
Föredragningslista sida 

1 (30) 

nr 4/2020 

 

Organ: Fullmäktige, Vasa sjukvårdsdistrikt  

  
Tid: 30.11.2020 kl. 10.00 – 

Plats: Vasa centralsjukhus, auditorium Grågås, Y3 

 

Närvarande: Se bilaga § 37 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Frånvarande: 
 
 
Sakkunniga:  
 
 
Övriga när-   
varande:  
 
 
Föredragande:  

 
 
Sekreterare: Juha Post    förvaltningsdirektör 
 
Paragrafer: 37 - 53 
 
 
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___ 
      _________________________ 
 
 



Föredragningslista sida 

2 (30) 

nr 4/2020 

 

Organ: Fullmäktige 

Tid: 30.11.2020 kl. 10.00 – 

Plats: Vasa centralsjukhus, auditorium Grågås, Y3 

Ärendeförteckning 

Paragraf Ärende        Sida 

 
 
 

§ 37 Sammanträdet öppnas – laglighet och beslutsförhet 3 

§ 38 Val av protokolljusterare 4 

§ 39 Samkommundirektörens lägesöversikt 5 

§ 40 Verksamhets- och ekonomiplan för 2021-2023 9 

§ 41 Servicenivåbeslut för den prehospitala akutsjukvården för tiden 1.1.2021–31.12.2021 och den 

 prehospitala akutsjukvårdens samarbetsavtal för år 2021 11 

§ 42 Ändring av organiseringen av den prehospitala akutsjukvården 13 

§ 43 Köp av aktier i Kristinestads och Pihlajalinna Terveys Ab:s gemensamma bolag 15 

§ 44 Revisionsnämndens iakttagelser i revisionsberättelsen 20 

§ 45 Fastställande av Vasa centralsjukhus konstprogram för H-nybyggnationen 21 

§ 46 Verksamhetsplan för utvecklingscentret för patient- och klientsäkerhet 2021 23 

§ 47 Avgång från förtroendeuppdrag – Jan Ray 24 

§ 48 Avgång från förtroendeuppdrag – Lorenz Uthardt 25 

§ 49 Avgång från förtroendeuppdrag – Kenneth Pärus 26 

§ 50 Avgång från förtroendeuppdrag – Karita Nynäs 27 

§ 51 Utökning av styrelsens sammansättning 28 

§ 52 Fullmäktiges sammansättning från och med 1.1.2021 29 

§ 53 Övriga eventuella ärenden 30 

 
 
 
 
 
 
  



Föredragningslista sida 

3 (30) 

nr 4/2020 

 

Fullmäktige    § 37    30.11.2020 
 
 
 
 
 

§ 37 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 § 37 
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§ 38 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 Juha Silander och medlem Sture Skinnar. 
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§ 39 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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§ 140 Verksamhets- och ekonomiplan för 2021-2023  

Dir. 46 

Budgetarbetet har fortsatt efter styrelsens senaste sammanträde. 

Ekonomiplanen och verksamhetsplanen har färdigställts med målsättningar, mätare och 

åtgärder. 

 

Prissättningsgrunden och enskilda priser har kalkylerats för att uppskatta fördelningen mellan de 

olika medlemskommunerna och utsockne kommuner. De slutliga specifika priserna behandlar 

styrelsen i december efter att fullmäktige godkänt ekonomiplanen den 30.11.2020. 

 

Verksamhetsvolymen fortsätter i stort på samma nivå som tidigare år och eftersom 2020 har haft 

stora variationer i sin verksamhet pg. av coronapandemin har den förverkligade volymen under 

2020 inte helt kunnat utgöra grunden för den planerade verksamheten utan man har sett mera 

på 2019 då verksamheten ännu var normal. 

 

De totala verksamhetsintäkterna i budgetförslaget uppgår till 269,9  miljoner euro och ökar med 

4,5 % jämfört med budgeten 2020. Kommunernas totala betalningsandelar ökar med 4,2 % på så 

sätt att faktureringen för den egna verksamheten ökar med 2,7 % medan genomfaktureringen för 

vård i andra inrättningar beräknas öka med 5,9 % eller 2,3 miljoner. De sedvanliga gemensamma 

betalningsandelarna ökar med 2,9 % och en ny avgift om 2,5 miljoner budgeteras för att täcka de 

kostnader som planeringen av välfärdsområdet kommer att förorsaka. Totala faktureringen till 

medlemskommunerna beräknas uppgå till 226,5 miljoner euro, vilket är en ökning med 4,2 % 

jämfört med budgeten för 2020. 

 

De totala verksamhetskostnaderna uppgår till 259,2 miljoner euro vilket är en ökning med 4,2 % 

jämfört med budgeten för 2020. Verksamhetskostnaderna för den egna egentliga verksamheten 

ökar med 1,7 % eller 3,5 miljoner euro jämfört med budgeten 2020.  Kostnadsökningarna består 

främst av avtalsenliga lönejusteringar, ökade anslag för köptjänstläkare till samjouren, ytterligare 

satsningar på läkarutbildningen genom anslag till donationsprofessurer och sidotjänster för 

professorerna. I budgetförslaget har beaktats de strukturella förändringar, som i enlighet med 

strategiprogrammet VCS 2025 leder till kostnadsminskningar om totalt 1,7 miljoner euro.  

 

Personalkostnaderna uppgår till 116 miljoner euro, vilket är en ökning med 4,8 miljoner euro eller 
4,3 %. Personalkostnaderna för den egentliga verksamheten ökar med endast en miljon euro eller 
0,9 % medan övriga resursanslag hör till de statsfinansierade projekten och 
patientsäkerhetscentret samt till planeringen av välfärdsområdet. Totalt har antalet tjänster och 
befattningar minskat med 7,4. I budgetförslaget har 10 befattningar avslutats medan två 30-
procentiga bitjänster för läkarutbildningens professorer och 2 befattningar till 
patientsäkerhetscentret har medtagits. 12,5 befattningar omvandlas till sk. 0-befattningar utan 
separata anslag för att täcka lagstadgad frånvaro på olika enheter. Löneanslagen finns på 
enheterna för den ordinarie personalen. 38 olika tjänstebenämningsförändringar föreslås som 
resultat av de strukturella förändringarna och för att bättre motsvara de behov av resurser som 
finns.         fortsätter... 



Föredragningslista sida 

7 (30) 

nr 4/2020 

 

VSVDStyrelsen    § 140    26.10.2020 
Fullmäktige     § 40    30.11.2020 

 
 
Kostnaderna för vård i andra inrättningar ökar med 5,9 % eller 2,3 miljoner euro.  Anslagen har 
sänkts jämfört med användningen 2019 eftersom närservicen, i speciellt Jakobstad men även 
andra delar av sjukvårdsdistriktet, kommer att utvecklas och förhoppningsvis minska 
användningen av andra inrättningar. Övriga köptjänster ökar med 7 % eller 3,8 miljoner euro, 
främst beroende på ökade kostnader för köpta läkartjänster till samjouren, ökade kostnader för 
ambulansverksamheten i och med inrättandet av en enhet till och på de budgeterade anslagen för 
de statsunderstödda projekten. Anslagen för köpta läkartjänster når inte upp till nivån för 
användningen 2019 utan andra åtgärder utreds för att stävja kostnadsökningen för dessa. 
 
Material och förnödenheter bibehålls på nuvarade nivå.  
 

De finansiella nettokostnaderna 2021 uppgår till 1,6 miljoner euro och trots en ökad 

låneupptagning har nivån kunnat behålls tack vare fortsatt extremt lågt ränteläge. 

 

Investeringsförslaget uppgår till 87,2 miljoner euro, varav fastighetsbudgeten utgör 72,9 

miljoner. Av dessa utgör det nya H-huset 56,2 miljoner och övriga fastighetsinvesteringar 16,7 

miljoner. Totalt uppgår pågående och redan inledda byggnads- och saneringsprojekt till 210 

miljoner euro medan ytterligare saneringar planeras för 55 miljoner euro. Av investeringarna 

2021 utgör 4,7 miljoner apparaturanskaffningar och 11 miljoner euro it-program. Av den summan 

utgör 10,4 miljoner anslag för det nya klient och patientdatasystemet Aster Bothnia, ett mångårigt 

projekt om totalt 55 miljoner. En del av investeringsanslagen för 2020 har budgeterats på nytt 

2021 då de inte hunnit genomföras enligt ursprungliga planen. 

 

Fastighets- och It-investeringarna finansieras genom lån.  

 

Verksamhets- och ekonomiplan     BILAGA § 140 

 

DIR.:  föreslår att  

 

1. styrelsen föreslår att fullmäktige godkänner verksamhets- och ekonomiplanen i 

föreliggande form, 

 

2. styrelsen föreslår att fullmäktige godkänner kommun- och övriga 

faktureringsgrunder som ingår i verksamhets- och ekonomiplanen för 2021 på 

följande sätt: 

 

a. kommunfaktureringen baserar sig på öppenvårdsbesök, vårddagar och 

drg-paket som prissätts utifrån kostnadsmotsvarigheten, därtill 

faktureras vårddagspriser för outlierdagar till drg-paketen och för 

patienter vars förflyttning fördröjs (tidigare klinikfärdiga). 

 

b. gränsen för dyr vård är 90.000,- euro per patient och år. Gränsen gäller 

även psykiatri. Summan av den beräknade dyra vården uppgår till 

7.500.000,- euro eller 44,25 euro per invånare i utjämningsavgift 

fortsätter... 
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c. genom medlemsavgiften täcks patientförsäkringsavgiften, kostnader 

till giftinformationscentralen, kostnader för verksamhet och läkemedel 

enligt lagen om smittosamma sjukdomar, skolnings- och 

handledningsansvar för medicinsk rehabilitering, kostnader för 

rehabiliteringsförnödenheter, den regionala hjälpmedelscentralens 

verksamhet, kostnader för upprätthållande av regionala 

hälsovårdsregister och för primärvårdsenheten (exkl.de kostnader som 

gäller planeringen av välfärdsområdet) samt de kostnader som åläggs 

distriktet för patienter med andningsinsufficiens. Medlemsavgiften för 

2021 är 55,16 euro per invånare. Den totala kostnaden utgör 

9.011.000,-  euro. 

 
d. för 2021 införs en separat avgift för planeringen av det kommande 

välfärdsområdet. Nettokostnaderna beräknas uppgå till 2,5 miljoner 

euro och avgiften för de kommuner som beslutit föra över all sin social- 

och primärvårdsverksamhet och delta i kostnaderna för planeringen 

fastställs till 14,82 euro per invånare. Ifall Korsnäs ännu beslutar 

överföra sin socialvård justeras priserna till 14,75 men om Korsnäs 

endast deltar i planeringen till övriga delar är priset för Korsnäs del 

9,48 euro per invånare. 

 
e. nettokostnaderna för den prehospitala akutsjukvården 7.797.009,- 

euro faktureras som en avgift om 46 euro per invånare. 

 

f. för att upprätthålla jourberedskapen uppbärs en avgift om 42,35 euro 

per invånare som täcker hälften av kostnaderna för dejoureringen. 

Avgiften uppgår till 7.178.800,- euro 

 

g. köpta tjänster från andra sjukvårdsdistrikt och inrättningar faktureras 

som s.k. genomfakturering och omfattas även av utjämningssystemet 

 

h. den köpta rehabiliteringsverksamheten faktureras även som s.k. 

genomfakturering 

 

i. för grundkapitalet den 1.1.2019 erläggs ränta om 0,75 % som utbetalas 

i december 2021 till medlemskommunerna. 

 

j. gränsen för investeringsutgifter som aktiveras enligt 

avskrivningsplanen fastställs till 50.000,- euro för investeringar i 

fastigheter och 15.000,- euro för anskaffningar av maskiner och 

apparatur. 

 

 

fortsätter... 
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k. Inför fullmäktige fastställs bindningsnivån till den egna verksamhetens 

nettoverksamhetskostnader, nettofinansieringsintäkter och kostnader 

samt nettoinvesteringsutgifter. Inför styrelsen är investeringslistan i 

detalj bindande. 

 

STYR: Ekonomidirektören Lena Nystrand deltog i sammanträdet för att 

redogöra för ärendet. Nystrand avlägsnade sig från sammanträdet kl. 

10.49. 

 

 godkände förslaget efter diskussion. 

 ________ 

 

§ 40 Verksamhets- och ekonomiplan för 2021-2023  

 

Verksamhets- och ekonomiplan      BILAGA § 40 

 

STYR: föreslår att fullmäktige ska godkänna verksamhets- och ekonomiplanen 

i enlighet med styrelsens förslag. 

 

FMGE:  
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§ 153 Servicenivåbeslut för den prehospitala akutsjukvården för tiden 1.1.2021–31.12.2021 

och den prehospitala akutsjukvårdens samarbetsavtal för år 2021 

Dir. 52 

Den prehospitala akutsjukvårdens servicenivå måste årligen uppdateras och godkännas. 

Servicenivåmålet behandlas och godkänns i den styrgrupp som tillsatts för den prehospitala 

akutsjukvården i Åbo universitetssjukhus specialupptagningsområde. Det mål som fastställs för 

servicenivån inom den prehospitala akutsjukvården är likformigt för hela 

specialupptagningsområdet. 

 

När det gäller A/B-uppdrag försvagades servicenivån inom den prehospital akutsjukvården redan 

år 2019. Denna försvagning berodde på att A/B-uppdragen ökade kraftigt på grund av en ändring 

som gjordes i det befintliga nödcentralssystemet. Trots att man strävat efter att korrigera läget 

genom att uppdatera de riskanalyser som används i systemet verkar det vara uppenbart att hela 

riskanalysmodellen borde förnyas. 

 

Den coronapandemi som uppstod på våren 2020 har försvagat servicenivån ännu mera (på basis 

av 1-9/2020). Det här beror till merparten av det faktum att användningen av enheter inom den 

första insatsen kraftigt har begränsats med stöd av nationella linjedragningar och linjedragningar 

som gjorts på specialupptagningsområdesnivå för att minska antalet situationer där personal i 

ifrågavarande enheter kan bli utsatta för viruset. I Vasa sjukvårdsdistrikt och i synnerhet i mindre 

tätorter och i landsbygdsområden är enheterna inom den första insatsen viktiga för insatstiderna. 

När styrgruppen för den prehospitala akutsjukvården i Åbo universitetssjukhus 

specialupptagningsområde skulle fastställa ett mål för servicenivån ansåg den att den försvagade 

servicenivån i främsta hand berodde på något annat än på den prehospitala akutsjukvården eller 

på någon reell förändring i servicebehovet. I och med detta så beslutade styrgruppen att inte 

ändra på servicenivåmålet och ha det kvar som ett långsiktigare mål som realistiskt kan 

eftersträvas när coronapandemin är över och riskbedömningsmodellen har korrigerats. 

 

Den enda förändringen i jämförelse med år 2020 är att regionens basuppgifter har uppdaterats i 

det här servicenivåbeslutet. Ett utkast till beslut om servicenivå har anslutits som bilaga. 

 

Utöver beslutet om servicenivå ska även den prehospitala akutsjukvårdens samarbetsavtal 

uppdateras. Avtalen uppgörs på bestämd tid (1.1.2021–31.12.2021) och de ersätter de nuvarande 

avtalen som är i kraft tillsvidare.  

 

Avtalsutkast        BILAGA § 153/1 

 

De viktigaste förändringarna i avtalet är följande: 

1.  Dispositionen har förtydligats, samtidigt som tidigare interna motstridigheter har tagits bort. 

2.  Anskaffningen och underhållet av vårdutrustning har koncentrerats till sjukvårdsdistriktet. 

3.  Telefoner och anslutningar har överförts på sjukvårdsdistriktets ansvar 

4.  Avtalet är tidsbegränsat.        fortsätter.. 
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5. Kompletteringsavtalet har kompletterats med en dagsambulans på basnivå, vilken är 

stationerad i Vasa. 

 

DIR:  föreslår att styrelsen ska föreslå att fullmäktige ska 

1. godkänna Vasa sjukvårdsdistrikt samkommuns beslut om 

servicenivå för tiden 1.1.2021–31.12.2021. 

2. godkänna den prehospitala akutsjukvårdens samarbetsavtal för år 

2021. 

 

STYR: Överläkare Taneli Väyrynen deltog i sammanträdet för att redogöra 

för ärendet. 

 

 godkände förslaget efter diskussion. 
     __________ 
 

 

§ 41 Servicenivåbeslut för den prehospitala akutsjukvården för tiden 1.1.2021–

31.12.2021 och den prehospitala akutsjukvårdens samarbetsavtal för år 2021 

 

Avtalsutkast        BILAGA § 41 

 

STYR:  föreslår att fullmäktige ska  

1. godkänna Vasa sjukvårdsdistrikt samkommuns beslut om 

servicenivå för tiden 1.1.2021–31.12.2021. 

2. godkänna den prehospitala akutsjukvårdens samarbetsavtal för år 

2021. 

 

FMGE:  
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§ 154 Ändring av organiseringen av den prehospitala akutsjukvården 

Dir. 53 

Den prehospitala akutsjukvården tillhandahålls för närvarande i samarbete med två 

räddningsverk i regionen. Sjukvårdsdistriktet ansvarar för organiseringen av den prehospitala 

akutsjukvården och tillhandahåller endast den fältlednings- och akutvårdsläkarverksamhet som 

hänför sig till den operativa prehospitala akutsjukvården.   

 

Enligt förslaget ska organiseringen av den prehospitala akutsjukvården ändras från och med 

1.1.2022 på så sätt att den prehospitala akutsjukvården därefter tillhandahålls av 

sjukvårdsdistriktet/välfärdssamkommunen. Den prehospitala akutsjukvården kommer ända att 

tillhandahållas i tätt samarbete med räddningsverken för att bibehålla de nuvarande 

synergifördelarna. Räddningsmännens möjligheter att arbeta som förstavårdare på basnivå 

kommer också att tryggas i fortsättningen. Stationeringsorterna inom den prehospitala 

akutsjukvården kommer att bevaras och den nuvarande infrastrukturen kommer att 

tillgodogöras. Räddningsverken kommer även i fortsättningen att ansvara för tillhandahållandet 

av den första insatsen. 

 

Ändringen av organiseringen ses som en viktig strukturell förändring som får den prehospitala 

akutsjukvården till att bli en verksamhetsenhet, och samtidigt till en solidare del av den övriga 

social- och hälsovårdsorganisationen. Ändringen är en naturlig del av den nuvarande 

utvecklingen och den verksamhetslansering som ska göras inom ramen för 

välfärdssamkommunen. Genom ändringen strävar man efter att smidiggöra verksamheten inom 

den prehospitala akutsjukvården, eftersom ändringen raderar de organisationsgränser som 

existerar mellan sjukvårdsdistriktet och räddningsverken. Samtidigt strävar man efter att 

förbättra synergin mellan den prehospitala akutsjukvården och den övriga social- och 

hälsovårdsverksamheten. 

 

Med beaktande av de ändringar som sker i befolkningsstrukturen i kommunerna samt den 

eventuella förändringen av organiseringen av den första insatsen är det täta samarbetet med 

räddningsväsendet synnerligen viktigt för att den närservice som bägge aktör tillhandhåller ska 

kunna tryggas. Likaså verkar det vara sannolikt att samarbetet inom den närmaste framtiden 

utvidgas att omfatta t.ex. räddningsväsendets och den prehospitala akutsjukvårdens 

gemensamma s.k. hybridenheter. 

 

Räddningsverkets livskraft bör bevaras i samband med förändringen, och det här är något som 

bägge part även i fortsättningen förbinder sig till att ha som ett centralt samarbetsmål. I och med 

detta tryggas möjligheterna att utveckla nya samarbetsformer med vilka invånarna i regionen 

även i framtiden kan erbjudas närservice. 

 

Den föreslagna ändringen har planerats att genomföras på ett sätt där den nuvarande 

kostnadsstrukturen och den framtida kostnadsutvecklingen inte ändrar i någon väsentlig 

omfattning och där den närservice som räddningsväsendet eller den prehospitala akutsjukvården  

fortsätter... 
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tillhandhåller inte äventyras. Orsaken till ändringen är inte ett missnöje med samarbetet med 

räddningsverken, varför man även i fortsättningen vill fortsätta det täta samarbetet med 

räddningsväsendet. 

 

Sjukvårdsdistriktets och räddningsverkens separata redogörelse för ändringen och det nuvarande 

läget jämte en sammanfattning av dessa redogörelser   BILAGA § 154/1-4 

 

DIR:  föreslår att styrelsen ska föreslå att fullmäktige ska besluta ändra 

organiseringen av den prehospitala akutsjukvården från och med 

1.1.2022 så att samkommunen därefter tillhandahåller den 

prehospitala akutsjukvården i egen regi. Den prehospitala 

akutsjukvården kommer ända att tillhandahållas i tätt samarbete med 

räddningsverken för att bibehålla de nuvarande synergifördelarna. 

 

STYR: Överläkare Taneli Väyrynen deltog i sammanträdet för att redogöra 

för ärendet. Väyrynen avlägsnade sig från sammanträdet kl. 10.47. 

 

 godkände förslaget efter diskussion. 

 ____________ 

 

§ 42 Ändring av organiseringen av den prehospitala akutsjukvården 

 
Sjukvårdsdistriktets och räddningsverkens separata redogörelse för ändringen och det nuvarande 

läget jämte en sammanfattning av dessa redogörelser   BILAGA § 42/1-4 

 
STYR: föreslår att fullmäktige ska besluta ändra organiseringen av den 

prehospitala akutsjukvården från och med 1.1.2022 så att 

samkommunen därefter tillhandahåller den prehospitala 

akutsjukvården i egen regi. Den prehospitala akutsjukvården kommer 

ända att tillhandahållas i tätt samarbete med räddningsverken för att 

bibehålla de nuvarande synergifördelarna. 

 

FMGE:  
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§ 155 Köp av aktier i Kristinestads och Pihlajalinna Terveys Ab:s gemensamma bolag 

Dir. 54 

Kristinestad och Pihlajalinna Terveys Ab har grundat ett gemensamt bolag. Enligt 

bolagsordningen kommer bolaget inom ramen för sitt verksamhetsområde att tillhandahålla 

hälso-, sjukvårds- och socialvårdstjänster samt stödtjänster som hänför sig till dessa i staden 

Kristinestad  och i dess närområde. Bolaget tillhandahåller tjänster för offentliga samfund, 

aktörer inom den tredje sektorn och privatpersoner. 

 

Pihlajalinna Terveys Ab äger 82,5 procent av aktiestocken i det gemensamma bolaget medan 

staden Kristinestad äger 17,5 procent. Parterna har kommit överens att högst 7,5 procent av 

ägarandelen i ett senare skede kan säljas till en aktör som bestäms av Kristinestad. 

 

Parterna har varit i kontakt med Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun och har uttryckt sitt intresse 

av att få samkommunen med i det gemensamma bolaget som ägare. Aktieaffären skulle 

genomföras så att Pihlajalinna Terveys Ab skulle sälja 75 aktier till samkommunen, vilket 

motsvarar 7,5 procent av ägarandelen i det gemensamma bolaget. Priset för aktierna uppgår till 3 

750 euro, vilket köparen ska erlägga på dagen för köpslutet på det bankkonto som säljaren 

meddelat. 

 

För närvarande består styrelsen av fem (5) medlemmar, vilka har fördelats så att Pihlajalinna har 

tre (3) medlemmar i styrelsen och Kristinestad har två (2) medlemmar. Parterna har erbjudit 

samkommunen en (1) styrelseplats. 

 

Tjänsteinnehavare i samkommunen har bedömt de risker som hänför sig till aktieaffären, där de 

bland annat har bedömt de risker som anknyter till verksamheten, förvaltningen och ekonomin. 

På basis av riskbedömningen anses ett medverkande i det gemensamma bolaget vara förknippat 

med en mindre risk än om samkommunen blir utanför det gemensamma bolaget. 

 

Enligt förvaltningsstadgan för Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun äger styrelsen befogenhet att 

besluta i ärenden som hänför sig till ägarstyrning. Beslutet om köpet av aktier är ändå principiellt 

viktigt, varför det skulle vara lämpligt att ta beslutet till fullmäktige. 

 

DIR:  föreslår att styrelsen ska föreslå att fullmäktige ska besluta köpa 75 

aktier av de aktier som Pihlajalinna Terveys Ab innehar i Ab Kristina 

Hälso Terveys Oy till ett pris på 3.750 euro. 

 

STYR: godkände förslaget efter diskussion. 

 ________ 
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§ 43 Köp av aktier i Kristinestads och Pihlajalinna Terveys Ab:s gemensamma bolag 

 

STYR:  föreslår, att fullmäktige ska besluta köpa 75 aktier av de aktier som 

Pihlajalinna Terveys Ab innehar i Ab Kristina Hälso Terveys Oy till ett 

pris på 3.750 euro. 

 

FMGE:  

  

  



Föredragningslista sida 

16 (30) 

nr 4/2020 

 

VSVDStyrelsen    § 126    28.9.2020 
Fullmäktige     § 44    30.11.2020 
 
 
 
 

§ 126 Sammandrag av revisionsnämndens centrala observationer och rekommendationer  

Dir. 40 

I utvärderingsberättelsen har revisionsnämnden sammanställt 17 observationer som delgetts 

fullmäktige 22.6.2020. Styrelsen avger sina kommentarer till fullmäktige i samband med 

sammanträdet i november.  

 

Nedan behandlas svaren med anledning av revisionsnämndens observationer. 
 

1) Totalt sett var år 2019 ett framgångsrikt år för Vasa sjukvårdsdistrikt:  erhållandet av 
 fulljouren kunde befästas, byggandet av H-husets kom igång, VCS 2025 strategin 
 uppdaterades och serviceintegrationen inom Österbotten påbörjades.  
Svar: Det långsiktiga, systematiska arbetet har burit frukt och nu befinner man sig ett bra läge 
med tanke på fortsättningen. 
 
2) Målstyrningen måste leva i tidens anda och förnyas i samband med strategiuppdateringar. I 
 den nya under år 2019 uppdaterade VCS 2025 strategin har man nu tacksamt minskat på 
 antalet mål, konkretiserat och förenklat dem samt gjort dem allt bättre mätbara. 
Svar: Det här har förtydligat ledningen och uppföljningen, men därtill vill man att målen nu i en 
längre tid ska vara de samma för att främja den långsiktiga uppföljningen av mätningarna. 
 
3) Mörka moln och risker i fjol utgjorde den fortsatta ökningen av köpservice från andra 

sjukvårdsdistrikt samt därtill sammanhörande bristen av läkare främst inom psykiatrin och 
radiologin. Nämnden ställer frågan om inte även förbättrandet av läkarresurserna utgör ett 
bindande mål parallellt med bindande målet om att vården i andra inrättningar ej tilltar? 

Svar: Förbättrandet av läkarresurserna utgör ett centralt mål såväl när det gäller rekryteringen 
som när det gäller att binda upp arbetskraften. Det torde ändå inte vara skäl att definiera det som 
ett bindande mål, eftersom våra möjligheter att påverka denna omständighet ändå är begränsade, 
bland annat på grund av den nationella bristen inom uttryckligen de specialiteter som nämns 
ovan. Läkarsituationen kan åtgärdas med köptjänster, men däremot kunde förbättrandet av 
tjänsteläkarsituationen vara ett bindande mål, eftersom den är av central vikt för tyglandet av 
kostnaderna. Följaktligen kunde förbättrandet av tjänsteläkarsituationen göras till ett bindande 
mål. 
 
4) Den centrala stora utmaningen här utgörs av den bristande kontinuiteten. - i stället för 

systematiskt processutvecklande måste man ständigt tillgripa nödlösningar. Serviceområdet 
för läkare och sakkunniga ansvarar för att det finns tillräckliga resurser av läkare och 
sakkunniga på VCS, men serviceområdet ej har uppställda mål och mätare gällande bl.a. 
rekryteringen, den samlade resursbalansen etc. såsom andra serviceområden.  

Svar: Det bästa sättet att få tillgång till specialister i fortsättningen är en egen utbildning, vilket 
också är något som man måste satsa på. Merparten av de specialister som tjänstgör hos oss har 
någon gång i tiden avklarat sin centralsjukhusspecialisering hos oss och återvänt hit efter 
universitetsperioden. Rekryteringen av specialiserande läkare har under de senaste åren lyckats 

 
fortsätter.. 
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väl, samtidigt som Vasa centralsjukhus placerat sig alldeles i toppen i den utvärdering som 
föreningen för unga läkare gjort och där man mätt unga läkares belåtenhet med den erbjudna 
utbildningen. Tyvärr så återvänder bara var tionde till Vasa. Vi ställer vår förhoppning till att 
specialiseringsstigen i och med utbildningsreformen ändras så att universitetsperioden 
tidigareläggs, varvid studierna i slutskedet av specialiseringen kunde utföras vid ett 
centralsjukhus, vilket igen skulle binda upp läkare till oss. 
 
5) Fullmäktige har ej under sina fyra möten under år 2019 erhållit specifik information om hur 

de gentemot fullmäktige bindande målens måluppfyllelse avancerat. Fullmäktiges möjlighet 
för aktiv målstyrning har därmed varit reducerad. Mellanbokslutsrapporteringen 2019 
omfattade ej dokumenterad rapportering om de bindande verksamhetsmässiga målens 
måluppfyllelse på fullmäktige- eller styrelsenivå. Hur kan dessa ansvarsorgan då påverka 
aktivt målstyrningen under ett pågående år? 

Svar: Vi har infört en ny praxis där styrelsen vid varje sammanträde får en täckande lägesöversikt, 
där man regelbundet behandlar både mätare och stora frågor som påverkar verksamheten i 
distriktet och den strategirelaterade måluppfyllelsen. Samma information ges även fullmäktige i 
samband med det gruppmöte som hålls före fullmäktigesammanträdet. Därtill har vi i samband 
med lanseringen av nya mätare gått in för en mera systematisk rapportering som ges tre gånger 
per år för att underlätta uppföljningen.  
 
6) Nämnden rekommenderar att den strategiska styrprocessen och budgetårets bindande mål 

och måluppfyllelse årligen behandlas separat och utförligt av fullmäktige före godkännandet 
av en ny verksamhets- och ekonomiplan. 

Svar: Vi tar denna observation i beaktande och kommer att ge fullmäktige bättre möjligheter att 
behandla och kommentera innehållet i verksamhets- och ekonomiplanen. 
 
7) Angående utvärderingsberättelsen 2018 rapporterar styrelsen 11/2019 att man vidtagit 

omfattande utvecklingsåtgärder för att få bukt på köptjänsterna. Tillväxttrenden har avtagit 
berörande de övriga sjukhusen, men ökat ytterligare berörande universitetssjukhusen. Totalt 
överskreds köptjänsterna med 12,3 M€. 

Svar: Ökningen i de tjänster som köps av universitetssjukhus beror till merparten på 
centraliseringsförordningen. Vi kan inte direkt påverka kostnaderna, men arbete pågår för att 
man på centralsjukhusnivå ska kunna genomföra åtgärder som för tillfället görs på 
universitetssjukhus. Vi har ändå gjort mycket för att minska antalet tjänster som köps av andra 
centralsjukhus, och mycket arbete görs i linje med våra strategiska beslut. Vi strävar också efter 
att öka tilliten till att vården hos oss är av god kvalitet för att kunderna på grund av kvaliteten ska 
välja de tjänster som erbjuds i det egna distriktet. Dessutom strävar vi efter att införa 
verksamhetsformer som gör att patienter inte alltid ska behöva komma till Vasa utan i stället kan 
få sin vård via en distansmottagning eller på hälsocentralen i det egna området. På så sätt får de 
långa avstånden inte patienten att välja ett annat distrikt. Kostnaderna för vård som ges i andra 
inrättningar var år 2019 cirka sju miljoner euro högre än i budgeten, varav 6,5 miljoner euro gick 
till vård som tillhandahölls av universitetssjukhus och den resterande summan av den tilltagna 
användningen av sjukhuset i Jakobstad. Totalt överskreds köptjänsterna med 11,8 miljoner euro. 
 
8) Utlokaliseringen av köks-, städ- och transportfunktionerna samt vissa delar av ekonomi-

tjänster och löneräkning blev i fjol dyrare än tidigare verksamheten i egen regi. Styrelsens och 
ägarstyrningssektionens recept för att hantera detta samt uppföljningen av andra 
utlokaliserade funktioner? 

Svar: Fullmäktige godkände vid sitt sammanträde 22.6.2020 § 13 sjukvårdsdistriktets principer 
fortsätter.. 
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för ägarstyrning och styrelsen godkände vid sitt sammanträde 8.6.2020 § 95 en anvisning för 
ägarstyrning. Med hjälp av de principer och anvisningar som hänför sig till ägarstyrningen avser 
man få ett starkare grepp om sjukvårdsdistriktets ägarstyrning. Ägarstyrningssektionen har för 
sin del infört permanenta paragrafer på sin föredragningslista under vilka den bland annat 
behandlar lägesöversikter över Mico Botnia och Teese Botnia. Ägarstyrningssektionen kommer 
för nästa år att fastställa både kvalitativa och kvantitativa mål för bägge bolag i syfte att försöka 
påverka även kostnadsnivån. 
 
9) Inom vissa specialiteter förekommande annullerade och ej anmälda uteblivna klientbesök 

belastar de redan ansträngda resurserna. Målinriktade stödprojekt för att avskaffa all befintlig 
tomgång bör utvecklas. 

Svar: I de kallelsebrev som skickas till kunderna påminner man om vikten att annullera tider. Två 
dagar före mottagningstiden får kunden en påminnelse per sms. Annullerade tider erbjuds till 
andra kunder antingen per brev eller per telefon. Under coronatiden i våras tog man i stället för 
den normala mottagningsverksamheten i bruk distansmottagningar som tillhandahölls med hjälp 
av video- eller telefonförbindelser. Denna verksamhetsform kommer säkerligen att utvidgas och 
kvarstå inom många specialiteter. Den s.k. elektroniska, interaktiva vårdstigen, där alla faser och 
uppgifter hela tiden finns att tillgå, har även under pilotförsök visat sig vara ett bra sätt att minska 
antalet annullerade besök. Denna verksamhet kommer att utvidgas till nya specialiteter. Systemet 
har också klart minskat personalens arbetsbelastning, och även kunderna har varit nöjda. 
 
10) Nämnden anser att frågan berörande enskilda patienters möjliga jämförbart stora konsumtion 

av vårdtjänster bör utredas och möjliga luckor i vårdkedjorna minimeras. 
Svar: Den casemanager som på vardagar arbetar på akuten har till uppgift att hitta de patienter 
som använder flera olika tjänster eller som riskerar att bli en storkonsument av tjänster. 
Casemanagern utvärderar patienternas hälsa, behov av vårdtjänster, samlar vid behov ihop ett 
mångprofessionellt team kring patienten samt stöder patienten och följer med förverkligandet av 
vården. Casemanagern betjänar hela sjukhuset och samarbetar tätt med primärvården, 
socialvården och den tredje sektorn i sjukvårdsdistriktet. I våras anställdes en till casemanager 
som har till uppgift att utveckla den service som hänför sig till smärtpatienternas behov. På akuten 
finns det numera även en egen socialarbetare som har till uppgift att utreda sådana patienters 
situation och behov som ofta söker sig till akuten på grund av tämligen sociala orsaker.  
 
11) Akutens kaos vid årsskiftet 2019-2020 var en summa av flera omständigheter, men belyser 

vikten av förhandsplanering vid exceptionella lägen. 
Svar: Verksamheten och resurserna planeras under semester- och högtidstider i samarbete med 
ansvars- och serviceområdena, bland annat i samband de lägesöversikter som hålls varje vecka. 
Därtill ser man till att rekryteringen sköts aktivt under hela året och att rekryteringen för 
semestrar och högtider inleds tillräckligt tidigt. Kollektivavtalet ger nu möjlighet att planera 
vårdpersonalens arbetslistor för fyra veckor, vilket gör det lättare att placera extra ledigheter på 
listan än i jämförelse med den lista som planerades för tre veckor. I och med lanseringen av 
välfärdssamkommunen kommer den regionala verksamheten att planeras och resurseras 
tillsammans, vilket säkerställer att kunderna får en smidig och friktionsfri service. 
Inför långa högtider och semestrar minskas även den elektiva verksamheten. Under semestertider 
minska kommunerna sin verksamhet, vilket igen skapar tryck på både akuten och avdelningar, 
när patienter i behov av fortsatt vård inte kan hänvisas till de egna kommunerna för vård. Läkarna 
kan även ty sig till rusningsalarm när väntetiden för icke-brådskande patienter överskrider tre 
timmar. På skötarsidan inkallar man vid behov tilläggsarbetskraft med hjälp av grupp-sms. Båda 
verksamhetsmodeller har visat sig vara fungerande. I den nya samkommunen kommer det i 
fortsättningen förmodligen bli lättare att tillsammans planera nivåstruktureringen under 
semestertider.         fortsätter.. 
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12) Årets VSVD:s kvalitetsutmärkelse går till nya utvecklingscentret för klient- och 

patientsäkerheten. Det systematiska utvecklingsarbetet under en längre period verifierar 
sjukhusets kundfokusering med trygghetsfaktorn som vårdens premiss. 

Svar: Vi får fortsätta vårt systematiska utvecklingsarbete inom patient- och 
klientsäkerhetsområdet men nu omfattar arbetet även ett nationellt perspektiv.  
 
13) En dokumenterad återrapportering om det konkreta anordnandet av interna kontrollen, 

riskhanteringen samt analysen om den sannolika kommande ekonomiska utvecklingen 
framgår ej från bokslutet 2019. Dock noteras att faktiska medvetandet om ekonomiska 
framtidens styrning och verksamheten riskområden är god inom operativa ledningen, men 
dokumenteringen är bristfällig. 

Svar: Sjukvårdsdistriktets direktör tillsatte 23.9.2019 § 46 en riskhanteringsarbetsgrupp för att 
avancera riskhanteringen. Arbetsgruppen har under det första verksamhetsåret närmast 
fokuserat sig på vårdrelaterade risker, men kommer att utvidga sitt arbete att omfatta även risker 
som hänför sig till stödtjänster. För att utveckla den interna kontrollen och riskhanteringen 
godkände styrelsen vid sitt sammanträde 17.8.2020 § x en ny anvisning för den interna kontrollen 
och riskhanteringen i sjukvårdsdistriktet. Därtill har samkommunens ledningsgrupp godkänt en 
praktisk anvisning med preciseringar till ovan nämnda anvisning. 
Det bör ändå konstateras att fullmäktige vid sitt sammanträde 22.6.2020 § 11 behandlat och 
godkänt ett tillägg i Vasa sjukvårdsdistrikts bokslut 2019. I det här tillägget har man utvärderat 
de ekonomiska konsekvenser som bl.a. coronapandemin får för verksamheten år 2020. 
 
14) Den analytiska modell som ansvarsområdet för barn använder vid omvärldens och 

verksamhetens riskbedömningar kunde gott utnyttjas vid hela distriktets riskkartläggning i 
samband med årliga budgetuppgörandet samt anordnandet av den interna kontrollen. 

Svar: Vi tillgodogör oss av modellen.  
 
15) De bindande anslagen för den egna verksamheten överskrider den av fullmäktige uppställda 

nivån med 2.253.456,32 €. Enligt KomL får budgeten inte får överskridas utan anslag av 
fullmäktige. 

Svar: Samkommunens fullmäktige sammanträder regelbundet två gånger per år, varför det ställer 
till utmaningar att göra ändringar i budgeten vid en eventuell överskridning. Därtill skulle det 
kräva en motsvarande ökning av intäkterna för att finansiera en dylik ökning, vilket i Vasa 
sjukvårdsdistrikts situation skulle innebära större kommunandelar. Vasa sjukvårdsdistrikt har 
beslutat att ändra på priser endast i lägen när man redan i ett tidigt skede har upptäckt att det 
kommer att bli omöjligt att uppnå de kommunandelar som fastställts i budgeten. En anhållan om 
att få höja anslagen ses inte som en hållbar lösning i och med att en dylik lösning leder till 
höjningar i kommunfaktureringen. År 2019 beslutade man istället för att försöka dämpa 
kostnadsökningen med sparåtgärder, och då lyckades man också med att skapa stora besparingar. 
Men på grund av den svåra läkarbristen räckte inte de anslag som hade reserverats för 
läkarresurserna, utan budgeten överskreds. I januari 2020 fick man de slutgiltiga uppgifterna om 
att patientförsäkringsansvaret för år 2019 kommer att höjas, vilket ledde till att överskridningen 
blev ännu större. Uppgörandet av en budget är en balansgång mellan realiteter, ägarnas vilja och 
de resurser som kan satsas på verksamheten. Styrelsen har fört en diskussion om eventuella 
åtgärder i samband med varje mellanbokslut. Budgetdisciplinen är ytterst viktig för både 
ledningen och styrelsen, och målet är att förmå hålla de fastställda ramarna i stället för att anhålla 
om tilläggsanslag. Fullmäktige godkände överskridningarna när det godkände bokslutet för år 
2019. 
 

fortsätter.. 
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16) Enligt revisionsnämndens uppfattning har distriktets operativa ledning i rask takt genom 

fungerande krisledarskap väl omskött VCS-verksamhetens upprätthållande under våren 
2020.   

Svar: Vi kunde mycket snabbt skapa oss en klar lägesbild och omstrukturera ledningssystemet så 
att det lämpade sig för undantagsförhållandena. Vi har även utvärderat vad vi lyckades med och 
vad vi ännu måste utveckla i våra tillvägagångssätt.  
 
17) Utvärderingen av den strategiska styrningen och de årliga kund-, effektfullhets- och 

ekonomirelaterade målens förverkligande är nämndens primära uppgift och i den 
helhetsutvärderingen erhåller distriktet för år 2019 ett helt godkänt resultat 4 på skalan 1-5.  

Svar: Vi tackar för de värdefulla kommentarerna och fortsätter att utveckla vår verksamhet.  
 

DIR:  föreslår, att styrelsen ger en redogörelse för fullmäktige  

 

STYR: godkände förslaget efter diskussion. 

 ________ 

 

 

§ 44 Revisionsnämndens iakttagelser i revisionsberättelsen 

 

STYR: föreslår att fullmäktige antecknar redogörelsen för kännedom. 

 

FMGE:  
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§ 156 Fastställande av Vasa centralsjukhus konstprogram för H-nybyggnationen  

Dir. 55 

Vasa centralsjukhus har valt Heini Orell från Frei Zimmer Ab till konstkoordinator för den konst 

som ska anskaffas till centralsjukhusets H-nybyggnation. Tillsammans med Frei Zimmer Ab har 

man kommit överens om att konstprogrammet för centralsjukhusets H-nybyggnation ska 

färdigställas under år 2020. 

 

Till stöd för konstkoordinatorn har man tillsatt en konstarbetsgrupp med Monica Sirén-Aura som 

ordförande. Konstarbetsgruppen har bestått av förutom samkommunens representanter även av 

en arkitekt och konstkoordinatorn. 

 

Konstarbetsgruppen har hittills hållit fyra sammanträden under år 2020. Under vägledning av 

konstarbetsgruppen har konstkoordinatorn utarbetat ett utkast till konstprogram för 

centralsjukhusets H-nybyggnation. 

 

Ett förslag till centralsjukhuset konstprogram för H-nybyggnationen  BILAGA § 156/1-2 

 

DIR:  föreslår att styrelsen ska föreslå att fullmäktige ska godkänna och 

fastställa Vasa centralsjukhus konstprogram för H-nybyggnationen. 

 

STYR: godkände förslaget efter diskussion. 

 ________ 

 
 

§ 45 Fastställande av Vasa centralsjukhus konstprogram för H-nybyggnationen  

 

STYR:  föreslår att fullmäktige godkänner styrelsens beslut och fastställer 

konstprogrammet för H-nybyggnationen.  

 

FMGE:  
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§ 157 Verksamhetsplan för utvecklingscentret för patient- och klientsäkerhet 2021 

Dir. 56 

I enlighet med det bindande mål som fullmäktige för samkommunen fastställt för verksamheten 

grundade man år 2019 ett kompetenscentrum för patientsäkerhet och påbörjade tillsammans 

med Åbo universitet en process för att besätta en professur. Social- och hälsovårdsministeriet 

beviljade 12.5.2020 ett statsunderstöd på totalt 3 miljoner euro till Vasa sjukvårdsdistrikt för åren 

2020–2021 för grundandet av ett utvecklingscenter för patient- och klientsäkerhet. Ett villkor för 

beviljandet av statsunderstödet var att sjukvårdsdistriktet erlägger en självriskandel på 200 000 

euro per 1 miljoner euro. Statsunderstödet är avsett för de nationella samordningsuppgifter som 

fastställs i SHM:s beslut och syftet är att ta fram rekommendationer, verksamhetsmodeller och 

nya verktyg för att säkerställa patient- och klientsäkerheten för både experter och klienter. Social- 

och hälsovårdsministeriet tillsatte en styrgrupp för mandatperioden 1.9.2020–31.12.2022 med 

uppgift att svara för den allmänna styrningen av centret (VN/15726/2020). Denna styrgrupp ska 

årligen godkänna den verksamhets- och ekonomiplan som upprättas för användningen av 

statsunderstödet.  

 

Beredningen av den verksamhet som ska drivas av centret har pågått från och med början av år 

2020. Tuija Ikonen, professor i patientsäkerhet, började sin tjänstgöring 1.8.2020, och de övriga 

personvalen slutfördes i september 2020. Budgeten för år 2021 är 1,22 miljoner euro, varav den 

del av summan som täcks med statsunderstödet uppgår till 0,94 miljoner euro, medan den 

planerade personalstyrkan jämte självriskandelarna uppgår till cirka 11,5 årsverken. De nationella 

tyngdpunktsområdena i verksamhetsplanen för år 2021 innefattar samordningen av 

verkställandet av den nationella patient- och klientsäkerhetsstrategin (2017–2021), beredningen 

av en ny nationell strategi (2022-), utvecklandet av den mätning och bedömning som görs inom 

ramen för patient- och klientsäkerheten samt upprätthållandet av nätverk för forskare och 

utvecklare. Inom ramen för det regionala utvecklingsarbetet ska man framförallt bistå 

uppgörandet av en patient- och klientsäkerhetsplan för välfärdssamkommunen och ordna öppna 

forskarseminarier inom ramen för det utbildningssamarbete som idkas i Österbotten samt ta fram 

en studiehelhet i patient- och klientsäkerhet. I sjukvårdsdistriktet kommer man inom ramen för 

den här verksamheten stärka akutvårdsprocesserna och utveckla simuleringscentret samt ta fram 

material för introduktionen av personalen och handledningen av medicine studerande och 

vårdstuderande. De utbildningar, verksamhetsmodeller och verktyg som testats i Vasa 

sjukvårdsdistrikt ska öppet förmedlas över hela Finland i linje med villkoren för beviljandet av 

statsunderstödet. 

 

DIR:  föreslår att styrelsen ska  

1. anteckna ärendet för kännedom. 

2. föreslå att fullmäktige ska anteckna ärenden för kännedom. 

 

STYR: godkände förslaget efter diskussion. 

 ________ 
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§ 46 Verksamhetsplan för utvecklingscentret för patient- och klientsäkerhet 2021 

 

HALL: föreslår att fullmäktige antecknar ärendet till kännedom.  
 
FMGE:  
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§ 159 Avgång från förtroendeuppdrag – Jan Ray 

FD 38 

Jan Ray har anhållit om avsked från sitt uppdrag i revisionsnämnden fr.o.m. 1.1.2021. Orsaken 

till att han avgår är att Ray föreslås väljas till ledamot i styrelsen och enligt 75 § i kommunallagen 

(410/2015) är en ledamot av styrelsen inte valbar till revisionsnämnden. 

 

Enligt 70 § 3 moment i kommunallagen (410/2015) kan en person på giltiga skäl avgå från ett 

förtroendeuppdrag. Det organ som utser den förtroendevalda beslutar om beviljande av avsked. 

 

Enligt 32 § i kommunallagen väljs ledamöterna i revisionsnämnden av fullmäktige. 

 

FD:  föreslår att styrelsen ska föreslå till fullmäktige att det ska 

1. bevilja Jan Ray avsked från sitt uppdrag i revisionsnämnden fr.o.m. 

1.1.2021. 

2. utse en ny medlem till revisionsnämnden för den återstående 

mandatperioden fr.o.m. 1.1.2021. 

 

STYR: godkände förslaget efter diskussion. 

 ________ 

 

 

§ 47 Avgång från förtroendeuppdrag – Jan Ray 

 

STYR: föreslår, att fullmäktige  

1. beviljar Jan Ray avsked från sitt uppdrag i revisionsnämnden fr.o.m. 

1.1.2021. 

2. utser en ny medlem till revisionsnämnden för den återstående 

mandatperioden fr.o.m. 1.1.2021. 

 

FMGE:  
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§ 40 Avgång från förtroendeuppdrag – Lorenz Uthardt 

Dir. 21 

Lorenz Uthardt har anhållit om avsked från sitt uppdrag som ersättare i styrelsen fr.o.m. 1.1.2021. 

Orsaken till att han avgår är den rotation av förtroendeuppdrag som ska genomföras bland 

förtroendevalda. 

 

Enligt 70 § 3 moment i kommunallagen (410/2015) kan en person på giltiga skäl avgå från ett 

förtroendeuppdrag. Det organ som utser den förtroendevalda beslutar om beviljande av avsked. 

 

Enligt 32 § i kommunallagen väljs ledamöterna i styrelsen av fullmäktige. 

 

FD:  föreslår att styrelsen ska föreslå till fullmäktige att det ska  

1. bevilja Lorenz Uthardt avsked från sitt uppdrag som ersättare i 

styrelsen fr.o.m. 1.1.2021. 

2. utse en ny personlig ersättare för Åsa Blomstedt för resten av 

mandatperioden fr.o.m. 1.1.2021.  

 

STYR: godkände förslaget efter diskussion. 
 ________ 

 

 

§ 48 Avgång från förtroendeuppdrag – Lorenz Uthardt 

 

STYR: föreslår, att fullmäktige  

1. beviljar Lorenz Uthardt avsked från sitt uppdrag som ersättare i 

styrelsen fr.o.m. 1.1.2021. 

2. utser en ny personlig ersättare för Åsa Blomstedt för resten av 

mandatperioden fr.o.m. 1.1.2021. 

 

FMGE:  
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§ 41 Avgång från förtroendeuppdrag – Kenneth Pärus 

Dir. 22 

Kenneth Pärus har anhållit om avsked från sitt uppdrag som ersättare i styrelsen fr.o.m. 1.1.2021. 

Orsaken till att han avgår är den rotation av förtroendeuppdrag som ska genomföras bland 

förtroendevalda. 

 

Enligt 70 § 3 moment i kommunallagen (410/2015) kan en person på giltiga skäl avgå från ett 

förtroendeuppdrag. Det organ som utser den förtroendevalda beslutar om beviljande av avsked. 

 

Enligt 32 § i kommunallagen väljs ledamöterna i styrelsen av fullmäktige. 

 

FD:  föreslår att styrelsen ska föreslå till fullmäktige att det ska  

1. bevilja Kenneth Pärus avsked från sitt uppdrag som ersättare i 

styrelsen fr.o.m. 1.1.2021. 

2. utse en ny personlig ersättare för Monica Sirén-Aura för resten av 

mandatperioden fr.o.m. 1.1.2021.  

 

STYR: godkände förslaget efter diskussion. 
 ________ 

 

 

§ 49 Avgång från förtroendeuppdrag – Kenneth Pärus 

 

STYR: föreslår, att fullmäktige 

1. beviljar Kenneth Pärus avsked från sitt uppdrag som ersättare i 

styrelsen fr.o.m. 1.1.2021. 

2. utser en ny personlig ersättare för Monica Sirén-Aura för resten av 

mandatperioden fr.o.m. 1.1.2021. 

 

FMGE:  
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§ 42 Avgång från förtroendeuppdrag – Karita Nynäs 

Dir. 23 

Karita Nynäs har anhållit om avsked från sitt uppdrag som ersättare i styrelsen fr.o.m. 1.1.2021. 

Orsaken till att han avgår är den rotation av förtroendeuppdrag som ska genomföras bland 

förtroendevalda. 

 

Enligt 70 § 3 moment i kommunallagen (410/2015) kan en person på giltiga skäl avgå från ett 

förtroendeuppdrag. Det organ som utser den förtroendevalda beslutar om beviljande av avsked. 

 

Enligt 32 § i kommunallagen väljs ledamöterna i styrelsen av fullmäktige. 

 

FD:  föreslår att styrelsen ska föreslå till fullmäktige att det ska  

1. bevilja Karita Nynäs avsked från sitt uppdrag som ersättare i 

styrelsen fr.o.m. 1.1.2021. 

2. utse en ny personlig ersättare för Greger Forsblom för resten av 

mandatperioden fr.o.m. 1.1.2021.  

 

STYR: godkände förslaget efter diskussion. 
 ________ 

 

 

§ 50 Avgång från förtroendeuppdrag – Karita Nynäs 

 

STYR: föreslår, att fullmäktige 

1. beviljar Karita Nynäs avsked från sitt uppdrag som ersättare i 

styrelsen fr.o.m. 1.1.2021. 

2. utser en ny personlig ersättare för Greger Forsblom för resten av 

mandatperioden fr.o.m. 1.1.2021. 

 

FMGE:  
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§ 43 Utökning av styrelsens sammansättning 

Dir. 24 

Enligt grundavtalet för Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun består styrelsen av elva (11) 

medlemmar, jämte personliga ersättare. 

 

Medlemskommunerna har beslutat att grundavtalet ska ändras från och med 1.1.2021. 

Samkommunens namn blir samkommunen för Österbottens välfärdsområde. Samtidigt ökar 

antalet medlemmar till 13 stycken. 

 

Enligt kommunallagen (410/2015) 32 § väljs styrelsens representanter på fullmäktiges möte. 

 

DIR:  föreslår att styrelsen ska föreslå, att fullmäktige ska besluta komplettera 

styrelsen med två medlemmar från och med 1.1.2021 och att två 

personliga ersättare ska väljas för dem.  

 

STYR: godkände förslaget efter diskussion. 
 ________ 

 

 

§ 51 Utökning av styrelsens sammansättning 

 

STYR: föreslår att fullmäktige kompletterar styrelsen med två medlemmar 

från och med 1.1.2021 och att två personliga ersättare väljs för dem.  

 

FMGE:  
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§ 44 Fullmäktiges sammansättning från och med 1.1.2021 

Dir. 25 

Medlemskommunerna i Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun har beslutat att grundavtalet ska 

ändras från och med 1.1.2021. Samkommunens namn blir samkommunen för Österbottens 

välfärdsområde. 

 

Enligt det uppdaterade grundavtalet är samkommunens fullmäktige det högsta beslutande 

organet i samkommunen. Till samkommunens fullmäktige väljer medlemskommunerna 

fullmäktigeledamöter på det sätt som bestäms i 6 § av grundavtalet. 

 

Enligt 59 § i kommunallagen (410/2015) tillämpar man på samkommunsfullmäktige det som 

föreskrivs om fullmäktige. Enligt 15 § i lagen är fullmäktiges mandatperiod fyra år och den börjar 

vid ingången av juni månad valåret. 

 

Enligt 6 § i det uppdaterade grundavtalet bestäms antalet ledamöter enligt det officiella av 

Befolkningscentralen uppgivna invånarantalet den 1 januari det år fullmäktige väljs. I det 

uppdaterade grundavtalet är det juridiskt fråga om en ändring av det tidigare grundavtalet, inte 

om ett helt nytt grundavtal. 

 

I och med att fullmäktige valts med stöd av kommunalvalet år 2017 så ändras inte antalet 

ledamöter tills ett nytt fullmäktige har blivit valt. Fullmäktige fortsätter i nuvarande 

sammansättning till slutet av mandatperioden och de förändringar som anges i det nya 

grundavtalet gällande antalet nya ledamöter träder i kraft nästa mandatperiod. 

 

DIR:  föreslår att styrelsen ska föreslå att fullmäktige ska anteckna 

redogörelsen för fullmäktiges sammansättning från och med 1.1.2021 

för kännedom. 

 

STYR: godkände förslaget efter diskussion. 
 ________ 

 

§ 52 Fullmäktiges sammansättning från och med 1.1.2021 

 

STYR: föreslår att fullmäktige antecknar redogörelsen för fullmäktiges 

sammansättning från och med 1.1.2021 för kännedom. 

 

FMGE:  
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§ 53 Övriga eventuella ärenden 

 
 


