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nr 3/2021 

 

Organ: Fullmäktige, Vasa sjukvårdsdistrikt  

  
Tid: 7.6.2021 kl. 10.01 – 12.55 

Plats: Vasa centralsjukhus, auditorium Örn, Y3 

 

Beslutsfattare: Se bilaga § 15 
 Juha Silander   Avlägsnade sig kl. 12.41 
 Viktor Kock    Avlägsnade sig kl. 12.43 
 Ann-Sofie Smeds-Nylund  Avlägsnade sig kl. 12.45 
 Harri Moisio    Avlägsnade sig kl. 12.46 
 Säde Salo-Somppi   Avlägsnade sig kl. 12.54 
 
 
Närvarande: Hans Frantz 
 Barbro Kloo 

 
 

Frånvarande: Patrik Ragnäs 
 Sture Skinnar 
 Maria Palm 
 Greger Forsblom 
 Sture Erickson 
 
 
Sakkunniga: Marina Kinnunen   direktör 
 Lena Nystrand   ekonomidirektör 
 

 
Sekreterare: Juha Post    förvaltningsdirektör 
 
Paragrafer: 15 - 26 
 
 
Protokollet  Ordförande    Sekreterare 
undertecknat: 
 
 

 Gösta Willman   Juha Post 
 
Justerat: Plats och tid:   Plats och tid: 
 
 
 
 Bernhard Bredbacka   Lili-Ann Brolund 
 
 
Framlagt till  Framlagts allmänt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes: 
påseende: under tiden 
 
 ____/____ - ____/____.20___ 
      _________________________ 
 
 

Protokollet godkänt och
undertecknat 8.6.2021

Protokollet godkänt och
undertecknat 8.6.2021

Protokollet elektroniskt justerat
och godkänt 10.6.2021

Protokollet elektroniskt justerat
och godkänt 10.6.2021

11        6           17       7             21



Protokoll sida 

2 (21) 

nr 3/2021 

 

Organ: Fullmäktige 

Tid: 7.6.2021 kl. 10.01 – 12.55 

Plats: Vasa centralsjukhus, auditorium Örn, Y3 

Ärendeförteckning 

Paragraf Ärende        Sida 

 
 
 

§ 15 Sammanträdet öppnas – laglighet och beslutsförhet 3 

§ 16 Val av protokolljusterare 4 

§ 17 Samkommundirektörens lägesöversikt 5 

§ 18 Revisionsberättelsen för år 2020, fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet 7 

§ 19 Revisionsnämndens utvärderingsberättelse 2020 9 

§ 20 Strategin för Österbottens välfärdsområdes samkommun 10 

§ 21 Godkännande av förvaltningsstadga för samkommunen för Österbottens välfärdsområde 12 

§ 22 Godkännande av arvodes- och resestadga för samkommunen för Österbottens välfärdsområde 13 

§ 23 Viljeyttring om Kronobys social- och hälsovård i samband med välfärdsområdesreformen 14 

§ 24 Höstens mötestider 15 

§ 25 Komplettering av bindningsregistret på basen av inlämnade nya bindningsanmälningar/ 

 komplettering av uppgifter 17 

§ 26 Övriga eventuella ärenden 18 
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Fullmäktige    § 15    7.6.2021 
 
 
 
 
 

§ 15 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 § 15 

 

 

Ordförande Gösta Willman öppnade sammanträdet kl. 10.01. 

 

Vid det förrättade namnuppropet konstaterades att 29 fullmäktigeledamöter 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     § 16    7.6.2021 

 

 

 

 

§ 16 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 Bernhard Bredbacka och medlem Lili-Ann Brolund. 

 

 

Till protokolljusterare valdes Bernhard Bredbacka och Lili-Ann Brolund. 

________ 
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Fullmäktige    § 17     7.6.2021 
 
 
 
 
 

§ 17 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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Revisionsnämnden    § 48    22.4.2021 

Fullmäktige    § 18    7.6.2021 

 

 

§ 48 Revisionsberättelsen för år 2020, fastställande av bokslutet och beviljande av 

ansvarsfrihet 

 

KomL § 125: Revisorerna skall för varje räkenskapsperiod avge en berättelse till fullmäktige med 

en redogörelse för resultaten av revisionen. Berättelsen skall också innehålla ett uttalande om 

bokslutet bör godkännas och ansvarsfrihet beviljas medlem i organet i fråga och den ledande 

tjänsteinnehavaren inom organets uppgiftsområde (den redovisningsskyldiga).  

 

Om revisorerna konstaterar att kommunens förvaltning och ekonomi har skötts i strid med lag 

eller fullmäktiges beslut och felet eller den åsamkade skadan inte är ringa, skall i 

revisionsberättelsen riktas en anmärkning om saken mot den redovisningsskyldige. 

Anmärkningen kan inte riktas mot fullmäktige. Revisionsnämnden skall inhämta en förklaring 

av den som saken gäller samt kommunstyrelsens utlåtande om en anmärkning i 

revisionsberättelsen.  

 

Fullmäktige fattar beslut om de åtgärder som revisionsnämndens beredning, revisionsberättelsen 

och anmärkningar i den föranleder. När fullmäktige godkänner bokslutet skall fullmäktige besluta 

om ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga.  

 

Ansvariga OFGR-revisorn Andreas Holmgård tillställer revisionsnämnden revisions-berättelsen 

för år 2020, som ej innehåller anmärkningar enligt KomL § 125.  

 

 

Beslutsförslag. Ordförande Heir: 
Revisionsnämnden: 

Fullmäktige  

1) antecknar revisionsberättelsen till kännedom, 

2) fastställer bokslutet för år 2020 och   

3) beviljar förtroendeorganens medlemmar och redovisningsskyldiga 

tjänsteinnehavare ansvarsfrihet för räkenskapsperioden 1.1.-

31.12.2020.  

 

Beslut:  Godkändes. 

 ___________ 
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Fullmäktige    § 18    7.6.2021 

 

 

 

§ 18 Revisionsberättelsen för år 2020, fastställande av bokslutet och beviljande av 

ansvarsfrihet 

 
 

Styrelsens bokslutsbehandling 22.2.2020 / § 16   BILAGA § 18/1  

BDO Audiator Ab:s revisionsberättelse för år 2020   BILAGA § 18/2  

Vasa sjukvårdsdistrikt bokslut 2020     BILAGA § 18/3  

 

 

REV.NÄMND: föreslår att fullmäktige 

1)  antecknar revisionsberättelsen till kännedom 

2)  fastställer bokslutet för år 2020 

3)  beviljar förtroendeorganens medlemmar och redovisningsskyldiga 

tjänsteinnehavare ansvarsfrihet för räkenskapsperioden 1.1–

31.12.2020. 

 

FMGE:  godkände förslaget. 

 ________ 
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Revisionsnämnden    § 43    13.4.2021 
Revisionsnämnden    § 50    22.4.2021 
Fullmäktige    § 19    7.6.2021 
 
 
 

§ 43    Revisionsnämndens utvärderingsberättelse 2020 – förstabehandlingen av preliminär 

utvärderiingsberättelse och färdigställa delområden 

 

Preliminär utvärderingsberättelse för år 2020 med färdigställda delområden utskickas som 

separat bilaga till denna kallelse till nämnden under vecka 14 efter påsken. Berättelseutkastet 

presenteras för nämnden ytterligare kompletterad under mötet (bl.a. inklusive förväntad 

nationell statistik från Kommunförbundet). Utkastversionen distribueras separat till 

nämnden elektroniskt senast 9.4.2021.   

    

Beslutsförslag. Ordförande Heir: 

Revisionsnämnden beslutar att diskutera och stilisera 

utvärderingsberät-telsens uppläggning och innehåll på basen av 

gemensam genomgång samt fattar beslut om behovet av 

tilläggsutredningar mm. för den planerade slutliga behandlingen av 

berättelsen 22.4.2021.  

Beslut:  Utkastversionen på basen av gjorda förändringar  godkändes som bas 

för fortsatt behandling. Utvärderingsberättelsens slutliga 

mötesbehandling sker 22.4.2021. 

 ____________ 

 

§ 50    Revisionsnämndens utvärderingsberättelse  2020 

 

Nämndens sekreterare har för nämnden framställt en 22.4.2021 daterad version av 

utvärderingsberättelsen för år 2020 som sänds nämnden med denna kallelse. Sekreteraren kan 

korrigera/komplettera texten ytterligare under vecka 16 för vissa kapitel/delområden och 

enligt kommentarer från nämndens ledamöter. Behandlingen, stiliseringen och 

kompletteringen av utvärderingsberättelsen fortsätter under mötet. Berättelsen godkänns och 

undertecknas då nämnden slutligen godkänt berättelsen.   

 

Beslutsförslag. Ordförande Heir: 

Revisionsnämnden behandlar och godkänner utvärderingsberättelsen 

för år 2020 och föreslår att fullmäktige  

1) antecknar revisionsnämndens utvärderingsberättelse för år 2020 till    

kännedom  

2) uppmanar styrelsen att i samband med den fortsatta verksamhets- och  

ekonomiplaneringen att beakta berättelsens iakttagelser och 

3) begär styrelsens redogörelse av iakttagelserna i utvärderingsberättelsen för  

delgivning till nya fullmäktige under hösten 2021  

 

 Beslut:  Godkändes. 

 ___________ 
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Fullmäktige    § 19    7.6.2021 
 
 
 

§ 19 Revisionsnämndens utvärderingsberättelse 2020 

 

Utvärderingsberättelsen 2020      BILAGA § 19 
 

REV.NÄMNDEN: 

1) föreslår, att fullmäktige antecknar revisionsnämndens utvär-

deringsberättelse för år 2020 till kännedom  

2) uppmanar styrelsen att i samband med den fortsatta verksamhets- 

och ekonomiplaneringen att beakta berättelsens iakttagelser och 

3) begär styrelsens redogörelse av iakttagelserna i utvärderings-

berättelsen för delgivning till nya fullmäktige under hösten 2021  

 

 FMGE:  godkände förslaget. 

 ________ 
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HykyStyrelsen    § 34     24.5.2021 
Fullmäktige    § 20    7.6.2021 
 
 
 

§ 34 Strategin för Österbottens välfärdsområdes samkommun 

 

Dir. 20 
Styrgruppen för beredning av Österbottens välfärdsområde har godkänt välfärdsområdets 

strategi 15.12.2020. Styrgruppen antecknade till kännedom, 18.5.2021, att strategin ges till 

kännedom åt styrelsen och fullmäktige. 

          BILAGA § 34 

 

DIR.:  föreslår, att styrelsen ska föreslå, att fullmäktige ska godkänna strategin 

för samkommunen för Österbottens välfärdsområde.  

 

STYR: godkände förslaget efter diskussion. 

     ________ 
 
 
 
 

§ 20 Strategin för Österbottens välfärdsområdes samkommun 

 

Strategin för Österbottens välfärdsområdes samkommun   BILAGA § 20 

   

STYR: föreslår, att fullmäktige ska godkänna strategin för samkommunen för 

Österbottens välfärdsområde. 

 

FMGE: godkände förslaget. 

 ________ 
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HykyStyrelsen    § 35     24.5.2021 
Fullmäktige    § 21    7.6.2021 
 
 

§ 35 Godkännande av förvaltningsstadga för samkommunen för Österbottens 

välfärdsområde 

Dir. 21 
Grundavtalet och förvaltningsstadgan är de viktigaste handlingar som styr verksamheten i 

samkommunen. Enligt kommunallagen (410/2015) utövas beslutanderätten i samkommunen av 

fullmäktige, såtillvida den i förvaltningsstadgan inte har överförts till andra organ eller 

tjänsteinnehavare. Enligt 14 § i kommunallagen fattar fullmäktige beslut om förvaltningsstadgan, 

och i 90 § av denna lag fastställs de nödvändiga bestämmelser som åtminstone ska tas upp i 

förvaltningsstadgan. 

 

Den politiska styrgruppen godkände vid sitt sammanträde 13.10.2020 § 22 en plan för 

uppgörandet av förvaltningsstadgan och har därefter behandlat förvaltningsstadgan vid fem 

separata sammanträden. Efter behandlingen i den politiska styrgruppen skickades ett utkast till 

förvaltningsstadga för utlåtande till medlemskommunerna och personalrepresentanter. Under 

den utlåtanderunda som avslutades den 30 mars inkom det sammanlagt 14 utlåtanden. 

Utlåtandena togs i beaktande i den fortsatta beredningen av förvaltningsstadgan. 

 

Den politiska styrgruppen behandlade ännu ett preciserat utkast till förvaltningsstadga efter 

utlåtanderundan på sitt sammanträde den 18 maj. 

 

Utkast till förvaltningsstadga      BILAGA § 35 

Sammanfattning av utlåtanden    Tilläggsmaterial  § 35/1 

Kommentarer till frågor som ställts i utlåtanden  Tilläggsmaterial § 35/ 2 

 

DIR.:  föreslår, att styrelsen beslutar föreslå att fullmäktige ska godkänna 

förvaltningsstadgan för samkommunen för Österbottens 

välfärdsområde. 

 

STYR: Mari Lampinen-Tuomela avlägsnade sig kl. 11.55 före ett beslut i 

ärendet fattades. 

 

godkände förslaget efter diskussion med följande förändringar: 

- början av 15 § kompletteras med ett nytt moment där man 

föreskriver att ’Österbottens majoritetsspråk är svenska och 

minoritetsspråket är finska’. 

- 32.3 § ändras så att ekonomidirektören och HR-direktören 

rapporterar till samkommunens direktör. 

 ________ 
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Fullmäktige    § 21    7.6.2021 
 
 
 

§ 21 Godkännande av förvaltningsstadga för samkommunen för Österbottens 

välfärdsområde 

 
 

Utkast till förvaltningsstadga      BILAGA § 21 

Sammanfattning av utlåtanden    Tilläggsmaterial § 21/1 

Kommentarer till frågor som ställts i utlåtanden  Tilläggsmaterial § 21/2 

 
 

STYR: föreslår, att fullmäktige ska godkänna förvaltningsstadgan för 

samkommunen för Österbottens välfärdsområde enligt styrelsens 

förslag. 

 

FMGE: Fullmäktigeledamot Juha Silander avlägsnade sig kl. 12.41 före ett 

beslut i ärendet fattades. 

 Fullmäktigeledamot Viktor Kock avlägsnade sig kl. 12.43 före ett beslut 

i ärendet fattades. 

 Fullmäktigeledamot Ann-Sofie Smeds-Nylund avlägsnade sig kl. 12.45 

före ett beslut i ärendet fattades. 

 Fullmäktigeledamot Harri Moisio avlägsnade sig kl. 12.46 före ett 

beslut i ärendet fattades. 

 

godkände förslaget. 

 ________ 
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HykyStyrelsen    § 36     24.5.2021 
Valtuusto    § 22    7.6.2021 
 
 
 

§ 36 Godkännande av arvodes- och resestadga för samkommunen för Österbottens 

välfärdsområde 

Dir. 22 
Enligt kommunallagen § 14 ska fullmäktige fatta beslut om grunderna för de förtroendevaldas 

ekonomiska förmåner. Förvaltningsstadgan inrymmer inte något skilt kapitel om grunderna för 

de ekonomiska förmånerna, varför en separat arvodes- och resestadga för förtroendevalda bör tas 

till fullmäktige för godkännande.  

 

Den politiska styrgruppen behandlade ett utkast till arvodes- och resestadga för förtroendevalda 

första gången vid sitt sammanträde i januari och en andra gång vid sitt sammanträde i maj. 

 

Utkast till arvodes- och resestadga för förtroendevalda   BILAGA § 36 

 

DIR.:  föreslår, att styrelsen beslutar föreslå att fullmäktige ska godkänna 

Österbottens välfärdssamkommuns arvodes- och resestadga för 

förtroendevalda. 

 

STYR: Raija Kujanpää avlägsnade sig kl. 12.26 före ett beslut i ärendet 

fattades. 

 

godkände förslaget efter diskussion. 

 

Styrelsen ändrade förslaget på så vis att styrelseledamöternas 

mötesarvode höjs till 180 euro. Mötesarvodet i de övriga organen är 150 

euro. 

 ________ 

 

§ 22 Godkännande av arvodes- och resestadga för samkommunen för Österbottens 

välfärdsområde 

 

Utkast till arvodes- och resestadga för förtroendevalda   BILAGA § 22 

 
 

STYR: föreslår, att fullmäktige ska godkänna Österbottens välfärds-

samkommuns arvodes- och resestadga för förtroendevalda enligt 

styrelsens förslag. 

  

FMGE: godkände förslaget så vis, att även fullmäktigeledamöternas 

mötesarvode höjs till 180 euro. 

 ________ 
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HykyStyrelsen    § 38    24.5.2021 
Fullmäktige    § 23    7.6.2021 
 
 
 

§ 38 Viljeyttring om Kronobys social- och hälsovård i samband med 

välfärdsområdesreformen  

Dir. 24 
Regeringen föreslår ny lagstiftning om inrättande av välfärdsområden och om en reform av 

ordnandet av social- och hälsovården och räddningsväsendet. Regeringen lämnade sin 

proposition till riksdagen den 8 december 2020. 

 

För närvarande tillhandahålls Kronobys social- och hälsovårdstjänster av Soite. Enligt regeringen 

Marins förslag till social- och hälsovårdslag hör Kronoby till Österbottens välfärdsområde.   

 

Landskapet Österbottens vilja är att beredningen av den kommande nationella 

välfärdsområdesreformen ska påbörjas utgående från den premissen att Österbottens 

välfärdsområde ansvarar för ordnandet av tjänsterna, medan Mellersta Österbottens 

välfärdsområde tillhandahåller dessa tjänster. 

 

Välfärdsområdens temporära organ ska bereda och söka lösningar i tätt samarbete, varefter 

ärendet till sist tas till Österbottens och Mellersta Österbottens välfärdsområdesfullmäktige för 

beslutsfattande.  

 

Kronobys invånare och förtroendevalda ska också involveras i beredningsarbetet. 

 
DIR.: föreslår, att styrelsen ska föreslå, att fullmäktige ska godkänna 

viljeyttringen. 
 
STYR: godkände förslaget efter diskussion. 
 ________ 

 
 

§ 23 Viljeyttring om Kronobys social- och hälsovård i samband med 

välfärdsområdesreformen  

 

STYR: föreslår, att fullmäktige ska godkänna viljeyttringen. 

 

FMGE: Fullmäktigeledamot Säde Salo-Somppi avlägsnade sig kl. 12.54 före ett 

beslut i ärendet fattades. 

 

godkände förslaget. 

 ________ 
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VSVDStyrelsen    § 53     24.5.2021 
Fullmäktige    § 24    7.6.2021 
 
 
 

§ 53 Höstens mötestider 

FD 11  

 Åt styrelsen föreslås följande mötesdatum för hösten 2021: 

Måndag 30.8.2021 kl. 9 

Måndag 27.9.2021 kl. 9 

Måndag 25.10.2021 kl. 9 

Måndag 22.11.2021 kl. 9 

Måndag 13.12.2021 kl. 9 

 

Åt fullmäktige föreslås följande mötesdatum: 

 

Måndag 13.9.2021 kl. 10 

Måndag 29.11.2021 kl. 10 

    

FD:   föreslår, att styrelsen godkänner föreslagna datum.  

 

STYR: godkände förslaget efter diskussion så att sammanträdet måndagen 

13.12.2021 flyttas till 16.12.2021 kl. 9. 

 ________ 
 
 

§ 24 Höstens mötestider  

 

STYR: föreslår, att fullmäktige ska anteckna höstens datum till kännedom. 

 

FMGE: godkände förslaget. 

 ________ 
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Revisionsnämnden    § 51    22.4.2021 

Fullmäktige    § 25    7.6.2021 

 

 

 

 
§ 51   Komplettering av bindningsregistret på basen av inlämnade nya 

bindningsanmälningar/ komplettering av uppgifter 

 

Enligt kommunallagen (410/2015) ska vissa ledande kommunala förtroendevalda och 

tjänsteinnehavare lämna en offentlig redogörelse för sina bindningar. Redogörelseskyldigheten 

gäller de uppgifter, som objektivt betraktat kan anses ha betydelse för omskötseln av 

förtroende- och tjänsteuppgifterna. Redogörelsen skall göras inom två månader efter att den 

redogörelsesskyldige valts till sin uppgift. Personerna skall även utan dröjsmål redogöra för de 

ändringar som skett i bindningarna. Revisionsnämnden övervakar att skyldigheten enligt 84 § i 

KomL att redogöra för bindningar iakttas samt se till att de offentliga uppgifterna i registret 

över bindningar publiceras på samkommunens webbplats. Nämnden är registeransvarig för 

registret över bindningar och tillkännager redogörelserna för fullmäktige. Revisionsnämnden 

ska tillkännage redogörelserna över bindningar för fullmäktige en gång per fullmäktigeperiod 

och vid behov. 

 

Medan vissa ändringar skett berörande VSVD:s ledande kommunala förtroendevalda och 

tjänsteinnehavare så har sekreteraren begärt bindningsanmälningar av berörda personer för 

uppdatering av det nuvarande bindningsregistret. 

 

Beslutsförslag. Ordförande Heir: 

Revisionsnämnden behandlar och granskar de till Vasa 

sjukvårdsdistrikt per 22.4.2021 inlämnade bindningsanmälningarna, 

korrigerar uppgifterna i registret och publicerar godtagbara 

anmälningar som ett sammanställt register på distriktets www-sida 

samt vidaresänder registret till fullmäktiges kännedom.  

 

Beslut:  Godkändes.  

 __________ 
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Fullmäktige    § 25    7.6.2021 

 

 

 

§ 25 Komplettering av bindningsregistret på basen av inlämnade nya 

bindningsanmälningar/ komplettering av uppgifter 

 
  

Sammanfattning över bindningsanmälan    BILAGA § 25 
 

 

STYR: föreslår, att fullmäktige ska anteckna registret för kännedom. 

 

FMGE: godkände förslaget. 

 ________ 
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Fullmäktige    § 26    7.6.2021 
 
 
 
 
 

§ 26 Övriga eventuella ärenden 

 
Före behandlingen av fullmäktiges egentliga ärenden delade fullmäktiges ordförande, styrelsens 

ordförande och samkommunens direktör ut utmärkelsetecken som republikens president tilldelat 

Arja Tuomaala, Niklas Teir, Lisa Sundman och Nancy Sand i samband med senaste 

självständighetsdag.  
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Anvisning för besvärsanvisning 

      Datum för sammanträdet 

Fullmäktigesammanträdet   7.6.2021 

 

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: 15-17, 24-26 

 

Besvärsanvisning 

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär.  

 

Paragrafer: 18-23 

 

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:

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 11.6.2021.


