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Fullmäktige    § 39    29.11.2021 
 
 
 

§ 39 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 § 39 

 

 

Ordförande Gösta Willman öppnade sammanträdet kl. 10.10. 

 

Vid det förrättade namnuppropet konstaterades att 33 fullmäktigeledamöter och 2 ersättare 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     § 40    29.11.2021 

 

 

 

§ 40 Val av protokolljusterare 

 

Enligt 111 § i Vasa sjukvårdsdistrikts 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 Lili-Ann Brolund och medlem Nina Brännkärr-Friberg. 

 

Till protokolljusterare valdes Lili-Ann Brolund och Nina Brännkärr-Friberg. 

________ 
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Fullmäktige    § 41     29.11.2021 
 
 
 

§ 41 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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Styrelsen    § 75    22.11.2021 
Fullmäktige    § 42    29.11.2021 
 
 

§ 75 Verksamhets- och ekonomiplan för Österbottens välfärdsområde för 2022 

 

Dir. 40 

Budgetberedningen har framskridit under hösten även om vissa större utmaningar lett till 

förseningar i processen, främst pga. svårigheterna att få fram kompletta uppgifter om fastigheter 

och utrymmen för att göra hyresberäkningar för kommunernas del. Budgeten har behandlats i 

samordningsdelegationen och i styrgruppen för Österbottens välfärdsområde. Ekonomiplanen 

och verksamhetsplanen har färdigställts med målsättningar, mätare och åtgärder. 

 

Eftersom 2022 kommer att vara samkommunens sista år görs ingen ekonomiplan upp för 2023-

2024. Från 2023 kommer Österbottens välfärdsområde att bli ett självstyrande område och en ny 

organisation med verksamhet som omfattar även andra delar än de delar som ingår i 

samkommunens verksamhet 2022. Den budgeten och ekonomiplanen görs upp inom den nya 

organisationen, inte inom samkommunen. För investeringarnas del medtas dock den tidigare 

långsiktiga plan som uppgjorts när det gäller fastigheterna eftersom välfärdsområdet befinner sig 

mitt i ett förnyelse- och renoveringsskede när det gäller det egna fastighetsbeståndet i Vasa. 

Verksamhetsvolymen för de olika verksamhetsformerna ha salats in och det har uppställts 

gemensamma nya målsättningar för 2022. Det mesta fortsätter i stort på samma nivå som 

tidigare. Det har varit utmanande att ta fram gemensamma principer och kriterier för 

prestationerna eftersom kommunerna har varierande processer med olika målsättning och behov 

av uppföljning av verksamheten.  Kvaliteten i data är varierande. 

 

På basen av budget och uppställd prestationsmålsättning beräknas de enhetsvisa priserna. De 

specifika priserna behandlar styrelsen i december efter att fullmäktige godkänt dessa grunder för 

beräkningen i budgeten den 29.11.2021. 

 

Verksamhetskostnaderna för 2022 uppgår till 709.736.405 euro. Av detta utgör 

personalkostnaderna 50% eller 351,3 miljoner medan kundtjänsterna uppgår till 144 miljoner 

eller 20% av verksamhetskostnaderna. Övriga köptjänster uppgår till 102,9 miljoner eller 14 % 

medan material och förnödenheter budgeterats till 53,2 miljoner, vilket är 8 % av 

verksamhetskostnaderna. I understöd och bidrag har budgeterats 14,5 miljoner medan 

hyreskostnaderna uppgår till 41,6 miljoner och utgör 6 % av kostnaderna. här ingår både 

fastighetshyror och leasinghyror för apparatur och lösöre. Övriga kostnader uppgår till 2,3 

miljoner euro. 

 

Verksamhetsintäkterna uppgår till totalt 722.931.838 euro, varav den största delen 644,6 

miljoner eller 89% kommer från medlemskommunerna. 9,6 miljoner euro eller 1 % kommer från 

utsocknes kommuner och försäkringsbolag och 4 miljoner från övriga försäljningsintäkter. 

Avgiftsintäkterna utgör den näst största intäktsposten och kommer från klienter och patienter. 

Summan uppgår till 48,1 miljoner eller 7 % av de totala intäkterna. Understöd och bidrag uppgår 

till 8,3 miljoner medan hyresintäkterna uppgår till 7,3 miljoner eller 1 % vardera. Övriga 

verksamhetsintäkter uppgår till 1,1 miljoner euro.    fortsätter... 
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Styrelsen    § 75    22.11.2021 

Fullmäktige    § 42    29.11.2021 

 

Investeringarna för 2022 uppgår till 57 miljoner euro, varav 23,4 miljoner hör till H-husets 

färdigställande. För övriga fastighetssaneringar och –ändringar har budgeterats 13,3 miljoner av 

vilket 10,3 miljoner budgeteras på nytt 2022 eftersom de inte hunnit påbörjas eller har 

framskjutits under 2021. Det är frågan om mindre projekt och en del av dem pågår under flera år. 

Största satsningen under 2022 förutom H-huset är sanering av M-byggnaden med en utvidgning 

av matsalen, en nödvändig åtgärd inför den personalökning som ibruktagningen av H-huset 

medför. Projektet beräknas uppgå till totalt 4.3 miljoner euro. För fasta konstruktioner har 

budgeterats 2,3 miljoner euro, av vilka största delen utgör fast sjukhusutrustning till F-delen och 

en klädautomat, hissar och elens driftssäkerhet och automation. 

 

För maskiner och inventarier har budgeterats 6,8 miljoner euro. Främst till sjukhusservicen och 

till social och hälsovårdscentralen. Den största enskilda investeringen är 

genomlysningsapparatur till hjärtstationen för 1,4 miljoner. För IT-program har upptagits 1,3 

miljoner för olika satsningar medan 10 miljoner euro kvarstår för fortsatta satsningar på ett nytt 

klient- och patientdatasystem. För att finansierar investeringarna föreslås att ett budgetlån om 

20 miljoner euro upptas 

 

I budget och ekonomiplan godkänns de verksamhetsmässiga och ekonomiska målsättningarna. I 

budgeten upptas de anslag som målsättningarna förutsätter. Inför fullmäktige fastställs 

bindningsnivån till nettoverksamhetskostnaderna, nettofinansiella intäkter och kostnader, 

nettoförändringen i lånebeståndet samt nettoinvesteringsutgifter. För verksamhetsområdena är 

bindningsnivån även nettoverksamhetskostnaderna.   

Inför styrelsen är investeringslistan i detalj bindande.  

Fastighets- och it-investeringarna finansieras genom lån.  

 

Verksamhets- och ekonomiplan      BILAGA § 75  

     

 

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 besök, vårddagar och drg-paket 

som prissätts utifrån kostnadsmotsvarigheten, därtill faktureras 

vårddagspriser för outlierdagar till drg-paketen. Dessutom faktureras 

boendedygn och hemvårdstimmar. 

fortsätter... 
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Styrelsen    § 75    22.11.2021 

Fullmäktige    § 42    29.11.2021 

 

 

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 44,27 euro per invånare i utjämningsavgift 

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, det digitala klientservicecentret och telefonservicen, samt 

de kostnader som åläggs distriktet för patienter med 

andningsinsufficiens. Medlemsavgiften för 2022 är 68,34 euro per 

invånare. Den totala kostnaden utgör 11.576.623,-  euro. 

d. nettokostnaderna för den prehospitala akutsjukvården 9.381.965,- 

euro faktureras som en avgift om 55,38 euro per invånare. 

e. för att upprätthålla jourberedskapen uppbärs en avgift om 49,01 euro 

per invånare som täcker hälften av kostnaderna för dejoureringen samt 

totalkostnaderna för social- och krisjour. Avgiften uppgår till 

8.302.658,- euro 

f. köpta kundtjänster för klienter och patienter faktureras som s.k. 

genomfakturering och omfattas även av utjämningssystemet för 

specialsjukvårdens del 

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

genomfakturering 

h. för grundkapitalet den 1.1.2022 erläggs ränta om 0,75 % som utbetalas 

i december 2022 till medlemskommunerna. 

i. 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. 

j. inför fullmäktige fastställs bindningsnivån till den egna verksamhetens 

nettoverksamhetskostnader, nettofinansieringsintäkter och kostnader 

samt nettoinvesteringsutgifter. Inför styrelsen är investeringslistan i 

detalj bindande. 

      fortsätter... 
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Styrelsen    § 75    22.11.2021 

Fullmäktige    § 42    29.11.2021 

 

 

 
k. Välfärdsområdet upptar ett budgetlån om 20 miljoner euro för att 

finansiera fastighets- och it-investeringarna 

 
STYR: Ekonomidirektören Lena Nystrand deltog i sammanträdet för att 

redogöra för ärendet. Nystrand avlägsnade sig från sammanträdet kl. 

11.28. 

 

 Under diskussionen föreslog Carola Lithén att ärendet ska 

återremitteras för en ny beredning. Lithéns förslag vann inte understöd, 

varför förslaget inte beaktades. 

 

godkände förslaget efter diskussion. Styrelsen beslutade föreslå för 

fullmäktige att 0,5 procent av den två procent som allokerats för 

löneförhöjningar ska användas för löneharmoniseringar. 

 

Styrelsen beslutade att samkommunens direktör och ekonomidirektör 

får göra tekniska korrigeringar i verksamhets- och ekonomiplanen före 

fullmäktiges sammanträde. 

 ________ 

 

 

§ 42 Verksamhets- och ekonomiplan för Österbottens välfärdsområde för 2022 

 

Verksamhets- och ekonomiplan      BILAGA § 42  

 

STYR: föreslår, att 

 

1. fullmäktige godkänner verksamhets- och ekonomiplanen i 

föreliggande form, 

2. fullmäktige godkänner kommun- och övriga faktureringsgrunder 

som ingår i verksamhets- och ekonomiplanen för 2021 på 

följande sätt:  

 

a. kommunfaktureringen baserar sig på besök, vårddagar och drg-

paket som prissätts utifrån kostnadsmotsvarigheten, därtill 

faktureras vårddagspriser för outlierdagar till drg-paketen. 

Dessutom faktureras boendedygn och hemvårdstimmar. 

 

fortsätter... 
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Styrelsen    § 75    22.11.2021 

Fullmäktige    § 42    29.11.2021 

 

 

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 44,27 euro per invånare i 

utjämningsavgift 

 

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, det digitala 

klientservicecentret och telefonservicen, samt de kostnader som 

åläggs distriktet för patienter med andningsinsufficiens. 

Medlemsavgiften för 2022 är 68,34 euro per invånare. Den totala 

kostnaden utgör 11.576.623,-  euro. 

 

d. nettokostnaderna för den prehospitala akutsjukvården 9.381.965,- 

euro faktureras som en avgift om 55,38 euro per invånare. 

 

e. för att upprätthålla jourberedskapen uppbärs en avgift om 49,01 

euro per invånare som täcker hälften av kostnaderna för 

dejoureringen samt totalkostnaderna för social- och krisjour. 

Avgiften uppgår till 8.302.658,- euro 

 

f. köpta kundtjänster för klienter och patienter faktureras som s.k. 

genomfakturering och omfattas även av utjämningssystemet för 

specialsjukvårdens del 

 

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

genomfakturering 

 

h. för grundkapitalet den 1.1.2022 erläggs ränta om 0,75 % som 

utbetalas i december 2022 till medlemskommunerna. 

 

i. 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. 

 

j. inför fullmäktige fastställs bindningsnivån till den egna 

verksamhetens nettoverksamhetskostnader, nettofinansierings-

intäkter och kostnader samt nettoinvesteringsutgifter. Inför 

styrelsen är investeringslistan i detalj bindande.         fortsätter... 
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Styrelsen     § 75    22.11.2021 

Fullmäktige    § 42    29.11.2021 
 

 

k. Välfärdsområdet upptar ett budgetlån om 20 miljoner euro för att 

finansiera fastighets- och it-investeringarna 

 

 Beslutade föreslå för fullmäktige, att 0,5 procent av den två procent som 

allokerats för löneförhöjningar ska användas för löneharmoniseringar. 

 
FULLM: Fullmäktigeledamot Marit Nilsson-Väre avlägsnade sig från mötet kl. 

11.57. 

 

Fullmäktige godkände förslaget. 

 

Carola Lithén, understödd av Mikael Fredman, föreslog att fullmäktige 

ska godkänna följande åtgärdsmotion som hänför sig till ärendet: 

 

Fullmäktige uppmanar styrelsen och tjänstemannaledningen att 

genast från början av år 2022 göra en noggrann uppföljning av 

kostnader och sträva till att via integrering av processerna förbättra 

servicen till invånarna och på sikt kunna stävja kostnaderna. 

 

Åtgärdsmotionen godkändes enhälligt av fullmäktige. 

 ________ 
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Styrelsen    § 91    22.11.2021 
Fullmäktige    § 43    29.11.2021 
 
 

§ 91 Behörighetsstadga 

Dir. 54 

Fullmäktige har godkänt behörighetskraven för ledande tjänsteinnehavare och några sakkunniga 

på mötet 29.3.2021. Stadgan har nu kompletterats med övriga yrkesbenämningar, som man 

bedömer att det kan bli aktuellt att även framöver rekrytera. Styrgruppen utsåg en arbetsgrupp, 

som fick i uppdrag att speciellt bereda de språkkrav som ska gälla vid anställning av 

tjänsteinnehavare och arbetstagare. Arbetsgruppen har letts av ordförande Rurik Ahlberg och 

övriga medlemmar var Hans Franz, Mikaela Björklund, Maria Tolppanen, Ann-Charlott 

Gröndahl och Sabina Bäckman (sekreterare). 

 

Arbetsgruppen har i sitt förslag uttalat vissa övergripande principer som ska gälla vid 

fastställande av  språkkunskapen samt vilka språkkunskapsnivåer, som ska gälla vid olika enheter 

och i olika uppgifter.  Följande ledande principer har beaktats i arbetet:  

- kundens rätt till service på två språk 

- lokala förhållanden och behov av språkkunskap 

- kontinuerlig och systematisk språkplanering och uppföljning utgör en del av kvalitetsarbetet. 

Språkplaneringen och uppföljningen utgör en grund för rekrytering och fortbildningsmål. 

 

Enligt förslaget kommer styrelsen att fastställa indelningen i svenskspråkiga, finskspråkiga eller 

tvåspråkiga funktioner eller enheter. 

Förslag till behörighetsstadga      BILAGA § 91 

 

DIR :  föreslår, att styrelsen för sin del godkänner förslaget till 

behörighetsstadga och besluter föreslå att fullmäktige ska godkänna 

behörighetsstadgan.  

 

STYR: HR-direktören Ann-Charlott Gröndahl deltog i sammanträdet för att 

redogöra för ärendet kl. 12.33-12.42. Gröndahl avlägsnade sig från 

sammanträdet kl. 12.42. 

 

 Patrik Ragnäs avlägsnade sig från mötet kl. 12.39 före beslutsfattandet. 

 

godkände förslaget efter diskussion. 

 ________ 
 

§ 43 Behörighetsstadga 

 

Förslag till behörighetsstadga      BILAGA § 43 

 
STYR: föreslår, att fullmäktige ska godkänna behörighetsstadgan. 
 

fortsätter... 
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Fullmäktige    § 43    29.11.2021 

 

 

 

 

FULLM: godkände förslaget. Fullmäktige fastställde att behörighetskravet för 

övertandläkaren och den biträdande övertandläkaren ska vara avlagd 

examen för legitimerad tandläkare. 

 ________ 



Protokoll sida 

14 (31) 

nr 6/2021 

 

Styrelsen    § 64    25.10.2021 
Fullmäktige    § 44    29.11.2021 
 
 

§ 64 Uppdatering av förvaltningsstadgan 

Dir. 33 

På sitt sammanträde 7.6.2021 § 21 godkände samkommunens fullmäktige förvaltningsstadgan för 

samkommunen för Österbottens välfärdsområde. Förvaltningsstadgan träder i kraft 1.1.2022. 

Samtidigt beslöt fullmäktige att förvaltningsstadgan ska genomgå en granskningsrunda under 

hösten 2021 då den frivilliga samkommunens beredning framskridit, organisationsmodellen 

preciserats och ledningssystemet klarnat. 

 

I höst har man fått föreslå ändringar till förvaltningsstadgan. Tre paragrafer fick förslag till 

precisering och dessutom har ett förslag till en ny paragraf kommit in. Ändringsförslagen gäller 

socialvårdens beslutanderätt och namnteckningsrätt. Ändringarna har tagits i beaktande i 

uppdateringen av förvaltningsstadgan och organisationsbilden i bilaga 2 har preciserats. 

Ändringsförslagen har behandlats i förvaltningens ledningsgrupp, som beslöt att via den politiska 

styrgruppen föreslå att styrelsen och fullmäktige godkänner ändringarna. 

 

Den politiska styrgruppen förde vid sitt sammanträde 19.10.2021 § 5 en diskussion om de 

föreslagna förändringarna i förvaltningsstadgan och beslutade föra förvaltningsstadgan till 

styrelsen och vidare till fullmäktige för behandling. 

 

Förvaltningsstadgan för samkommunen för Österbottens välfärdsområde träder i kraft 1.1.2022. 

 

Utkast till förvaltningsstadga för samkommunen för Österbottens välfärdsområde BILAGA §64 

 

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

förändringarna i förvaltningsstadgan för samkommunen för 

Österbottens välfärdsområde. 

 

STYR: godkände förslaget efter diskussion. 
 ________ 

§ 44 Uppdatering av förvaltningsstadgan 

Utkast till förvaltningsstadga för samkommunen för Österbottens välfärdsområde BILAGA §44 

 

STYR: föreslår, att fullmäktige ska godkänna förändringarna i 

förvaltningsstadgan för samkommunen för Österbottens 

välfärdsområde. 

 

FULLM: Fullmäktigeledamot Katja Rajala avlägsnade sig från mötet kl. 12.38.  

 

Fullmäktige godkände förslaget. Fullmäktige avlägsnade punkt 3 i 16 § 

i förvaltningsstadgan där individsektionens uppgifter fastställs 

(fungera som ett förvaltningsorgan med flera medlemmar i enlighet 

med lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016)). 

 ________  



Protokoll sida 

15 (31) 

nr 6/2021 

 

Styrelsen    § 65    25.10.2021 
Fullmäktige    § 45    29.11.2021 
 
 

§ 65 Principer och direktiv för ägarstyrning 

Dir. 34 

Enligt 14 § i kommunallagen (410/2015) ska fullmäktige besluta om principerna för 

ägarstyrningen samt koncerndirektiv. Samkommunen är för tillfället ingen koncern och därmed 

behövs inte heller något koncerndirektiv. I stället för koncerndirektiv uppgörs direktiv för 

ägarstyrningen för samkommunen, den motsvarar det koncerndirektiv som finns i 

kommunallagen.  

 

Samkommunens styrelse ansvarar för ägarstyrningen i samkommunens verksamhet, 

ägarstyrningen riktas till de in house-bolag som ägs av samkommunen. Ansvaret för 

genomförandet av ägarstyrningen ligger hos sektionen för ägarstyrning, som fungerar under 

styrelsen. Sektionen utför sin uppgift i enlighet med bestämmelserna i förvaltningsstadgan. 

 

För ett år sedan genomfördes en ordentlig uppdatering av förvaltningens dokument i 

samkommunen. Dokumenten som godkändes under uppdateringsrundan har använts som grund 

för reglerna och direktiven. Samtidigt har de uppdaterats i enlighet med den nya 

förvaltningsstadgan och det nya ledningssystemet. 

 

Den politiska styrgruppen förde vid sitt sammanträde 19.10.2021 § 7 en diskussion om 

principerna och direktivet för ägarstyrningen samt beslutade föra dokumenten till styrelsen och 

vidare till fullmäktige för behandling. 

 

Principerna för ägarstyrningen och direktivet för ägarstyrningen träder i kraft 1.1.2022. 

 

Principer för ägarstyrning        BILAGA § 65/1 

Direktiv för ägarstyrning        BILAGA § 65/2 

 

DIR:  föreslår att styrelsen ska föreslå att fullmäktige ska godkänna  

1. Principerna för ägarstyrningen 

2. Direktivet för ägarstyrningen 

 

STYR: godkände förslaget efter diskussion. 
 ________ 

 

 
 
 

fortsätter… 
  



Protokoll sida 

16 (31) 

nr 6/2021 

 

Fullmäktige    § 45    29.11.2021 

 

 

§ 45 Principer och direktiv för ägarstyrning 

  

Principer för ägarstyrning        BILAGA § 45/1 

Direktiv för ägarstyrning        BILAGA § 45/2 

 

 

STYR: föreslår, att fullmäktige ska godkänna  

1. Principerna för ägarstyrningen 

2. Direktivet för ägarstyrningen 

 

FULLM: godkände förslaget. 

 ________ 

  



Protokoll sida 

17 (31) 

nr 6/2021 

 

Styrelsen    § 66    25.10.2021 
Fullmäktige    § 46    29.11.2021 
  
 
 

§ 66 Regler och anvisningar för intern kontroll och riskhantering 

Dir. 35 

Enligt 14 § i kommunallagen (410/2015) ska fullmäktige fatta beslut om grunderna för den 

interna kontrollen och riskhanteringen. Enligt § 135 i samkommunens förvaltningsstadga som 

träder i kraft från och med början av år 2022 ska styrelsen godkänna anvisningen och principerna 

för den interna kontrollen och riskhanteringen. Enligt § 137 i förvaltningsstadgan ska den interna 

kontrollens syfte, uppgifter och ansvar anges i direktiven för den interna kontrollen, vilka 

godkänts av styrelsen. 

 

Kontrollen av samkommunens förvaltning och ekonomi ska organiseras så att den externa och 

den interna kontrollen tillsammans bildar ett täckande kontrollsystem. Den externa kontrollen 

organiseras så att den är oberoende av den operativa ledningen. Ansvaret för den externa 

kontrollen ligger hos revisionsnämnden och revisorn, som fungerar direkt under fullmäktige. Den 

interna kontrollen är å sin sida en del av ledningen och det är styrelsen som ansvarar för 

organiseringen av den. Som stöd för styrelsen i det här arbetet finns sektionen för intern kontroll 

och riskhantering, en sektion som fungerar under styrelsen. 

 

För ett år sedan genomfördes en ordentlig uppdatering av förvaltningens dokument i 

samkommunen. Dokumenten som godkändes under uppdateringsrundan har använts som grund 

för reglerna och direktiven. Samtidigt har de uppdaterats i enlighet med den nya 

förvaltningsstadgan och det nya ledningssystemet. 

 

Ledningsgruppen för samkommunens förvaltning kompletterar helheten för den interna 

kontrollen och riskhanteringen med separata praktiska anvisningar för den interna kontrollen 

och riskhanteringen. 

 

Den politiska styrgruppen förde vid sitt sammanträde 19.10.2021 § 6 en diskussion om reglerna 

och anvisningarna för den interna kontrollen och riskhanteringen samt beslutade föra 

dokumenten till styrelsen och vidare till fullmäktige för behandling. 

 

Reglerna och anvisningarna för den interna kontrollen och riskhanteringen träder i kraft 1.1.2022. 

 

Grunder för intern kontroll och riskhantering     BILAGA § 66/1 

Anvisning för intern kontroll och riskhantering     BILAGA § 66/2 

Direktiv för den interna revisionen       BILAGA § 66/3 

 

fortsätter... 
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nr 6/2021 

 

Styrelsen    § 66    25.10.2021 
Fullmäktige    § 46    29.11.2021 

 

 

 

 

DIR.:  föreslår att styrelsen ska besluta 

1. föreslå att fullmäktige ska godkänna grunderna för den interna 

kontrollen och riskhanteringen. 

2. godkänna anvisningen för intern kontroll och riskhantering samt 

direktivet för intern revision på det villkor, att fullmäktige 

godkänner grunderna för intern kontroll och riskhantering. 

 

STYR: godkände förslaget efter diskussion. 
 ________ 

   

 

§ 46 Regler och anvisningar för intern kontroll och riskhantering 

 
Grunder för intern kontroll och riskhantering     BILAGA § 46/1 

Anvisning för intern kontroll och riskhantering     BILAGA § 46/2 

Direktiv för den interna revisionen       BILAGA § 46/3 

 
STYR: föreslår, att fullmäktige ska godkänna grunderna för den interna 

kontrollen och riskhanteringen 
 
FULLM: godkände förslaget. 

 ________ 
 

 
 
 
  



Protokoll sida 

19 (31) 

nr 6/2021 

 

Styrelsen    § 131     22.11.2021 
Fullmäktige    § 47    29.11.2021 
 
 
 

§ 131 Uppsägning av förtroendeuppdrag – Mia West 

FD 48 

Mia West har med sitt brev daterat 8.11.2021 anhållit om avsked från sitt uppdrag som ordinarie 

medlem i styrelsen fr.o.m. 1.1.2022. Orsaken är att West vid årsskiftet övergår i samkommunens 

tjänst och är enligt § 76 i kommunallagen (410/2015) inte längre valbar till styrelsen. 

 

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

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

 

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

 

Avskedsbrev       TILLÄGGSMATERIAL § 131 

 

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

1. bevilja Mia West avsked från sitt förtroendeuppdrag som ordinarie 

medlem i styrelsen från och med 1.1.2022. 

2. utse en ny ordinarie medlem till styrelsen för den återstående 

mandatperioden från och med 1.1.2022. 

 

STYR: Mia West avlägsnade sig från sammanträdet på grund av jäv (partsjäv) 

för den tid då ärendet behandlades och ett beslut i ärendet fattades. 

 

godkände förslaget efter diskussion. 

 ________ 

 

§ 47 Uppsägning av förtroendeuppdrag – Mia West 

 
Avskedsbrev       TILLÄGGSMATERIAL § 47 

 

STYR: föreslår till fullmäktige, att det ska 

1. bevilja Mia West avsked från sitt förtroendeuppdrag som ordinarie 

medlem i styrelsen från och med 1.1.2022. 

2. utse en ny ordinarie medlem till styrelsen för den återstående 

mandatperioden från och med 1.1.2022. 

 
FULLM: Fullmäktige ajournerade sammanträdet kl. 12.43–12.49. 
 
 Fullmäktigeledamot Anna-Maja Henriksson avlägsnade sig från mötet 

kl. 12.43. 
 

Fullmäktige beviljade Mia West befrielse från förtroendeuppdraget 
som ordinarie medlem i styrelsen fr.o.m. 1.1.2022. 

fortsätter... 



Protokoll sida 

20 (31) 

nr 6/2021 

 

Fullmäktige    § 47    29.11.2021 

 
 
 

 
 På förslag av Gunilla Jusslin valde fullmäktige Karita Ohlis till ordinarie 

medlem i styrelsen för den återstående mandatperioden fr.om 1.1.2022. 
 ________   



Protokoll sida 
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Styrelsen    § 132     22.11.2021 
Fullmäktige    § 48    29.11.2021 
 
 
 

§ 132 Uppsägning av förtroendeuppdrag – Katarina Holmqvist 

FD 49 

Katarina Holmqvist har med sitt brev daterat 11.11.2021 anhållit om avsked från sitt uppdrag som 

ersättare i styrelsen fr.o.m. 1.1.2022. Orsaken är att Holmqvist vid årsskiftet övergår i 

samkommunens tjänst och är därför enligt § 76 i kommunallagen (410/2015) inte längre valbar 

till styrelsen. 

 

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

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

 

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

 

Avskedsbrev       TILLÄGGSMATERIAL § 132 

 

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

1. bevilja Katarina Holmqvist avsked från sitt förtroendeuppdrag som 

ersättare i styrelsen från och med 1.1.2022. 

2. utse en ny ersättare till styrelsen för den återstående 

mandatperioden från och med 1.1.2022. 

 

STYR: godkände förslaget efter diskussion. 

 ________ 
 

§ 48 Uppsägning av förtroendeuppdrag – Katarina Holmqvist 

 
Avskedsbrev       TILLÄGGSMATERIAL § 48 

 

STYR: föreslår till fullmäktige, att det ska 

1. bevilja Katarina Holmqvist avsked från sitt förtroendeuppdrag som 

ersättare i styrelsen från och med 1.1.2022. 

2. utse en ny ersättare till styrelsen för den återstående 

mandatperioden från och med 1.1.2022. 

 
FULLM: Fullmäktigeledamot Katarina Holmqvist anmälde jäv under 

behandlingen av ärendet. 
 

Fullmäktige beviljade Katarina Holmqvist befrielse från 
förtroendeuppdraget som ersättare i styrelsen fr.o.m. 1.1.2022. 

 
 På förslag av Gunilla Jusslin valde fullmäktige Johanna Juthborg till 

ersättare i styrelsen för den återstående mandatperioden fr.om 
1.1.2022. 

 ________   
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Styrelsen    § 120    25.10.2021 
Fullmäktige    § 49    29.11.2021 

 

 

 

§ 120 Godkännande av leverans- och serviceavtal för klient- och patientdatasystemet Aster 

samt fastställande av principer för Aster-samarbetet / Ändring av styrelsens förslag 

till fullmäktige 

Dir 30 

Fullmäktige för Mellersta Finlands sjukvårdsdistrikt beslutade vid sitt sammanträde 15.10.2021 

att distriktet inte ska delta i leveransfasen av Aster-projektet. Fullmäktige för Mellersta Finlands 

sjukvårdsdistrikt beslutade också att Mellersta Finlands sjukvårdsdistrikt inte ska fungera som 

beställare i Aster-projektets leverans-, service- och ibruktagningsfas och inte heller ska 

underteckna Aster-systemets leverans- och ramavtal tillsammans med Cerner och de andra 

beställarna. 

 

Det avvisande beslutet innebär att Mellersta Finlands sjukvårdsdistrikts, Essotes (samkommunen 

för social- och hälsovårdstjänster i Södra Savolax), Siun Sotes (samkommunen för sjukvårds- och 

socialtjänster i Norra Karelen) och Vasa sjukvårdsdistrikts gemensamma Aster-projektet upphör. 

En fortsättning av projektet skulle ha krävt ett positivt beslut av alla fyra regioner.   

 

I och med det beslut som fattats i Mellersta Finlands sjukvårdsdistrikt kommer Aster-samarbetet 

att upphöra i alla fyra beställarorganisationer, och samtidigt uppsägs avtalen med leverantören 

utan några särskilda uppsägningskostnader. Det här innebär också att den samarbetsorganisation 

som grundats för att koordinera samarbetet kommer att upphöra samt att det regionala Aster 

Bothnia-projektet och projektbyrån kommer att köras ner. 

 

Styrelsen beslutade vid sitt sammanträde 30.8.2021 § 79 föreslå att fullmäktige ska godkänna 

leverans- och serviceavtalen för klient- och patientdatasystemet Aster. I och med att projektet nu 

upphör och fullmäktige ännu inte har hunnit godkänna förslaget är det all anledning att dra 

tillbaka styrelsens förslag till fullmäktige. 

 

DIR: föreslår att styrelsen 

1. ska konstatera att sjukvårdsdistriktens gemensamma Aster-

projekt har upphört. 

2. ska besluta ta tillbaka sitt förslag som det gav till fullmäktige 

30.8.2021 § 79. 

3. ska besluta föreslå att fullmäktige ska anteckna upphörandet av 

Aster-projektet för kännedom. 

 

STYR: godkände förslaget efter diskussion. 

 ________ 
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Fullmäktige    § 49    29.11.2021 

 

 

 

§ 49 Godkännande av leverans- och serviceavtal för klient- och patientdatasystemet 

Aster samt fastställande av principer för Aster-samarbetet / Ändring av styrelsens 

förslag till fullmäktige 

 

STYR: föreslår, att fullmäktige ska anteckna upphörandet av Aster-projektet 

för kännedom. 

 
FULLM: godkände förslaget. 

 ________ 
  



Protokoll sida 

24 (31) 

nr 6/2021 

 

Styrelsen    § 78    22.11.2021 
Fullmäktige    § 50    29.11.2021 
 
 
 

§ 78 Avtal om ordnande av specialiserad sjukvård inom Åbo universitetssjukhus 

specialupptagningsområde år 2022 

 

Dir. 41 

För att samordna den specialiserade sjukvården ska samkommunerna för sjukvårdsdistrikten 

inom ett specialupptagningsområde enligt § 43 i hälso- och sjukvårdslagen ingå ett avtal om hur 

den specialiserade sjukvården ska ordnas under respektive fullmäktigeperiod. I avtalet ska man 

enligt lagen överenskomma om arbetsfördelningen och samordningen av verksamheten mellan 

samkommunerna för sjukvårdsdistrikten inom specialupptagningsområdet och om principerna 

för införande av nya metoder. 

 

Sjukvårdsdistrikten i Åbo universitetscentralsjukhus specialupptagningsområde, dvs. 

samkommunen för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt, samkommunen för Satakunta 

sjukvårdsdistrikt och samkommunen för Vasa sjukvårdsdistrikt har godkänt det för närvarande 

giltiga avtalet om ordnande av specialiserad sjukvård för fullmäktigeperioden 2017–2021. I VSVD 

har avtalet godkänts i styrelsen 8.5.2017 § 72 och i fullmäktige 29.5.2017 § 23. Det nuvarande 

avtalet bereddes för över fyra år sedan, varför avtalet och dess bilagor i viss mån innehåller helt 

föråldrade punkter som ändrat bland annat på grund av organisationsförändringar samt 

ändringar i lagstiftningen och den praktiska verksamheten.  

 

Av ovanstående orsaker har chefsöverläkarna och de administrativa överskötarna i Åbo 

universitetscentralsjukhus specialupptagningsområde gått igenom det nuvarande avtalet och 

dess bilagor och gjort nödvändiga uppdateringar i de punkter som på grund av förutnämnda 

orsaker konstaterats vara föråldrade. I uppdateringsarbetet har syftet med avtalet inte förändrats, 

och även i övrigt har avsikten varit att samarbetet mellan avtalsparterna ska fortsätta som förut 

under år 2022.  

 

Avtalet om ordnande av specialiserad sjukvård ska upprättas för varje fullmäktigeperiod. Från 

och med början av år 2023 kommer ansvaret för organiseringen av social- och hälsovården samt 

räddningsväsendet att överföras på välfärdsområdena. När denna ändring trätt i kraft kommer 

detta avtal att ersättas av det samarbetsavtal som välfärdsområdena ska ingå med stöd av 36 § i 

lagen om ordnande av social- och hälsovård (612/2021). På grund av detta har anordnandeavtalet 

för fullmäktigeperioden 2021-2025 upprättats och föreslås godkännas för enbart år 2022. 

 

Avtalet         LIITE § 78 

 

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

det uppdaterade avtalsutkastet i bilaga 1: ”Avtal om ordnande av den 

specialiserade sjukvården i Åbo universitetscentralsjukhus 

specialupptagningsområde år 2022.” 
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Styrelsen    § 78    22.11.2021 
Fullmäktige    § 50    29.11.2021 
 

 

 

STYR: Styrelsen ajournerade sammanträdet kl. 11.32–11.42 innan 

behandlingen av paragrafen. 

 

godkände förslaget efter diskussion. 

 ________ 

 
 

§ 50 Avtal om ordnande av specialiserad sjukvård inom Åbo universitetssjukhus 

specialupptagningsområde år 2022 

 

Avtalet         LIITE § 50 

 
STYR: föreslår, att fullmäktige ska godkänna det uppdaterade avtalsutkastet i 

bilaga 1: ”Avtal om ordnande av den specialiserade sjukvården i Åbo 

universitetscentralsjukhus specialupptagningsområde år 2022.” 

 
FULLM: godkände förslaget. 

 ________ 
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Styrelsen    § 119     25.10.2021 
Fullmäktige    § 51    29.11.2021 
 
 
 

§ 119 Servicenivån inom den prehospitala akutsjukvården 2020 

Dir. 29 

På sjukvårdsdistriktsnivå är servicenivån till väsentliga delar oförändrad, med undantag av i de 

områden som hör till riskklass "annan tätort”, där servicenivån har försämrats. De mål som 

fastställts i beslutet om servicenivån uppnås enbart i fråga om A/B-uppdrag till den del då 

insatstiderna betraktas på mediannivå i centralorter, samt i fråga om C- och D-uppdrag. 

Nedgången i servicenivån motsvarar den förändring som skett på riksnivå. Förändringen började 

redan år 2019 när nödcentralen tog i bruk ett nytt datasystem med en ny riskbedömningsmodell 

som ledde till en kraftig ökning av antalet A/B-uppdrag. Servicenivån försämrades alltmer år 

2020 på grund av pandemiutbrottet som ledde till att användningen av enheter för första insatser 

begränsades. Förändringarna anses inte bero på en verklig ökning av servicebehovet. 

När pandemin lugnar ner sig kan användningen av enheter för första insatser åter ökas, och 

samtidigt kan servicenivån i områden utanför centralorterna återställas till den tidigare nivån. 

Arbetet med att utveckla de riskutvärderingsmodeller som används i nödcentralens datasystem 

fortgår ännu, varför andelen A/B-uppdrag eventuellt kommer att fås närmare den tidigare nivån. 

Antalet uppdrag har stigit tämligen måttligt i jämförelse med fjolåret (+1,3 %). Antalet mest 

brådskande A/B-uppdrag har sjunkit en aning, men ligger fortfarande ändå på en klart högre nivå 

än före nödcentralens byte av datasystem. 

Servicenivån inom den prehospitala akutsjukvården i Vasa sjukvårdsdistrikt 2020 BILAGA §119 

DIR.: föreslår, att styrelsen tar del av rapporten och för den vidare till 

fullmäktige för kännedom. 

 

STYR: Överläkare Taneli Väyrynen deltog i sammanträdet kl. 10.17–10.23 för 

att redogöra för ärendet. Väyrynen avlägsnade sig från sammanträdet 

före beslutsfattandet. 

 

 godkände förslaget efter diskussion. 

 ________ 

§ 51 Servicenivån inom den prehospitala akutsjukvården 2020 

 

Servicenivån inom den prehospitala akutsjukvården i Vasa sjukvårdsdistrikt 2020 BILAGA §51 

 

STYR: för rapporten vidare till fullmäktige för kännedom. 
 
FULLM: godkände förslaget. 

 ________ 
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Styrelsen    § 90    22.11.2021 
Fullmäktige    § 52    29.11.2021 
 
 

§ 90 År 2022 mötestider 

Dir. 53 

Åt styrelsen föreslås följande mötesdatum för år 2022: 

 

Måndag 17.1.2022 kl. 9 

Måndag 21.2.2022 kl. 9 

Måndag 21.3.2022 kl. 9 

Måndag 18.4.2022 kl. 12 

Måndag 16.5.2022 kl. 12 

Måndag 13.6.2022 kl. 12 

Måndag 29.8.2022 kl. 12 

Måndag 26.9.2022 kl. 12 

Måndag 10.10.2022 kl. 12 

Måndag 21.11.2022 kl. 12 

Måndag 12.12.2022 kl. 12 

 

Åt fullmäktige föreslås följande mötesdatum för år 2022: 

Måndag 14.2.2022 kl. 9 

Måndag 30.5.2022 kl. 9 

Måndag 14.11.2022 kl. 9 

 

DIR.:  föreslår att styrelsen ska besluta 

1. godkänna de föreslagna datumen. 

2. föreslå att fullmäktige ska anteckna mötesdatumen för kännedom. 

 

STYR: godkände förslaget efter diskussion, vilket innebär att styrelsens 

sammanträde flyttas från måndagen den 18 april till tisdagen den 19 

april och att fullmäktiges sammanträden inleds kl. 10. 

 ________ 

 
 

§ 52 År 2022 mötestider 

 
STYR: föreslår, att fullmäktige ska anteckna mötesdatumen för kännedom, 

med styrelsens ändring i de förslagna datumen: styrelsens 

sammanträde flyttas från måndagen den 18 april till tisdagen den 19 

april och att fullmäktiges sammanträden inleds kl. 10. 

 
FULLM: godkände förslaget. 

 

 Fullmäktige beslutade att fullmäktiges möte den 14 november ska 

hållas den 7 november. 

 ________  
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Fullmäktige    § 53    29.11.2021 
 
 
 

§ 53 Övriga eventuella ärenden 

 
Fullmäktigemotion/Förlängning av mottagningstiderna vid hälsocentralen i Laihela 

 

Fullmäktigeledamot Erkki Aro föreslår att välfärdssamkommunen ska utreda möjligheten att 

förlänga mottagningstiderna vid hälsocentralen i Laihela exempelvis enligt följande: på vardagar 

8.00–18.00, samtidigt bör möjligheten att tillhandahålla veckoslutsjour åtminstone under ett 

veckoslut per månad utredas. 

 

Fullmäktigemotionen i bilaga (BILAGA § 2). 

 

Fullmäktige remitterade motionen till styrelsen för behandling. 
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Anvisning för besvärsanvisning 

      Datum för sammanträdet 

Fullmäktigesammanträdet   29.11.2021 

 

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: 39-41, 49, 51-53 

 

Besvärsanvisning 

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär.  

 

Paragrafer: 42-48, 50 

 

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 1.12.2021.


