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          Ärendesida 3 (20) 

 

Organ §  Sammanträdesdag Sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

Styrelsen 48-50 16.4.2018 

 

 

 

 

§ 48 Sammanträdet öppnas – beslutsförhet 

Ordförande Hans Frantz öppnade sammanträdet. 

__________ 

 

 
 

§ 49 Val av protokolljusterare 

Till protokolljusterare föreslås ledamöterna Hans-Erik Lindqvist och David Pettersson. 

 

 

  STYR:  godkände förslaget enhälligt. 

  __________ 

 
 
 

§ 50 Sammanträdets arbetsordning 

STYR: godkände arbetsordningen enhälligt. 

__________ 



          Ärendesida 4 (20) 

 

Organ §  Sammanträdesdag Sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

Styrelsen 51 16.4.2018 

 

 

 

 

§ 51 Lägesöversikt över inledandet av verksamheten i bolagen Mico Botnia Ab och 

TeeSe Ab. 

Svd:s dir 15 

Mico Botnia Ab är det kommunala inhouse-bolag som alla kommuner inom Vasa sjukvårds-

distrikt samt Österbottens förbund har grundat för att det efter landskapsreformen ska 

handha den regionalt centraliserade ekonomi-, HR- och ICT-verksamheten. TeeSe Ab är det 

kommunala inhouse-bolag som Vasa stad och Vasa sjukvårdsdistrikt grundat för att handha 

olika icke medicinska stödfunktioner. I bolaget blir landskapet på sikt delägare och en möj-

lighet hålls öppen för andra kommuner att komma med.  

 

Det var meningen att bägge företagen skulle inleda sin verksamhet 1.4.2018. I och med att 

bearbetningen av serviceavtalen samt flera praktiska frågor var oklara, så beslöt man att 

skjuta upp inledningen med en månad. Styrelsen godkände avtalen för personalöverföring-

arna vid sitt möte den 5 mars 2018 § 39, men de undertecknas först efter att serviceavtalen 

har blivit godkända, och de kommer att behandlas vid ägarstyrningssektionens följande 

möte.  

 

Tillsammans med övriga delägare kommer man för båda bolagens del att uppgöra en gemen-

sam ägarstyrningsstrategi. I det här skedet försöker vi så långt som möjligt se till att Vasa 

stad och Vasa sjukvårdsdistrikt följer gemensamma riktlinjer. Det här betyder att vi hyr ut 

verksamhetsutrymmen till TeeSe Botnia, vilket omfattar bl.a. städarbetsledningens kontors-

utrymmen och näringscentralens verksamhetsutrymmen. Mico Botnia har egna verksam-

hetsutrymmen. Sjukvårdsdistriktet och staden hyr inte ut personalmatsalarna utan dessa 

svarar respektive arbetsgivare för. Den 1.5.2018 övergår följande funktioner till Mico Botnia 

Oy Ab: bokföring och betalningstrafik, inköps- och försäljningsreskontra. Till TeeSe Oy Ab 

övergår städfunktioner, köksfunktioner och kaféverksamheten. Det som inte övergår nu, vil-

ket avviker från det planerade, är logistikfunktionen dvs. materialhantering och upphand-

ling. Detta skall utredas i samband med landskapsreformen.  

 

De båda bolagens verkställande direktörer, Henrik Vehkoja och Juha Suikkanen kommer att 

berätta för styrelsen om nuläget med bolagiseringen. 
 

SVD:S DIR: styrelsen antecknar lägesöversikten för kännedom. 

 

STYR:  godkände förslaget enhälligt. 

    __________ 



          Ärendesida 5 (20) 

 

Organ §  Sammanträdesdag Sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

Styrelsen 52 16.4.2018 

 

 

 

 

§ 52 Kvalitetsrapport 2017 

Svd:s dir. 16 

Kvalitetsrapporten (2017) som nu uppgörs för den sjätte gången i ordningen är en årlig 

sammanställning av det planenliga utvecklingsarbete som gjorts på organisationsnivå för att 

upprätthålla och främja en högklassig och säker vård. Syftet med rapporten är att den ska bi-

stå och systematisera utvecklandet av verksamheten. Avsikten med rapporten är att främja 

genomskinligheten samt att ge såväl personalen som patienter och anhöriga en bild av Vasa 

centralsjukhus servicenivå och utvecklingsarbete. Kvalitetschefen ger styrelsen en noggran-

nare presentation av rapporten på sammanträdet.  

 

Kvalitetsrapport 2017    BILAGA § 52 

 

SVD:S DIR: Styrelsen antecknar rapporten för kännedom. 

 

STYR:  godkände förslaget enhälligt. 

  __________ 



          Ärendesida 6 (20) 

 

Organ §  Sammanträdesdag Sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

Styrelsen 53 16.4.2018 

 

 

 

 

§ 53 Protokollförteckning 

FD 15 

Protokoll för psykiatriska delegationen 2/2018, 15.2.2018 

Protokoll för sektionen för ägarstyrningen 1/2018, 22.2.2018 

 

Protokollen som      BILAGA § 53/1-2 

 

 

FD:  protokollen antecknas för kännedom. 

 

STYR:  godkände förslaget enhälligt. 

  __________ 

 



          Ärendesida 7 (20) 

 

Organ §  Sammanträdesdag Sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

Styrelsen 54 16.4.2018 

 

 

 

 

§ 54 Fullmakt att använda sjukvårdsdistriktets bankkonton 

FD 16 

I och med utlokaliseringen av delar av betalningsrörelsen till Mico Botnia Oy Ab behöver 

Vasa sjukvårdsdistrikt befullmäktiga företaget att fr.o.m. 1.5.2018 handha skötseln av föl-

jande bankkonton: 

 

Checkräkning med kredit,Nordea FI94 2052 1800 0076 69 

Checkräkning med kredit,Aktia FI21 4970 1020 8008 98  

Checkräkning, Vasa Andelsbank FI63 5670 0820 0357 88 

Danske Bank FI36 8000 1401 7229 63   

Checkräkning med kredit, Danske Bank FI36 8000 1970 6566 75  

  

Professor Lindströms sjuksköterskefond, Nordea FI97 2052 2001 0310 94 

  

 
FD:  Vasa sjukvårdsdistrikt sk befullmäktigar Mico Botnia Oy Ab att 

från och med 1.5.2018 handha skötseln av sjukvårdsdistriktets 

bankkonton ovan. 

 

STYR:  godkände förslaget enhälligt. 

     __________ 
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Organ §  Sammanträdesdag Sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

Styrelsen 55 16.4.2018 

 

 

 

 

§ 55 Fullmakt att avsluta och öppna bankkonton 

FD 17 
Vi är i behov av att förnya fullmakterna att öppna och avsluta bankkonton. Den tidigare 

fullmakten har varit given åt ekonomidirektör Lena Nystrand. 

 

FD:  styrelsen befullmäktigar ekonomidirektör Lena Nystrand att för 

Vasa sjukvårdsdistrikt sk:s räkning öppna och avsluta bankkon-

ton. 

 

STYR:  godkände förslaget enhälligt. 

  __________ 



          Ärendesida 9 (20) 

 

Organ §  Sammanträdesdag Sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

Styrelsen 56 16.4.2018 

 

 

 

 

§ 56 Ny ersättare i fullmäktige, Jakobstad 

FD 18 

Staden Jakobstad har meddelat att de utsett Kim Yli-Pelkola som ersättare i Vasa sjukvårds-

distrikts fullmäktige i stället för Märta-Lisa Westman. 

 
FD: styrelsen torde anteckna beslutet och föra det till fullmäktiges 

kännedom. 

 

STYR:  godkände förslaget enhälligt. 

  __________ 



          Ärendesida 10 (20) 

 

Organ §  Sammanträdesdag Sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

Styrelsen 57 16.4.2018 

 

 

 
 

§ 57 Ersättning åt Göran Honga för uppdrag 

FD 19 

Sjukvårdsdistriktets direktör Göran Honga går officiellt i pension 1.8.2018, men befinner sig 

för tillfället på semester. I samband med att han avslutade tjänståliggandena som sjukvårds-

distriktets direktör fanns en tanke att han skulle deltaga under en övergångstid som sakkun-

nig i landskapsarbetet och då specifikt vara en resursperson vad det gäller de ICT-

utredningar som nu är på gång. Som en del av denna strategi har Göran Honga valts som 

sjukvårdsdistriktets representant i styrelsen för 2M-IT Oy och till styrelseordförande för 

UNA Oy. Göran Honga har också utsetts till ordförande för landskapets SOTE ICT-

arbetsgrupp.  

 

Det har förts diskussioner med Göran Honga om vilken ersättningen kunde vara för den här 

arbetsinsatsen. Göran Honga har lovat att ställa sig till förfogande och uppskattat att arbetet 

tar ca 4 dagar i månaden och att ersättningen skulle vara 500,- euro per dag, dvs. 2.000,- 

euro i månaden. 

 

FD:   föreslår att styrelsen besluter att  
- Göran Honga ges i uppdrag att under tiden 1.4-31.7.2018 deltaga 

i SOTE ICT-arbetsgruppens arbete och för detta tilläggsarbete få 
ett arvode om 2.000,- euro i månaden. Ingen arbetstid finns 
fastställd för uppdraget.  

- Göran Honga anställs 1.8-31.12.2018 att deltaga i SOTE ICT-
arbetsgruppens arbete med ett arvode om 2.000,- euro i måna-
den. Ingen arbetstid finns fastställd för uppdraget.  

- för resekostnader och dylikt utgår ersättning enligt tjänstekollek-
tivavtalet.  

- kostnaderna för arbetet belastar den statliga finansiering som 
landskapet får för utredningsarbetet.  
 

STYR:  godkände förslaget enhälligt. 

  __________ 
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Organ §  Sammanträdesdag Sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

Styrelsen 58 16.4.2018 

 

 

 

§ 58 Vasa sjukvårdsdistrikts riskhanteringspolicy 

FD 20 

Vid kvalitetsauditering har det framkommit behov av att uppdatera sjukvårdsdistriktets 

riskhanteringspolicy som styrelsen har godkänt 12.5.2014 § 68. Förvaltningsdirektören har 

satt en arbetsgrupp bestående av förvaltningsdirektören Olle Gull, planeraren Paula Gran-

backa, kvalitetschefen Mari Plukka, utvecklingschefen Kalle Ylinampa, säkerhetschefen Timo 

Toivonen samt tekniska direktören Ulf Stenbacka för uppdateringsarbetet och gruppen har 

utarbetat en ny riskhanteringspolicy.  

 

Utgångspunkter för arbetet var kommunallagens § 115 som förpliktigar samkommunen att i 

verksamhetsberättelsen redogöra för bland annat hur den interna kontrollen och riskhante-

ringen är ordnad samt de centrala slutsatserna. Verksamhetsberättelsen ska inrymma en be-

dömning av de mest väsentliga riskerna och osäkerhetsfaktorerna med avseende på verk-

samhetens utveckling. I policyn har man också iakttagit det krav som ställs i 8 § av hälso- och 

sjukvårdslagen, enligt vilket man bör göra upp en plan för kvalitetsledningen och för hur pa-

tientsäkerheten tillgodoses, samt det krav som uttrycks i förordningen om att man ska besk-

riva hur patientsäkerhetsriskerna föregrips och hanteras. 

 

Enligt förvaltningsstadgan ansvarar styrelsen för riskhanteringen och samordningen av den 

samt bestämmer om försäkring av samkommunens egendom och ansvar. 

 

I riskhanteringspolicyn fastställs målen och principerna för riskhanteringen i Vasa sjuk-

vårdsdistrikt, men även hur dessa ska omsättas i praktiken och hur dessa bemöter kraven i 

förvaltningsstadgan. Riskhanteringspolicyn bildar tillsammans med VSVD:s övriga instrukt-

ioner en helhet som är skapad för att man ska förmå hantera olika risker. 

 

Då risker bedöms på Vasa centralsjukhus fastställer man deras allvarlighetsgrad, sannolik-

het/förekomsttäthet och konsekvenser samt befintliga skyddsmekanismer. Vid bedömning 

av allvarlighetsgrad, sannolikhet och skyddsmekanismer utgår man från en femstagsskala, 

där resultatet beskriver storleken på risken. Riskerna kan alltså få ett värde mellan 1-125. 

Enheterna dokumenterar riskerna i den egna verksamheten i Laatuportti som inrymmer or-

ganisationens riskregister.  

 

Uppdaterad version av Vasa sjukvårdsdistrikts riskhanteringspolicy BILAGA § 58 

 

FD:  Styrelsen godkänner den uppdaterade riskhanteringspolicyn. 

 

STYR:  godkände förslaget enhälligt. 

  __________ 



          Ärendesida 12 (20) 

 

Organ §  Sammanträdesdag Sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

Styrelsen 59 16.4.2018 

 

 

 

 

§ 59 Omdisponering av investeringsbudjeten 

FD 21 

Inom dagkirurgin  och centralsoperationen har det funnits en gemensam stenkross för uro-

logiska verksamheten. Apparaten är införskaffad begagnad år 2012 och det finns inte längre 

några möjligheter att underhålla apparaten. Det behövs en ny apparatur. Kostnaden rör sig 

om ca 20.000 euro. Eftersom det skulle vara så viktigt att få en fungerande stenkross föreslår 

man från operationsavdelningen att man kunde prioritera om anskaffningarna. Man föreslår 

att den operationsbelysning på 30.000 euro som finns budgeterad för i år kunde flyttas 

framåt till förmån för en stenkross. 

 
FD:  föreslår att styrelsen godkänner att det anslag om 30.000 euro 

som finns reserverat för en operationsbelysning får användas till 

anskaffningen av en ny stenkross. 

 

STYR:  godkände förslaget enhälligt. 

     __________ 
  Gösta Willman gick kl.11.30 under ärendets behandling. 



          Ärendesida 13 (20) 

 

Organ §  Sammanträdesdag Sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

Styrelsen 60 16.4.2018 
 

 

 

 

§ 60 Distriktsdirektörens, förvaltningsdirektörens, chefsöverläkarens och  

 chefsöverskötarens beslut  
 

Svd:s dir. 17 

Distriktsdirektörens, förvaltningsdirektörens, chefsöverläkarens och administrativa överskö-

tarens beslutförteckningar. 

 

Distriktsdirektörens beslut    BILAGA § 60/1 

Förvaltningsdirektörens beslut   BILAGA § 60/2 

Chefsöverläkarens beslut    BILAGA § 60/3 

Chefsöverskötarens beslut    BILAGA § 60/4 

 

 

SVD:s DIR.: föreslår att styrelsen antecknar beslutsförteckningarna  

  för kännedom. 

 

STYR:  godkände förslaget enhälligt. 

  __________ 
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Organ §  Sammanträdesdag Sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

Styrelsen 61 16.4.2018 

 

 

 

 

§ 61  Vasa sjukvårdsdistrikts genmäle om ordnandet av flygtjänster inom den 

prehospitala akutsjukvården 

Svd:s dir.18 

SHM har den 26 mars inkommit med en begäran om ett utlåtande om ett förslag till författ-

ningar som gäller ordnandet av flygtjänsterna inom den prehospitala akutsjukvården i sam-

band med social- och hälsovårdsreformen. I enlighet med social- och hälsovårdsreformen 

ska landskapen ansvara för ordnandet av den prehospitala akutsjukvården och således också 

för ordnandet av den transportverksamhet som anknyter till den prehospitala akutsjukvår-

den. För närvarande har en del av den mest krävande prehospitala akutsjukvården på inten-

sivvårdsnivå ordnats med läkarhelikoptrar vid sex helikopterbaser.  För den verksamheten 

svarar bolaget FinnHEMS Oy som ägs av de fem sjukvårdsdistrikt där det finns ett universi-

tetssjukhus. Enligt förslaget ska ansvaret för att ordna dessa flygtjänster inom den prehospi-

tala akutsjukvården koncentreras till landskapet Birkaland. Samtidigt ska bolaget Finn-

HEMS Oy helt och hållet övergå i landskapet Birkalands ägo, och det ska föreskrivas om bo-

laget och dess uppgifter i lagstiftningen. Finansieringen av verksamheten ska ändras så att 

den nuvarande direkta finansieringen från staten blir en del av den finansiering med allmän 

täckning som betalas till landskapen. Landskapet Birkaland skulle få rätt att debitera land-

skapen för ordnandet av flygtjänsterna så att debiteringsgrunderna delas upp i en fast del 

(beroende på hur stor del av landskapens befolkning som kan nås med flygtjänsten) och en 

uppdragsbaserad del. 

 

Vasa centralsjukhus överläkare för den prehospitala akutsjukvården Taneli Väyrynen och 

räddningschef Tero Mäki på Österbottens räddningsverk har avfattat ett gemensamt gen-

mäle.  

BILAGA § 61 

 

Eftersom genmälet enligt begäran skulle tillställas redan den 9 april sändes det till medlem-

marna i sjukvårdsdistriktets styrelse för kännedom, samtidigt som de erbjöds möjlighet att 

kommentera det avfattade genmälet. Ingen hade något att tillägga till genmälet. 
 

 

SVD:s DIR.: Styrelsen antecknar det till SHM tillställda genmälet för 

kännedom. 

 

STYR:   godkände förslaget enhälligt. 

   __________ 
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Organ §  Sammanträdesdag Sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

Styrelsen 62 16.4.2018 

 

 

 

 

§ 62 Chefsöverskötarens arbetsarrangemang 

Svd:s dir.19 

Enligt beslut som styrelsen fattat vid sina tidigare sammanträden 28.8.2017 och 3.11.2017 

har tjänsten som chefsöverskötare under hösten 2017 skötts så att Arja Tuomaala med en ar-

betsinsats på 50 % skött de uppgifter som anknyter till ledningen och utvecklingen av vård-

arbetet, då den ordinarie tjänsteinnehavaren, Marina Kinnunen, fungerade som förändrings-

ledare för social- och hälsovårdsreformen till slutet av år 2017 och dessutom fungerar som 

ställföreträdare för sjukvårdsdistriktets direktör till 1.9.2018. I november (3.11. § 179) beslu-

tade styrelsen utse Tuomaala att sköta de uppgifter som anknyter till ledningen och utveckl-

ingen av vårdarbetet med en arbetsinsats på 100 procent, i stället för den tidigare arbetsin-

satsen på 50 procent, och utnämna henne till tf. chefsöverskötare för tiden 1.1.2018–

31.7.2018 med en arbetsinsats på 100 %. 

 

Den 19 mars utsåg sjukvårdsdistriktets fullmäktige ekonomie doktor Marina Kinnunen till 

tjänsten som sjukvårdsdistriktets direktör. Med anledning av detta bör tjänsten som chefsö-

verskötare besättas efter 1.8.2018. Eftersom ödet för den lagstiftning som anknyter till land-

skaps- och vårdreformen torde klarna under försommaren skulle det med tanke på helheten 

vara bra om avgörandet om ledigförklarandet av tjänsten fattades först efter detta.  

 
SVD:s DIR.: Föreslår att Arja Tuomaala ska fortsätta som tf. chefsö-

verskötare 1.8.2018-31.12.2018. 

 
STYR:   godkände förslaget enhälligt. 

   __________ 

Arja Tuomaala anmälde jäv och deltog inte i ärendets 

behandling. 
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Organ §  Sammanträdesdag Sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

Styrelsen 63 16.4.2018 

 

 

 

 

§ 63 Ändring av lönestruktur för sjukvårdsdistriktets direktör 

Styr.ordf. 2 

Enligt det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet, kan den behöriga myn-

digheten i en samkommun enligt prövning besluta om lönen och dess bestämningsrunder för 

de tjänsteinnehavare som representerar arbetsgivaren. I kollektivavtalet omnämns högsta 

ledningen för samkommunen och tjänsteinnehavare som ansvarar för kommunens allmänna 

förvaltning, ekonomi eller planering och tjänsteinnehavare som är personaldirektör eller har 

motsvarande ställning.  Samkommunen kan fritt besluta om lönen och lönejusteringar för 

dessa arbetsgivarrepresentanter, så att t.ex. bestämningsgrunden kan vara helhetslön. 

 

Då det inom en kort tid varit aktuellt att rekrytera både distriktsdirektör och chefsöverläkare, 

har användningen av nuvarande helhetslöner diskuterats. Senast i styrelsen i samband med 

val av ny chefsöverläkare. Genom att ändra lönestrukturen från helhetslön till uppgiftsrelate-

rad lön, kan man bättre beakta grunden för olika lönedelar, som t.ex. doktorstillägg. Perso-

nalsektionen beslöt för sin del på möte 5.4.2018, att frångå helhetslöner för de ledande tjäns-

temännen.  

Personalsektionen behandlade inte lönesättningen för sjukvårdsdistriktets direktör, eftersom 

beslut om direktörens lön ankommer på styrelsen.  

 

Sammandrag över lönejämförelse med andra sjukvårdsdistrikt presenteras på mötet (inte of-

fentligt)      BILAGA § 63/1 

 

Förslag till lönesättning för sjukvårdsdistriktets direktör (inte offentlig) 

       BILAGA § 63/2 

 

STYR.ORDF.: Ordförande föreslår att styrelsen godkänner lönesättningen för 

sjukvårdsdistriktets direktör. Justeringen gäller från 1.4.2018. 

 
STYR.  godkände förslaget enhälligt. 

  __________ 

Marina Kinnunen anmälde jäv och deltog inte i ärendets behand-

ling. 



          Ärendesida 17 (20) 

 

Organ §  Sammanträdesdag Sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

Styrelsen 64 16.4.2018 

 

 

 

 

§ 64 Skötseln av tjänsten som diagnostikcentrets direktör 

CÖL 6 

Överläkaren för röntgenavdelningen, diagnostikcentrets direktör Reijo Autio har sedan den 

20 februari fungerat som tf. chefsöverläkare, och styrelsen utnämnde honom till tjänsten 

som chefsöverläkare 5.3.2018 (§ 35). 

Från och med den 20 februari har överläkare Susanna Luukkonen på laboratoriet för klinisk 

kemi fungerat som ställföreträdande direktör för diagnostikcentret. 

Chefsöverläkaren kan utse en ställföreträdare för diagnostikcentrets direktör för högst 3 må-

nader. Beslut om längre vikariat eller val av en ordinarie person till ifrågavarande tjänst fatt-

tas av sjukvårdsdistriktets styrelse. Enligt Vasa sjukvårdsdistrikts förvaltningsstadga § 16 kan 

uppgifterna också skötas som ett uppdrag som ges till någon av våra ordinarie överläkare.  

Uppgiften som överläkare för röntgenavdelningen kommer att ledigförklaras. Det skulle vara 

förnuftigt att utnämna en permanent direktör för diagnostikcentret först då bytet av över-

läkaren på röntgenavdelningen har genomförts. I och med detta skulle det vara ändamålsen-

ligt att förlänga vikariatet som diagnostiskcentrets direktör till den 31 augusti. 

 

CÖL:  föreslår att styrelsen ska utnämna Susanna Luukkonen till ställ-

företrädande direktör för diagnostikcentret för tiden 21.5–

31.8.2018. För uppgiften betalas i enlighet med läkarnas löne-

sättningsprinciper ett individuellt lönetillägg om 250 €/månad. 

 

STYR:  godkände förslaget enhälligt. 

  __________ 



          Ärendesida 18 (20) 

 

Organ §  Sammanträdesdag Sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

Styrelsen 65 16.4.2018 

 

 

 

 

§ 65 Information, meddelanden, initiativ, frågor 

Styrelsen informerades om den pågående lagstiftningsberedningen. 

Styrelsen informerades om hur valet av ny jurist framskrider. 

Styrelsen informerades om ett eventuellt studiebesök till Danmark. 

Styrelsen informerades om hur beredningen av Mlab fortskrider. 

__________ 

 

Hans-Erik Lindqvist, Åsa Blomstedt och Greger Forsblom avlägsnade sig kl. 12.05 under pa-

ragrafens behandling. 

 



         

 

Anvisning för begäran om omprövning och besvärsanvisning 

      Datum för sammanträdet 

Styrelsesammanträdet   16.4.2018 

 

Besvärsförbud 

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

gen begäran om omprövning framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet 

Paragrafer: 48, 49, 50, 51, 53, 56, 60, 65 

 

Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom en skriftlig begäran om omprövning enligt 

134 § kommunallagen kan framställas över beslutet. 

Paragrafer: 52, 54, 55, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64 

 

Anvisning för begäran om omprövning 

Den som är missnöjd med nedan nämnda beslut kan skriftligt begära om omprövning. 

Paragrafer: 

 

 

 

Myndighet hos vilken omprövning begäras: 

 

Vasa sjukvårdsdistrikt/styrelsen 

Sandviksgatan 2-4 

65130 Vasa Sjukvårdsdistrikt 

registrator@vshp.fi 

besöksadress: X-huset (Sandviksgatan 6), 7:e vån. 

 

Begäran skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. 

Besvärsgrunder ska framgå av begäran om omprövning. Begäran skall undertecknas av den som framstäl-

ler det. 

 

 

 

 

 

mailto:registrator@vshp.fi


         

 

Besvärsanvisning 

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ändring i ett beslut med anledning av 

en begäran om omprövning kan sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt ompröv-

ningsbegäran. Om beslutet har ändrats med anledning av omprövningsbegäran, kan ändring i beslutet 

sökas genom kommunalbesvär också av den som är part eller kommunmedlem. 

 

Besvärsmyndighet: 

Vasa förvaltningsdomstol 

Korsholmsesplanaden 43 

65100 Vasa 

 

Kommunalbesvär  Besvärstid 30 dagar, börjar från delfåendet av beslutet 

Paragrafer: 

 

 

Besvär skall anföras skriftligt. I besvärsskriften, som skall riktas till förvaltningsdomstolen skall anges 

- det beslut i vilket ändring söks 

- till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas, samt 

- de grunder på vilka ändring yrkas. 

Besvärsskrift 

I besvärsskriften skall ändringssökandes namn och hemkommun uppges. Om någon annan person har 

uppgjort besvären skall i besvärsskriften även uppges namn och hemkommun för denna person. I be-

svärsskriften skall vidare uppges kontaktuppgifter under vilka meddelanden i saken kan tillställas änd-

ringssökanden. 

Ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet skall underteckna besvärsskriften. 

Till besvären skall fogas 

- det beslut i original eller kopia i vilket ändring söks genom besvär 

- intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller annan utredning över när besvärstiden har börjat 

- de handlingar som ändringssökanden åberopar till för sina yrkanden, om dessa inte redan tidigare har 

tillställts myndigheterna 

Ombudet skall till besvärsskriften foga en fullmakt (FPL 21 §) 

Inlämnande av besvärshandlingarna 

Besvärshandlingarna skall tillställas besvärsmyndigheterna inom besvärstiden före den sista dagen före 

utgången av tjänstetiden. Om besvärstidens sista dag är en helgdag, självständighetsdag, första maj, jul- 

eller midsommarafton eller helgfri lördag får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter. Be-

svärshandlingarna kan även sändas med post, e-post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget 

ansvar. Handlingarna skall lämnas till posten i så god tid att de kommer fram innan besvärstiden går ut. 


