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Organ: Fullmäktige, Vasa sjukvårdsdistrikt  

  
Tid: 25.1.2021 kl. 10.01 – 11.38 

Plats: Vasa centralsjukhus, distansmöte/Teams (auditorium Örn, Y3) 

 

Beslutsfattare: Se bilaga § 1b
 
 
Närvarande: Hans Frantz 
 Barbro Kloo 
 Raija Kujanpää 
 Mona Vikström 
 

 
Frånvarande: Mikael Perjus 
 Lili-Ann Brolund 
 Sture Erickson 
 
 
Sakkunniga: Marina Kinnunen   direktör 
 Mats Brandt    strategidirektör 
 Erkki Penttinen   sektordirektör 
 Leif Holmlund   sektordirektör 
 Pia-Maria Sjöström   sektordirektör 
 
 
Sekreterare: Juha Post       förvaltningsdirektör

 
Paragrafer: 1 - 5 
 
 
Protokollet  Ordförande    Sekreterare 
undertecknat: 
 
 

 Gösta Willman        Juha Post

 
Justerat: Plats och tid:   Plats och tid: 
 
 
 

 Ann-Sofi Smeds-Nylund  Marcus Suojoki 
 
 
 
Framlagt till  Framlagts allmänt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes: 
påseende: under tiden 
 
 ____/____ - ____/____.20___ 
      _________________________ 
 
 
 

Protokollet elektroniskt
godkänt 25.1.2021

Protokollet elektroniskt
godkänt 25.1.2021

Protokollet justerat och
godkänt 25.1.2021

Protokollet justerat och
godkänt 26.1.2021

26       1           3          3            21
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Organ: Fullmäktige 

Tid: 25.1.2021 kl. 10.01 – 11.38 

Plats: Vasa centralsjukhus, auditorium Örn, Y3 

Ärendeförteckning 

Paragraf Ärende        Sida 

 
 
 

§ 1 Sammanträdet öppnas – laglighet och beslutsförhet 3 

§ 2 Val av protokolljusterare 4 

§ 3 Samkommundirektörens lägesöversikt 5 

§ 4 Inrättande av tjänst (5) som regional servicechef för samkommunen för välfärdsområdet 7 

§ 5 Övriga eventuella ärenden 8 
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Fullmäktige    § 1    25.1.2021 
 
 
 

§ 1 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 § 1 

 

 

Ordförande Gösta Willman öppnade sammanträdet kl. 10.01.  

 

Vid det förrättade namnuppropet konstaterades att 30 fullmäktigeledamöter och 1 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     § 2    25.1.2021 

 

 

 

§ 2 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 Ann-Sofi Smeds-Nylund och medlem Marcus Suojoki. 

 

 

Till protokolljusterare valdes Ann-Sofi Smeds-Nylund och Marcus Suojoki. 

________ 
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Fullmäktige    § 3     25.1.2021 
 
 
 

§ 3 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. 

 

 

Fullmäktigeledamot Carola Lithén anlände till mötet kl. 11.06. 

 

Fullmäktige antecknade samkommundirektörens lägesöversikt för kännedom. 

________ 
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HYKYStyrelsen    § 50    15.12.2020 
Fullmäktige     § 4    25.1.202 
 
 
 
 

§ 50 Inrättande av tjänst (5) som regional servicechef för samkommunen för 

välfärdsområdet 

Dir. 27 

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.  

 

Styrgruppen för beredningen av Österbottens välfärdsområde har beslutat (25.11.2020/§ 9) 

föreslå att Vasa sjukvårdsdistrikts styrelse och därefter fullmäktige bl.a. ska inrätta fem tjänster 

för regionala servicechefer för samkommunen för Österbottens välfärdsområde. 

 

Behörighetskravet för dessa tjänster är en för tjänsteuppgiften lämplig högskoleexamen. 

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

krävs). Bra kännedom om social- och hälsovårdsområdet samt det egna området ses som fördel. 

De övriga förutsättningar som krävs för skötseln av uppgiften har definierats närmare i 

ansökningsannonserna. 

 

DIR:  föreslår att styrelsen ska föreslå att fullmäktige ska inrätta fem (5) 

tjänster för en regional servicechef. 

 

STYR: godkände förslaget efter diskussion. 

 ________ 

 

 

 

fortsätter... 
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Fullmäktige     § 4    25.1.202 

 

 

 

§ 4 Inrättande av tjänst (5) som regional servicechef för samkommunen för 

välfärdsområdet  

 

STYR: föreslår att fullmäktige godkänner inrättandet av fem tjänster för 

regionala servicechefer. 

 

FMGE: Fullmäktigeledamot Jim Eriksson anmälde jäv under behandlingen av 
ärendet. 

 
godkände förslaget. 

 ________ 
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Fullmäktige    § 5     25.1.2021 
 
 
 

§ 5 Övriga eventuella ärenden 

 
Fullmäktigemotion/Motion gällande ersättning för handledning av studerande  

 

Fullmäktigeledamot Päivi Karppi föreslår, att det i Vasa sjukvårdsdistrikt i fortsättningen 

utbetalas en ekonomisk ersättning (fem euro) åt handledaren för varje 

studerandehandledningsdag. 

 

Fullmäktigemotionen finns som bilaga (BILAGA § 5).

 

Fullmäktige remitterade motionen vidare till styrelsen.  
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Anvisning för besvärsanvisning 

      Datum för sammanträdet 

Fullmäktigesammanträdet   25.1.2021 

 

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: 1-5 

 

Besvärsanvisning 

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär.  

 

Paragrafer: - 

 

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


Protokoll sida

11 (11)

nr 1/2021

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:

Samkommunen för Österbottens välfärdsområde / registratur
Sandviksgatan 2-4
65130 Vasa
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 26.1.2021.


