen för begäran om omprövning gått ut. 

 

Till besvären ska följande fogas: 

1) det överklagade beslutet med besvärsanvisning, 

2) utredning om när ändringssökanden har fått del av beslutet, eller annan utredning om när 

besvärstiden börjat löpa, 

3) de handlingar som ändringssökanden åberopar som stöd för sina yrkanden, om dessa inte redan 

tidigare har lämnats till myndigheten. 

 

 

 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
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Rättegångsavgift 

Hos den som inleder ett ärende som gäller ändringssökande tas det ut en rättegångsavgift i enlighet 

med lagen om domstolsavgifter (1455/2015).  

 

Protokoll 

Protokollsutdrag och bilagor som gäller beslutet kan begäras hos: 

 

Vasa sjukvårdsdistrikts registratur 

Sandviksgatan 2-4 

65130 Vasa sjukvårdsdistrikt 

registrator@vshp.fi 

 

Besöksadress: XA-hus på adressen Sandviksgatan 6, 7:e vån. Öppethållningstid måndag-fredag kl. 

9-14 

Tel. 06 213 1111 

 

Protokollet har gjorts tillgängligt i det allmänna datanätet 22.10.2020 



VASA SJUKVÅRDSDISTRIKT / 
VAASAN SAIRAANHOITOPIIRITOTALT 

RÖSTETAL 

ÄÄNIÄ 154

Omröstningsärende 

Äänestettävä asia: 0,0

Närvarande 

Läsnä 152

JA- förslag

KYLLÄ-ehdotus: 0,0

Frånvarande 

Poissa 2

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 x 6,7
   Pietarsaari (Vikström Mona)

19208 Suojoki Marcus x 6,7
(Yli-Pelkola Kim)

Kronqvist Bengt x 6,7
(Björklund Lars)

2 Kaskö 2 Lundenius Jan-Anders
1246 (Mangs Carl-Gustav)

3 Korsholm 20 Lithén Carola
   Mustasaari (Jungerstam Susanne) x 6,7

19448 Salin Ulla-Maj x 6,7
(Ahlbäck Linda)

Luther Michael x 6,7
(Hildén Ulf)

4 Korsnäs 3 Holmqvist Katarina x 1,5
2077 (Juthborg Johanna)

Kronqvist Anna-Lena x 1,5
(Båssar Christina)

5 Kristinestad 7 Ragnäs Patrick x 3,5
   Kristiinankaupunki (Kindt Christina)

6486 Perjus Mikael x 3,5
(Ingves Sari-Milla)

6 Laihela 9 Lampinen-Tuomela Mari x 3,0
   Laihia (Aro Erkki)

8017 Knuuti Teemu x 3,0
(Latva-Nikkola Heikki)

Salo-Somppi Säde x 3,0
(Vettenranta Marja)

7 Larsmo 6 Svenlin Daniel x 3,0
   Luoto (Hjulfors Andreas)

5417 Bredbacka Bernhard x 3,0
(Enbär Anders)

8 Malax 6 Brolund Lili-Ann x 3,0
  Maalahti (Uthardt Lorenz)

5475 Skinnar Sture x 3,0
(Vesterback Kristina)

9 Nykarleby 8 Willman Gösta x 4,0
   Uusikarlepyy (Frostdahl Roger)

7464 Palm Maria x 4,0
(Frostdahl-Blomqvist Siw)

10 Närpes 10 Smeds-Nylund Ann-Sofie 
    Närpiö (Nyqvist-Mannsén Marianne) x 3,3

9479 Granlund Gun x 3,3

(Westerlund Thorolf)

Eriksson Jim x 3,3

(Häggblom Björn)

11 Pedersöre 12 Forsblom Greger x 4,0

11081 (Lillqvist Anja)

Berger Helena x 4,0

(Vik-Hästbacka Carita)

Kock Viktor x 4,0

(Pettersson David)

12 Vasa 44 Karppi Päivi x 8,8

    Vaasa (Heimo Hokkanen)

67636 Moisio Harri x 8,8

178/4=44,5 max. 1/4 (Moisio Päivi)

Erickson Sture

(Öhman Thomas)

Nilsson-Väre Marit x 8,8

(Somppi Sari)

Hellman Per x 8,8

(Englund Nils-Johan)

Silander Juha x 8,8

(Kiviniemi Mirja)

13 Vörå 7 Heir Kjell x 7,0

     Vöyri (Bystedt Rainer)

6461 Jusslin Gunilla

(Ohlis Carita)

154

TOTALT RÖSTETAL 

ÄÄNIÄ YHTEENSÄ

Väestöm. yht Befolkn. sammanlagt

Närvarande 

Läsnä 152 0,0 0,0 0,0

169495

Frånvarande 

Poissa 2

NEJ 

EI

Blankt 

Tyhjää

Antal röster / ÄänimääräRöstat / Äänestänyt

JA 

KYLLÄ

BILAGA / LIITE § 31a


