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Organ §  Sammanträdesdag sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

Sektionen för ägarstyrningen  22.2.2018 

 

 

§ 1 Mötet öppnas 

 

Ordförande öppnade mötet. 

__________ 

 

§ 2 Konstaterande av uppdraget 

Uppdraget finns fastställt i Direktivet för ägarstyring och där konstateras om sektionens 

uppgift: 

 

Sektionens uppgifter är att: 

- utse representanter till de dotter- och intressesammanslutningars bolagsstämmor 

eller motsvarande i sammanslutningar i vilka samkommunen har ägarandelar 

- ge anvisningar till de personer som företräder samkommunen vid bolagsstämman 

eller motsvarande organ om framförande av samkommunens ståndpunkt i de frågor 

som behandlas 

- följa upp verksamheten i de dotter- och intressesammanslutningar som är föremål 

för sjukvårdsdistriktets ägande och vid behov ge förslag till åtgärder för att avhjälpa 

uppdagade brister till företagets ledning och vid behov rapportera till 

samkommunens styrelse 

- organisera avtalshanteringen gällande dotter- och intressesammanslutningarna och 

se till att avtalen i tillräcklig utsträckning styr serviceproduktionen 

- till samkommunens styrelse rapportera kontinuerligt om verksamheten i dotter - 

och intressesammanslutningarna genom av sektionen upprättade protokoll och 

årligen i form av årsberättelser. I årsberättelserna ska ingå åtminstone uppgifter om 

följande: hur de uppställda målsättningarna har förverkligats 

 

Direktiv för ägarstyrning   BILAGA § 2 

 

 
FD:  sektionen torde anteckna sitt uppdrag till kännedom. 

 

SFÄ:  godkände förslaget enhälligt. 

  __________ 

 

 

 

 

        fortsätter 
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§ 3 Konstituering 

Styrelsen har utsett styrelseordförande Hans Frantz till sektionens ordförande. Styrelsen 

torde utse föredragande och sekreterare för sektionen. Därtill skulle det vara bra att sektion-

en utsåg en viceordförande. 

 
FD: styrelsen utser en tjänsteinnehavare till sekreterare och föredra-

gande i sektionen samt väljer en ordinarie medlem till viceordfö-

rande. 

 

SFÄ: Sektionen valde ledamot Raija Kujanpää till viceordförande och 

utsåg förvaltningsdirektören till föredragande och sekreterare i 

sektionen. 

 

Till mötets protokolljusterare utsågs Raija Kujanpää och Ulla 

Hellén. 

__________ 

 

 

 

§ 4 Genomgång av de bolag som sjukvårdsdistriktet är delägare i 

Sjukvårdsdistriktets aktieinnehav framgår ur det sammandrag som finns uppgjort för boks-

lutet 31.12.2017. 

 

Aktier och andelar 31.12.2017   BILAGA § 4 

 

Nedan skall kort kommenteras Vasa sjukvårdsdistrikts nuvarande beslut eller uttalade ställ-

ning angående de enskilda bolagen. 

 

Bostadsaktiebolaget Skolhusgatan 27  

Ingår i den lista som fullmäktige har beslutat att skall säljas. Eftersom fastigheten nu blivit 

tom kommer detta att göras inom snart. 

 

Telefonaktier (124 st) Viria (tidigare Anvia) 

Skall säljas så fort ett lämpligt tillfälle kommer. Fullmakt har vanligtvis getts åt någon person 

från t.ex. Östrebottens handelskammare eller någon kommun att representera oss på bolags-

stämman. 

 

          fortsätter 
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Labquality 

Sjukvårdsdistriktens gemensamma bolag för laboratoriekvalitetsgranskningen. Vårt innehav 

blygsamt. Vi brukar i vanliga fall inte gå på bolagsstämma. Ibland har fullmakt getts åt andra 

sjukvårdsdistrikt. 

 

Coxa Oy 

Vi använder oss fortsättningsvis av Coxa även om vi inte längre tillhör Birkalands sjukvårds-

distrikt. Bolaget är stabilt och till den delen inget problem. Har varit diskussion om huruvida 

vi borde avyttra vår aktiepost. Södra Österbottens sjukvårdsdistrikt har uttalat ett visst in-

tresse av att i så fall köpa. Vår möjlighet att få en styrelseplats i Coxa är praktiskt sett omöjlig 

eftersom att vi inte längre är med i Tammerfors ERVA-distrikt. 

 

Seinäjoen keskuspesula 

Aktionärsavtalet håller som bäst på och förnyas för att kunna öppna för nya ägare. Det nya 

avtalet kommer nästa möte till sektionens behandling. Bolaget stabilt och en ny tvätterihall 

togs i bruk 2017. 

Vasa sjukvårdsdistrikt har haft två representanter i styrelsen, för tillfället Olle Gull och Ma-

rina Kinnunen, och styrelseordförande Hans Frantz har deltagit i bolagsstämmorna. Ordfö-

randeposten alternerar och Vasa sjukvårdsdistrikt är nu i tur att få ordförandeposten. 

 

Kuntien Tiera Oy och Kuntien Taito Oy 

Vi har en aktie i bägge bolagen för att kunna komma i inhouse-ställning. Vi har aldrig delta-

git i bolagstämma eftersom vår ekonomiska risk på 1 euro och 3 euro är helt försumbar. 

Följaktligen har vi inga möjligheter eller ambitioner på styrelseplatser. 

 

Medbit Oy 

Vårt gemensamma ICT-bolag inom Åbos ERVA-distrikt. Vi har haft en kännbar post och va-

rit tredje största ägare. Vi utlokaliserade vår ICT-verksamhet till Medbit 1.1.2017. Medbit Oy 

kommer 1.3.2018 att fusioneras med Medi-It Oy till ett nytt bolag som heter 2M-IT Oy. I det 

nya bolaget har Vasa sjukvårdsdistrikt 4760 aktier (4,76%). 2M-IT Oy verkar inom 11 land-

skap och inom 12 sjukvårdsdistrikt och dess omsättning är ca 82 miljoner euro. Personalen 

omfattar 415 anställda. På detta sätt har skapats ett starkt bolag både vad det gäller kun-

nande och ekonomi. I detta läge har Vasa sjukvårdsdistrikt en plats i styrelsen och Göran 

Honga har valts till den. Förvaltningsdirektören har varit på MedBits senaste bolagsstäm-

mor. 

 

TeeSe Ab och Mico Botnia Ab 

Dessa två bolag har grundats som en del av förberedelserna inför landskapsreformen.  

TeeSe Ab har i detta skede två ägare, nämligen Vasa sjukvårddistrikt (29%) och Vasa stad 

(71%). Bolaget skall handha köksfunktioner, städfunktioner, transporter, logistik, lagerhåll-

ning och uppköp och bolaget skall inleda sin verksamhet 1.4.2018.  

          fortsätter 
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Vasa stad och Vasa sjukvårdsdistrikt överför personal till bolaget. Vasa sjukvårdsdistrikt har 

två representanter i styrelsen, nämligen ekonomidirektör Lena Nystrand och tekniska direk-

tören Ulf Stenbacka.  

 

Mico Botnia Ab har grundats som ett krav utgående från landskapslagstiftningen. Delägare 

är alla kommuner och Vasa sjukvårdsdistrikt och Österbottens förbund. Mico Botnia skall 

också inleda sin verksamhet 1.4.2018 och Vasa stad och Vasa sjukvårdsdistrikt har överför 

personal till bolaget. Vasa sjukvårdsdistrikts andel av aktierna är 18,8% och vi har en styrel-

seplats som i dag innehas av ekonomidirektör Lena Nystrand. Bolaget skall på sikt handha 

ekonomi- och HR-funktioner. Styrelsen har utsett Göran Honga till vår representant på bo-

lagsstämmorna, vilket nu skulle behöva ändras. 

 

Igångkörningen av de två bolagen är nu som i sitt mest intensiva skede. Förhandlingarna har 

slutförts med personalen men listningen över den personal som skall överföras har ännu inte 

godkänts. Det som åligger ägarstyrningssektionen är dock styrningen och övervakningen av 

verksamheten och därför kommer ägarstyrningssektionen inom en snar framtid att presente-

ras följande beredningar: 

riskkartläggning av den nya verksamhetsmodellen 

serviceavtal med bolagen 

fastslå system för reklamationshantering och uppföljning av kvaliteten på tjänsterna 

organiseringen av den interna kontrollen  

fastslå hur rapporteringen över utlokaliserade verksamheten görs till sektionen 

 

Una Oy  

Una är det IT-bolag som sjukvårdsdistrikten (HUS deltar endast partiellt) i Finland grundat 

för att utveckla de kommande medicinska patientsystemen. I detta skede har alla sjukvårds-

distrikt en plats i styrelsen och Göran Honga har valts till styrelseordförande. På sikt är det 

meningen att styrelsen skall krympas och i det skedet börjar säkert styrelseplatserna att cir-

kulera enligt någon modell. 

 

Fastighets Ab Eila 

Bolaget ägs 100% av Vasa sjukvårdsdistrikt och meningen är att bolaget skall avyttras, vilket 

troligen kan ske detta år. I styrelsen har i dagens läge suttit sjukvårdsdistriktets tjänstemän 

och förvaltningsdirektören har representerat sjukvårdsdistriktet på bolagsstämman.  

 

 

FD: föreslår att sektionen antecknar redogörelsen till kännedom 

samt besluter vem som skall representera Vasa sjukvårdsdistrikt 

på bolagsstämmorna i 

Coxa Oy 

Seinäjoen keksuspesula Oy 

Viria Ab 

2M-IT Oy     fortsätter 
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TeeSe Ab  

Mico Botnia Ab 

Una Oy 

Fastighets Ab Eila 

 

SFÄ: sektionen utsåg följande representanter till de skilda bolagens 

bolagsstämmor: 

 

Coxa Oy:   jurist Anne Ekstrand 

Seinäjoen keskuspesula Oy: styresleordförande Hans Frantz 

Viria Ab:   jurist Anne Ekstrand 

2M-IT Oy / Medbit Oy:  förvaltningsdirektör Olle Gull , under 2018 

TeeSe Ab:   sjukvårdsdistriktets direktör Marina Kinnunen 

Mico Botnia Ab:  sjukvårdsdistriktets direktör Marina Kinnunen 

Una Oy:   sjukvårdsdistriktets direktör Marina Kinnunen 

Fastighets Ab Eila:  förvaltningsdirektör Olle Gull 

__________ 

 

 

 

§ 5 Strategidiskussion om ICT-verksamheten 

Situationen inom ICT-verksamheten kan sägas vara turbulent. Vi har dels uppkomsten av 

2M-IT, som börjar arbeta ut en ny servicestrategi med ett kundunderlag som haft två ganska 

olika nivåer på omfattning  av den utlokaliserade verksamheten. Dels har vi Mico Botnia, 

som åtminstone för Vasa stads del tar över en del av den verksamhet som Medbit gjort åt 

Vasa sjukvårdsdistrikt. Därtill kommer det riksomfattande IT-bolaget Vimana Oy, som också 

tänker sig en roll i sammanhanget. För de medicinska systemen har vi det kommunala Una 

och det statliga SoteDigi Oy som skall komma till en arbetsfördelning. Det är i denna situat-

ion utmanande att göra upp en strategi för ägarstyrningen men en diskussion måste inledas. 

Därför har till mötet som sakkunniga kallats IT-direktör Matias Forsén och direktör Göran 

Honga. 

 
FD: föreslår att sektionen inleder en strategidiskussion om styrning-

en av ICT-verksamheten. 

 

SFÄ: Sektionen tog del av den redogörelse som IT-direktör Matias 

Forsén och distriktsdirektör Göran Honga gav angående läget 

inom ICT-sektorn. IT-direktörens presentation finns i bilaga. 

 

 

       fortsätter 
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 BILAGA Landskapets stödfunktion med ägarstyrning 

 

Under diskussionen utformade sektionen följande riktlinjer för i 

vilken riktning Vasa sjukvårdsdistrikt torde styra sin ICT-

verksamhet. Verksamheten kan delas upp i tre nivåer: 

 

Nivå 1. 

ICT-verksamhetens grundsystem, dvs de system som är gemen-

samma oberoende om kärnverksamheten omfattar sjukvård eller 

inte, utvecklas inom landskapet. Den strategi som nu valts att 

detta kunde göras tillsammans med landskapet och kommuner-

na i landskapet är riktig. Som en konsekvens av detta så sker den 

gemensamma ICT-utvecklingen inom det gemensamma stödbo-

laget Mico Botnia Ab. Det är också naturligt att Mico Botnia står 

för de gemensamma HR- och ekonomisystem som framöver an-

vänds inom landskapet. Sjukvårdsdistriktet och staden kan re-

dan i detta skede inleda denna typ av utvecklingsverksamhet. 

 

Nivå 2. 

De specifika ICT-system som skall användas inom SOTE-sektorn 

underhålls och utvecklas dessa inom det samarbete som vi har 

med våra ERVA-distrikt. Vi har haft en total utlokalisering av 

ICT-verksamheten till MedBit Oy. Framöver i och med fusionen 

mellan MedBit och Medi-IT kommer denna del att skötas av M2-

IT Oy. De sjukvårdsditrikt som är ägare i M2-IT Oy arbetar nu 

med att göra upp en strategi som är hållbar med tanke på land-

skapsreformen. Detta kräver med säkerhet att de nuvarande ser-

viceavtalen med MedBit Oy behöver omarbetas så att de blir tyd-

ligare och mer genomskinliga till sitt innehåll. 

 

Nivå 3 

ICT-strategin för SOTE-verksamheten på riksnivå, vilket omfat-

tar bl.a. den bas genom vilken de olika ICT-systemen skall kom-

municera med varandra utvecklas inom UNA Oy. Sjukvårdsdi-

striktet är med som en delägare och finansiär av UNA Oy på 

samma villkor som alla de övriga sjukvårdsdistrikten.  

Vad det gäller de allmänna systemen är det möjligt att det via det 

statliga bolaget Hetli Oy kommer riksomfattande lösningar som 

implementeras via Mico Botnia. Detta alternativ måste hållas 

öppet.    

 __________ 
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§ 6 Övriga ärenden 

 Inga övriga ärenden. 

__________ 

 

§ 7 Nästa möte 

Nästa möte hålls 23.3.2018 kl.09.00. 

__________ 

 

§ 8 Mötet avslutas 

Ordförande avslutade mötet kl.11.20. 

__________ 


