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Organ: Sektionen för ägarstyrning

Tid: 21.10.2021 kl. 9.04-10:53
Plats: Vasa centralsjukhus, mötesrum T1

Närvarande:
Hans Frantz ordförande
Samuel Broman medlem Ankom kl 9.06
Ulla Hellén medlem
Sven Jerkku ersättare

Frånvarande: Karita Nynäs medlem

Sakkunniga: Marina Kinnunen svd:s direktör
Juha Post                                             förvaltningsdirektör
Lena Nystrand ekonomidirektör
Maria Liukkonen förvaltningschef

Övriga när-
varande:

Föredragande: Juha Post förvaltningsdirektör

Sekreterare: Maria Liukkonen förvaltningschef

Paragrafer: 41 – 55

Protokollet Ordförande Sekreterare
undertecknat:

Hans Frantz Maria Liukkonen

Justerat: Plats och tid: Plats och tid:

Samuel Broman Ulla Hellén

Framlagt till Framlagts allmänt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes:
påseende: under tiden

____/____ - ____/____.20___
_________________________
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Organ: Sektionen för ägarstyrning
Tid: 21.10.2021 kl. 9.04-10:53
Plats: Vasa centralsjukhus, mötesrum T1
Ärendeförteckning
Paragraf Ärende Sida

§ 41 Sammanträdet öppnas – laglighet och beslutsförhet 3

§ 42 Fastställande av sekreterare för sektionens sammanträden samt beslutsfattande  av

tjänsteinnehavarnas närvaro- och yttranderätt 3

§ 43 Val av protokolljusterare 4

§ 44 Sammanträdets arbetsordning 4

§ 45 Lägesöversikt över ägarstyrningen 4

§ 46 Lägesöversikt över Teese Botnia Ab 4

§ 47 Lägesöversikt över Mico Botnia Ab 5

§ 48 Lägesöversikt över TT Botnia Ab 5

§ 49 Lägesöversikt över 2M-IT Ab 5

§ 50 Klassificering av bolag som ägs 5

§ 51 Extra bolagsstämmor under hösten 2021 6

§ 52 De mål som samkommunen ska uppställa för år 2022 för de sammanslutningar som

samkommunen äger 6

§ 53 Förhandsställningstagande till en ändring av namnet på Seinäjoen keskuspesula 7

§ 54 Övriga eventuella ärenden 8

§ 55 Sammanträdet avslutas 8



Protokoll sida

3 (10)

nr 5/2021
Sektionen för ägarstyrning § 41 – 42 21.10.2021

§ 41 Sammanträdet öppnas – laglighet och beslutsförhet

Enligt 129 § i Vasa sjukvårdsdistrikts förvaltningsstadga beslutar organen om tid och plats för
sina sammanträden.

Enligt 130 § i förvaltningsstadgan ska kallelsen till sammanträdet utfärdas av ordföranden eller,
om  han  eller  hon  är  förhindrad,  av  vice  ordföranden.  I  kallelsen  ska  anges  tid  och  plats  för
sammanträdet samt de ärenden som ska behandlas.

Enligt 138 § i förvaltningsstadgan ska ordföranden när han eller hon har öppnat sammanträdet
konstatera vilka som är närvarande samt om sammanträdet är lagligen sammankallat och
beslutfört.

Enligt 103.2 § i  kommunallagen (410/2015) är andra organ än fullmäktige beslutföra när över
hälften av ledamöterna är närvarande.

Styrelsen valde vid sitt sammanträde 27.9.2021 § 104 följande medlemmar och ersättare till
ägarstyrningssektionen (ersättarna i parentes): Samuel Broman (Alice Lillas), Hans Frantz
(Johanna  Holmäng),  Ulla  Hellén  (Kari  Häggblom),  Karita  Nynäs  (Peter  Boström)  och  Carina
Storhannus (Sven Jerkku).

Hans Frantz valdes till ordförande och Ulla Hellén till vice ordförande.

Ordförande Hans Frantz öppnar sammanträdet kl 9.04

§ 42 Fastställande av sekreterare för sektionens sammanträden samt beslutsfattande

av tjänsteinnehavarnas närvaro- och yttranderätt

Styrelsen förordnade förvaltningsdirektören till föredragande i ägarstyrningssektionen vid sitt
sammanträde 27.9.2021 § 104.

Enligt 135 § i förvaltningsstadgan beslutar organet om personers rätt att närvara och yttra sig vid
sammanträdena. Förvaltningsstadgan innehåller inga precisare bestämmelser om
protokollförare, varför sektionen själv kan utse en mötessekreterare.

FD: Sektionen för ägarstyrning
1. utser en mötessekreterare för sektionen.
2. beslutar om vilka tjänsteinnehavare som har rätt att närvara och yttra sig

vid sektionens sammanträden.

SFÄ: Sektionen för ägarstyrning
1. utser Maria Liukkonen som permanent mötessekreterare.
2. beslutade att följande tjänstemän har rätt att närvara och yttra sig

vid sammanträdena: samkommunens direktör Marina Kinnunen,
ekonomidirektör Lena Nystrand, förvaltningsdirektör Juha Post
samt förvaltningschef Maria Liukkonen.
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§ 43 Val av protokolljusterare

Enligt 150 § i Vasa sjukvårdsdistrikts förvaltningsstadga justeras protokollet på det sätt som
organet beslutat.

Protokollet kan undertecknas och justeras elektroniskt.

SFÄ:  Till protokolljusterare väljs medlemmarna Samuel Broman samt Ulla Hellén.

§ 44 Sammanträdets arbetsordning

Enligt 130 § i förvaltningsstadgan ska kallelsen till sammanträdet utfärdas av ordföranden eller,
om  han  eller  hon  är  förhindrad,  av  vice  ordföranden.  I  kallelsen  ska  anges  tid  och  plats  för
sammanträdet samt de ärenden som ska behandlas.

Föredragningslistan ska innehålla en redogörelse för de ärenden som ska behandlas och förslag
till organets beslut. Den ska sändas i samband med kallelsen till sammanträde, om inte särskilda
skäl förhindrar detta.

SFÄ:  Föredragningslistan godkändes som arbetsordning.

§ 45 Lägesöversikt över ägarstyrningen

Ägarstyrningssektionen får ta del av förvaltningsdirektörens lägesöversikt över ägarstyrningen.
Samtidigt informeras ägarstyrningssektionen om samkommunens ägande i in house-bolag.

I samband med lägesöversikten genomgås de uppgifter som ägarstyrningssektionen i enlighet
med förvaltningsstadgan ska sköta under hösten 2021 och år 2022, men också den strategi, de
principer, den anvisning och den årsklocka som utarbetats för ägarstyrningen.

FD:  Sektionen för ägarstyrningen antecknar förvaltningsdirektörens
lägesöversikt för kännedom.

SFÄ: Lägesöversikten antecknades för kännedom.

§ 46 Lägesöversikt över Teese Botnia Ab

Ägarstyrningssektionen fastställde vid sitt sammanträde 11.6.2020 § 27 att in house-bolaget
Teese Botnia Ab ska utgöra ett huvudsakligt objekt som ägarstyrningssektionen ska uppfölja i sitt
ägarstyrningsarbete på varje sektionsmöte. Det här tillvägagångssättet fortgår tills den nya
ägarstyrningssektionen har beslutat vilka nya objekt som ska uppföljas.
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FD:  Sektionen för ägarstyrningen antecknar förvaltningsdirektörens
lägesöversikt över Teese Botnia Ab för kännedom.

SFÄ: Bolagets lägesöversikt antecknades för kännedom.

§ 47 Lägesöversikt över Mico Botnia Ab

Ägarstyrningssektionen fastställde vid sitt sammanträde 11.6.2020 § 27 att in house-bolaget Mico
Botnia Ab ska utgöra ett huvudsakligt objekt som ägarstyrningssektionen ska uppfölja i sitt
ägarstyrningsarbete på varje sektionsmöte. Det här tillvägagångssättet fortgår tills den nya
ägarstyrningssektionen har beslutat vilka nya objekt som ska uppföljas.

FD:  Sektionen för ägarstyrningen antecknar förvaltningsdirektörens
lägesöversikt över Mico Botnia Ab för kännedom.

SFÄ: Bolagets lägesöversikt antecknades för kännedom.

§ 48 Lägesöversikt över TT Botnia Ab

Ägarstyrningssektionen fastställde vid sitt sammanträde 11.6.2020 § 27 att in house-bolaget TT
Botnia Ab ska utgöra ett huvudsakligt objekt som ägarstyrningssektionen ska uppfölja i sitt
ägarstyrningsarbete på varje sektionsmöte. Det här tillvägagångssättet fortgår tills den nya
ägarstyrningssektionen har beslutat vilka nya objekt som ska uppföljas.

FD:  Sektionen för ägarstyrningen antecknar förvaltningsdirektörens
lägesöversikt över TT Botnia Ab för kännedom.

SFÄ: Bolagets lägesöversikt antecknades för kännedom.

§ 49 Lägesöversikt över 2M-IT Ab

Ägarstyrningssektionen fastställde vid sitt sammanträde 11.6.2020 § 27 att in house-bolaget 2M-
IT Ab ska utgöra ett huvudsakligt objekt som ägarstyrningssektionen ska uppfölja i sitt
ägarstyrningsarbete på varje sektionsmöte. Det här tillvägagångssättet fortgår tills den nya
ägarstyrningssektionen har beslutat vilka nya objekt som ska uppföljas.

FD:  Sektionen för ägarstyrningen antecknar förvaltningsdirektörens
lägesöversikt över 2M-IT Ab för kännedom.

SFÄ: Bolagets lägesöversikt antecknades för kännedom.

§ 50 Klassificering av bolag som ägs

Samkommunens styrelse godkände en strategi för ägarstyrningen vid sitt sammanträde
14.6.2021 § 67. I enlighet med strategin har samkommunen indelat bolagsägandet i följande tre
olika klasser utgående från bolagens strategiska användningsändamål och ägarens
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utvecklingsmål: i betydande, nödvändig och nyttiga bolag.

Betydande bolag erbjuder samkommunen stödtjänster som den använder dagligen eller nästan
dagligen. Nödvändiga bolag hjälper samkommunen att säkerställa att samkommunen har tillgång
till ett omfattande serviceutbud som bidrar till kärnverksamheten. Samkommunen är delägare i
nyttiga bolag eftersom detta ger samkommunen ett mervärde, exempelvis en ställning som
anknuten enhet.

Utgående från klassificeringen av ägandet kan samkommunen bättre fokusera sig på utvecklandet
av verksamhet som stöder det strategiska ägandet och därigenom också maximera ägarvärdet. De
bolag som inte omfattas av den strategiska klassificeringen måste granskas kritiskt.
Verksamheten i dylika bolag måste utvecklas i en riktning som på nytt ger dem en strategisk roll
eller alternativt så måste man överväga att avstå från ägandet.

Bilaga § 50

FD: Ägarstyrningssektionen delar in ägandet i in house-bolag i tre klasser i
enlighet med den strategi som styrelsen godkänt.

SFÄ: Godkänner klassificeringen enligt bilagan.

§ 51 Extra bolagsstämmor under hösten 2021

I enlighet med 25 § i förvaltningsstadgan ska ägarstyrningssektionen bl.a. utse representanter
till bolagsstämmor och motsvarande sammanslutningar i vilka samkommunen har ägarandelar.
Dessutom ska ägarstyrningssektionen ge anvisningar till de personer som företräder
samkommunen vid bolagsstämman eller i motsvarande organ om framförande av
samkommunens ståndpunkt i de frågor som behandlas.

FD: Ägarstyrningssektionen för en diskussion om de extra bolagsstämmor som
hålls på hösten 2021.

SFÄ: Ägarstyrningssektionen beslutade att samkommunens direktör ger
anvisningar vid extra bolagsstämmor till de personer som representerar
ägarstyrningssektionen. Sektionen meddelas gällande eventuella ändringar.

§ 52 De mål som samkommunen ska uppställa för år 2022 för de sammanslutningar som

samkommunen äger

Anvisningen för ägarstyrningen trädde i kraft 1.7.2020. Enligt anvisningen har
ägarstyrningssektionen till uppgift att årligen bereda verksamhetsmässiga och ekonomiska mål
som samkommunens styrelse ska ge till dotter- och intressesammanslutningar samt komma med
planeringsanvisningar/önskemål som behövs för att ställa upp mål för nästa kalenderår.

Styrelsen godkände för första gången målen för år 2021 enligt ägarstyrningssektionens förslag.
En del av målen är uppställda från ett ägarperspektiv och en del från ett kundperspektiv. Styrelsen
godkände en strategi för ägarstyrningen på våren 2021 där man utkristalliserade ägarrollen och



Protokoll sida

7 (10)

nr 5/2021
Sektionen för ägarstyrning § 52 – 53 21.10.2021

kundrollen. Med hjälp av ägarstyrningsstrategin blir  det också lättare att  ställa upp mål för in
house-bolag betraktat från ett ägarperspektiv.

Under år 2021 har man arbetat med att skapa en samkommun för Österbottens välfärdsområde,
vars verksamhet inleds 1.1.2022. Med tanke på helheten så spelar de stödtjänster som
tillhandahålls av in house-bolagen en betydande roll. Betraktat från ett ägarperspektiv är det
viktigaste målet för alla in house-bolag att de förmår anpassa sin verksamhet så att de kan
erbjuda samkommunen de stödtjänster som den behöver.

FD: Sektionen för ägarstyrning
1. för  en  diskussion  om  de  mål  som  ska  ställas  upp  för  år  2022  för  de

sammanslutningar som samkommunen äger
2. föreslår att styrelsen för år 2022 ska uppställa ett mål enligt vilka alla in

house-bolag  bör  förmå  anpassa  sin  verksamhet  så  att  de  kan  erbjuda
samkommunen de stödtjänster som den behöver.

SFÄ: Sektionen för ägarstyrning beslöt i enlighet med förslaget.

§ 53 Förhandsställningstagande till en ändring av namnet på Seinäjoen keskuspesula

Seinäjoen keskuspesula tillhandahåller textilvårdstjänster för Vasa sjukvårdsdistrikt. Vasa
sjukvårdsdistrikt äger tillsammans med Syd-Österbottens sjukvårdsdistrikt cirka 95 procent av
Seinäjoen keskuspesula. Under den här mandatperioden står Vasa sjukvårdsdistrikt i tur att
fungera som ordförande för bolaget. Bolaget har utarbetat planer om hur bolaget genom sin
verksamhet ska kunna bemöta välfärdsområdenas behov så bra som möjligt. Bolagsstyrelsen
och den operativa ledningen har utarbetat en strategi för övergångsperioden, utrett alternativa
bolagsstrukturer och berett en ändring av namnet på bolaget.

Vid den ordinarie bolagsstämman som Seinäjoen keskuspesula höll i somras konstaterades att
bolagets namn inte längre så bra återspeglar bolagets verksamhet och det geografiska läget av de
kundförhållanden som bolaget innehar. Styrelsen gav den verkställande direktören i uppdrag att
kartlägga alternativa nya namn genom att involvera bolagets personal. Arbetet färdigställdes i
höst och Seinäjoen keskuspesula ber därför nu om ett förhandsställningstagande av sina största
ägare gällande namnändringen inför bolagets bolagsstämma i november.
Bilaga § 53

FD: Ägarstyrningssektionen ger ett förhandsställningstagande till ändringen av
namnet på Seinäjoen keskuspesula.

SFÄ: Sektionen för ägarstyrning beslöt som förhandsställningstagande att
godkänna ändringen av namnet så att även den svenska översättningen
inkluderas i namnet. Sektionen beslöt utöver detta att
förvaltningsdirektören gör ett utkast gällande förhandsställningstagandet
som ordförande samt förvaltningsdirektören underskriver.
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§ 54 Övriga eventuella ärenden

- Excel-tabell över ägarstyrningen
- Mötestidtabell för hösten/nästa möte 9.12.2011 kl 9-11
- Medlemmarnas önskemål och förväntningar gällande verksamheten i

ägarstyrningssektionen
- Samarbetet med Vasa stad

Bilaga § 54

§ 55 Sammanträdet avslutas

Ordförande avslutande sammanträdet kl 10:53.
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Anvisning för begäran om omprövning

Datum för sammanträdet

Ägarstyrningssektionens sammanträde 21.10.2021

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: 41–55

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

Paragrafer: -

Också elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.
Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär hos domstol.

Omprövning får begäras av:

• den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet
(part), och

• samkommunens medlemskommuner
• kommunmedlemmar i samkommunens medlemskommun

I omprövningsbegäran ska uppges:

• det beslut i vilket omprövning begärs
• hurdan omprövning som begärs
• på vilka grunder omprövning begärs.

I omprövningsbegäran ska dessutom uppges namnet på den som har begärt omprövning
samt personens hemkommun, postadress och telefonnummer.

Om omprövningsbeslutet får delges som ett elektroniskt meddelande ska också e-postadress
uppges.

Omprövning ska begäras inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.
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Begäran om omprövning ska lämnas in till Vasa sjukvårdsdistrikts registratur senast under
tidsfristens sista dag innan registraturen 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 kommunmedlem i samkommunens medlemskommun anses ha
fått del av ett beslut sju (7) dagar efter det att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna
datanätet.

Dagen för delfåendet räknas inte med i tidsfristen för begäran om omprövning. Om den sista
dagen för omprövningsbegäran infaller på en helgdag, självständighetsdagen, första maj,
julafton, midsommarafton eller en helgfri lördag, får omprövning begäras den första
vardagen därefter.

Behandlingen av omprövningen är kostnadsfritt.

Protokoll

Protokollsutdrag och bilagor som gäller beslutet kan begäras hos registratur
(kontaktuppgifter nedan).

Protokollet har gjorts tillgängligt i det allmänna datanätet 2.11.2021.

Myndighet hos vilken omprövning begärs:

Samkommunen för Österbottens välfärdsområde/styrelsen
Sandviksgatan 2-4
65130 Vasa
registrator@vshp.fi

besöksadress: XA-huset (Sandviksgatan 6), 7:e vån. Öppethållningstid måndag-
fredag kl. 9-14.




