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Protokoll . sida 1(31) 

nr 8/2017 

 

 

Organ: Styrelsen     

Tid: 28.8.2017 kl. 9.00-12.50 

Plats: Sammanträdesrum T1, Vasa Centralsjukhus 

Beslutsfattare 

Närvarande: 

Hans Frantz 

Barbro Kloo 

Hans-Erik Lindqvist 

Åsa Blomstedt 

Monica Sirén-Aura 

Greger Forsblom 

Mona Vikström 

Per Hellman 

Ulla Hellén 

Raija Kujanpää 

David Pettersson 

 

pol.lic. 

pensionär 

stadsdirektör 

Leader-rådgivare 

admin. föreståndare 

jordbrukare 

pensionär 

pensionär 

byråsekreterare 

advokat 

chaufför 

ordförande 

 

 

 

 

 

 

vice ordf., ordf. § 122 

Frånvarande:    

Sakkunniga: Björn Boucht jurist § 122 

Övriga  

närvarande: 

Gösta Willman 

Bernhard Bredbacka 

Mari Lampinen-Tuomela 

FMGE:s ordf. 

FMGE:s I viceordf. 

FMGE:s II viceordf. 

gick kl. 12.15 

 

gick kl. 12.10 

Föredragande: Göran Honga 

Olle Gull 

Auvo Rauhala 

Marina Kinnunen 

svd:s direktör 

förvaltningsdirektör 

chefsöverläkare 

chefsöverskötare 

 

 

 

 

Sekreterare: Olle Gull förvaltningsdirektör  

Paragrafer: 117-141 

Protokollet 

undertecknat: 

Ordförande: 

 

 

Hans Frantz 

Sekreterare: 

 

 

Olle Gull 

Justerat: Plats och tid: 

Esse 11.9.2017 

 

 

Greger Forsblom 

Plats och tid: 

Jakobstad 14.9.2017 

 

 

Ulla Hellén 

Framlagt till  

påseende: 

Framlagts allmänt till påseende under  

tiden____.____-____.____.2017 

 

 

Olle Gull, förvaltningsdirektör 

Utdragets riktighet bestyrker: 

 

 



Protokoll . sida 2(31) 

nr 8/2017 

 

 

Organ: Styrelsen 

Tid: 28.8.2017 kl. 9.00-12.50 

Plats: Sammanträdesrum T1, Vasa Centralsjukhus 

Ärendeförteckning 

Paragraf Ärende Sida 

§ 117 Sammanträdet öppnas – beslutsförhet 3 

§ 118 Val av protokolljusterare 3 

§ 119 Sammanträdets arbetsordning 3 

§ 120 Styrelsens sekreterare 4 

§ 121 Kallelse till styrelsens sammanträde och delgivning av föredragningslista 5 

§ 122 Utlåtande över besvär, Tapio Nyysti 6 

§ 123 Val av personalsektion 7 

§ 124 Val av styrelsens representanter till olika organ 8 

§ 125 Val av föredragande till nämnden för minoritetsspråket 9 

§ 126 Ordinarie ledamöter och sakkunnigledamöter i psykiatriska delegationen 10 

§ 127 Framställningar om utmärkelser och hyllningar 11 

§ 128 Tillsättande av byggnadskommitté 12 

§ 129 Delegering av styrelsens beslutanderätt till tjänsteinnehavare 13 

§ 130 Verkställighet av fullmäktigebeslut 29.5.2017 15 

§ 131 Protokollförteckning 16 

§ 132 Distriktsdirektörens, förvaltningsdirektörens, chefsöverläkarens och   

 chefsöverskötarens beslut 17 

§ 133 Justering av vissa priser på servicesedlar 18 

§ 134 Chefsöverskötarens arbetsarrangemang 19 

§ 135 Mellanbokslut 30.6.2017 20 

§ 136 Verksamhets- och ekonomiplan för 2018-2020 22 

§ 137 Val av chefsöverläkare 24 

§ 138 Regionförvaltningsverkets beslut om beviljande av ersättning för kostnader som 

 utbildning av läkare åsamkat 25 

§ 139 Anhållan om tjänstledighet utan lön, Jesper Ekelund 26 

§ 140 Information, meddelanden, initiativ, frågor 27 

§ 141 Mertidsarbete för förkortning av köer på ögonkliniken 28 

Anvisning för begäran om omprövning och besvärsanvisning 29 

 

Ordförande:  

 

 

Hans Frantz 

 



          Ärendesida 3 (31) 

 

Organ §  Sammanträdesdag Sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

Styrelsen 117-119 28.8.2017 

 

 

 

 

§ 117 Sammanträdet öppnas – beslutsförhet 

Ordförande Hans Frantz öppnade sammanträdet. 

__________ 

 

 
 
 

§ 118 Val av protokolljusterare 

Till protokolljusterare föreslås ledamöterna Greger Forsblom och Ulla Hellén. 

 

STYR:  godkände enhälligt förslaget. 

  __________ 

 

 
 
 

§ 119 Sammanträdets arbetsordning 

STYR: styrelsen godkände enhälligt arbetsordningen med det tillägget 

att ett extra ärende § 141 Mertidsarbete för förkortning av köer 

på ögonpolikliniken tas till behandling. 

 __________ 

 



          Ärendesida 4 (31) 

 

Organ §  Sammanträdesdag Sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

Styrelsen 120 28.08.2017 

 

 

 

 

§ 120 Styrelsens sekreterare 

FD 36 

Styrelsen torde utse en sekreterare för sina sammanträden. 

 
  

FD:   styrelsen utser en sekreterare. 

 

STYR: Förvaltningsdirektör Olle Gull utsågs enhälligt till sekreterare. 

 __________ 

 

 

 

 

 



          Ärendesida 5 (31) 

 

Organ §  Sammanträdesdag Sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

Styrelsen 121 28.8.2017 

 

 

 

 

§ 121 Kallelse till styrelsens sammanträde och delgivning av föredragningslista 

FD 37 

Varje organ beslutar på vilket sätt kallelsen till organets sammanträden sker. Vasa sjuk-

vårdsdistrikts styrelse har tidigare haft som regel att kallelsen sänds senast fem dagar före 

sammanträdet. Kallelsen och föredragningslistan och därtill hörande material kan sändas i 

elektronisk form om styrelsen så besluter om den tekniska utrustningen som behövs är ord-

nad. Under den tidigare styrelsen sändes möteshandlingarna elektroniskt.  

 

Tidigare har styrelsen beslutat att styrelsens föredragningslistor, till den delen som de inte 

innehåller sekretessbelagd information, ges offentlighet. Den nya kommunallagen har till 

den delen blivit strängare. Därför torde det vara mest ändamålsenligt att styrelsens före-

dragningslistor ges offentlighet efter att de sänts ut till styrelsen. 

 

 

FD:   föreslår att styrelsen beslutar att: 

 

– kallelsen och föredragningslistan och därtill hörande handlingar sänds 

senast fem dagar före sammanträdet. 

– föredragningslistan, till den del som den inte innehåller sekretessbelagda 

uppgifter, får behandlas som en offentlig handling och kan delges åt 

press, anställda och övriga intresserade samt sättas ut på sjukhuset in-

ternetsida. 

– efter styrelsesammanträdet svarar sjukvårdsdistriktets direktör för in-

formationen. Direktören eller några av styrelsens föredragande håller en 

pressinformation. 

– möteskallelserna görs elektronisk. Styrelsemedlemmarna ges olika möj-

ligheter över hur detta kan skötas och samkommunen står för den ut-

rustning som behövs. 

 

STYR:  godkände enhälligt förslaget. 

  __________ 

 

 



          Ärendesida 6 (31) 

 

Organ §  Sammanträdesdag Sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

Styrelsen 122 28.8.2017 

 

 

 

 

§ 122 Utlåtande över besvär, Tapio Nyysti 

FD 38 

Fullmäktigeledamot Tapio Nyysti har besvärat sig över fullmäktiges beslut 29.5.2017/§18 

Fastighetarrangemang mellan staden och Vasa sjukvårdsdistrikt. Han ifrågasätter i sitt be-

svär priset för försäljningen samt att jäv skulle ha förekommit. 

 

Vasa förvaltningsdomstol har begärt ett utlåtande av Vasa sjukvårdsdistrikt sk. Jurist Björn 

Boucht har utarbetat sjukvårdsdistriktes utlåtande och kommer som sakkunnig till styreslens 

möte. Enligt Vasa sjukvårdsdistrikts syn har beslutet till alla delar tillkommit i rätt ordning. 

 

 
Tapio Nyystis besvär    BILAGA § 122/1 

Vasa sjukvårdsdistrikts utlåtande   BILAGA § 122/2 

 

 
FD: föreslår att styrelsen godkänner det av jurist Björn Boucht utar-

betade utlåtandet. 

 

STYR: Hans Frantz, Barbro Kloo och Raija Kujanpää anmälde jäv och 

deltog inte i ärendets behandling. Viceordförande Per Hellman 

fungerade som ordförande under paragrafen. 

 

Styrelsen godkände enhälligt föredragandes förslag. 

 __________ 

  

  

 



          Ärendesida 7 (31) 

 

Organ §  Sammanträdesdag Sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

Styrelsen 123 28.8.2018 

 

 

§ 123 Val av personalsektion 

FD 39 

Enligt förvaltningsstadgan skall styrelsen tillsätta en personalsektion för hanteringen av per-

sonalärenden. Enligt förvaltningsstadgan § 22 har personalsektionen följande uppgifter: 

 

1. utveckla personaladministrationen och för sin del svara för personalutvecklingen  

2. uppgöra allmänna anvisningar för hur personaladministrationen skall förverkligas 

3. fatta beslut om tillämpandet av tjänste- och arbetskollektivavtal 

4. avge allmänna anvisningar om lönesättning 

5. fatta beslut om prövningsbaserade löneförmåner 

6. representera arbetsgivaren i förhandlingar som förs med fackorganisationer 

7. för sin del svara för rekryteringen av personal.  

 

Det finns inget sagt om hur många medlemmar personalsektionen skall ha. Till ledamöter i 

personalsektionen, dock inte till ordförande, kan väljas också andra än ledamöter och ersät-

tare i organet.  

 

Vid tillsättande av en sektion skall könsfördelningen och resultatet av kommunalvalet beak-

tas. 

Båda könen måste vara representerade genom minst 40 % av ledamöterna.  

 

Personalsektionen ordförande bör vara medlem eller ersättare styrelsen. Till medlem kan 

väljas också andra personer än styrelsemedlemmar och deras ersättare. Styrelsen utser före-

draganden i organet medan organet själv väljer sekreterare. 

 

FD:   föreslår att styrelsen: 

 

- beslutar om antalet medlemmar i personalsektionen 

- utser ordinarie medlemmar och deras ersättare i personalsektionen 

- väljer en ordförande och vice ordförande för personalsektionen 

- utser personalchefen till föredragande 

 

STYR: styrelsen valde enhälligt följande 6 ordinarie medlemmar jämte 

ersättare (ersättare inom parentes): 

Mona Vikström (Greger Forsblom), Kenneth Pärus (Rune Rönn), 

Hans-Erik Lindqvist (Åsa Blomstedt), Barbro Kloo (Monica 

Sirén-Aura), Nils-Johan Englund (Ulla Hellén), Raija Kujanpää 

(Erkki Aro) 

Till ordförande valdes Mona Vikström och till vice ordförande 

Nils-Johan Englund. 

Till föredragande valdes enhälligt Ann-Charlott Gröndahl. 

__________ 



          Ärendesida 8 (31) 

 

Organ §  Sammanträdesdag Sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

Styrelsen 124 28.8.2017 

 

 

 

 

§ 124 Val av styrelsens representanter till olika organ 

FD 40 

Enligt § 129 i förvaltningsstadgan kan styrelsen utse en representant till olika organ. De or-

gan som det kan bli fråga om är nämnden för minoritetsspråket samt psykiatriska delegat-

ionen. 

 

 

FD:   styrelsen torde utse sina representanter. 

 

STYR: Ledamot Raija Kujanpää valdes enhälligt till styrelsens represen-

tant i psykiatriska delegationen och ledamot Ulla Hellén valdes 

enhälligt till styrelsens representant i nämnden för minoritets-

språket. 

  __________ 



          Ärendesida 9 (31) 

 

Organ §  Sammanträdesdag Sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

Styrelsen 125 28.8.2017 

 

 

 

 

§ 125 Val av föredragande till nämnden för minoritetsspråket 

FD 41 

Enligt förvaltningsstadgans § 3 skall styrelsen förordna en person att fungera som föredra-

gande i nämnden för minoritetsspråket. I den tidigare nämnden har kundbetjäningschef Sari 

West fungerat som föredragande. 

 

 

FD:  föreslår att kundbetjäningschef Sari West utses till föredragande 

i nämnden för minoritetsspråket 

 

STYR:  godkände förslaget enhälligt. 

  __________ 

 



          Ärendesida 10 (31) 

 

Organ §  Sammanträdesdag Sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

Styrelsen 126 28.8.2017 

 

 

 

 

§ 126 Ordinarie ledamöter och sakkunnigledamöter i psykiatriska delegationen 

FD 42 

Enligt förvaltningsstadgan skall styrelsen utse fem ordinarie ledamöter jämte ersättare och 

fem sakkunnigledamöter till psykiatriska delegationen. Sakkunnigledamöter skall represen-

tera psykiatriska specialsjukvården, primärhälsovården och socialväsendet. Diskussioner har 

förts på tjänstemannanivå om sakkunnig ledamöterna och det förslag som presenteras tar i 

möjligaste mån hänsyn till fördelningen mellan olika sakkunniggrupper samt att olika delar 

av sjukvårdsdistriktet blir representerat. Enligt förvaltningsstadgan utser styrelsen föredra-

gande i delegationen. Delegationen väljer själv sekreterare. 

 

 

FD:  föreslår att styrelsen till psykiatriska delegationen utser 

 

- fem ordinarie ledamöter jämte ersättare  

- en av de ordinarie ledamöterna till ordförande 

- följande fem sakkunniga: 

o avdelningsskötare Tina Halpin 

o soc.dir Alice Backström 

o led. överläkare Markku Sirviö 

o psykolog Mikaela Granfors 

o ledande psykolog Helena Lundman-Evars 

- ansvarsområdesdirektör Jesper Ekelund till föredragande 

 

STYR: styrelsen valde enhälligt följande fem ordinarie medlemmar och 

deras ersättare (ersättare inom parentes): 

 Pernilla Vikström (Kenneth Pärus), Ann-Sofi Smeds-Nylund 

(Christer Rönnlund), Sture Erickson (Irene Bäckman), Roger Er-

iksson (Camilla Rosenlund-Nordling), Per Hellman (Jonna Lin-

dqvist). 

 

 Till ordförande utsågs Per Hellman och till vice ordförande Per-

nilla Vikström. 

 

 Styrelsen godkände enhälligt föredragandes förslag till sakkun-

nigledamöter. Till föredragande valdes enhälligt Jesper Ekelund. 

 __________ 

 



          Ärendesida 11 (31) 

 

Organ §  Sammanträdesdag Sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

Styrelsen 127 28.08.2017 

 

 

 

 

§ 127 Framställningar om utmärkelser och hyllningar 

FD 43 

Inom Vasa sjukvårdsdistrikt finns det fastställt principer för hur personal koms ihåg med an-

ledning av märkesdagar och lång tjänstgöring. Det förekommer dock med jämna mellanrum 

att Vasa sjukvårdsdistrikt gör framställningar om att någon av sjukvårdsdistriktets förtroen-

devalda eller anställda skulle tilldelas utmärkelser som är beroende av en annan myndighets 

prövning. Typiskt exempel på detta är de av presidenten beviljade förtjänsttecken och fram-

ställningar om rådstitlar. Därtill förekommer det också ibland att en tredje part vill att Vasa 

sjukvårdsdistrikt skall stöda en framställning. 

 

Till sakens natur hör att en framställan inte behöver bli beviljad fast personen är nog så me-

riterad. I sådana fall känns det bra att framställningen inte på förhand getts offentlighet. 

Därför har vi i Vasa sjukvårdsdistrikt haft en arbetsgrupp bestående av fullmäktiges ordfö-

rande, styrelsens ordförande, sjukvårdsdistriktets direktör, chefsöverskötaren, chefsöver-

läkaren och förvaltningsdirektören som dels behandlat dylika former av framställningar men 

också till styrelsen berett ändringar i regelverket hur personalen överlag ihågkoms. 

 

 

FD:  föreslår att styrelsen tillsätter en arbetsgrupp bestående av full-

mäktiges ordförande, styrelsens ordförande, sjukvårdsdistriktets 

direktör, chefsöverläkaren, chefsöverskötaren och förvaltnings-

direktören med uppgift att handha framställningen av olika ut-

märkelser samt att bereda förslag till hur personalen uppmärk-

sammas med anledning av bemärkelsedagar eller förtjänstfull 

tjänstgöring. 

 

STYR:  godkände förslaget enhälligt. 

  __________ 



          Ärendesida 12 (31) 

 

Organ §  Sammanträdesdag Sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

Styrelsen 128 28.8.2017 

 

 

 

 

§ 128 Tillsättande av byggnadskommitté 

FD 44 

Styrelsen beslöt förra perioden att tillsätta en byggnadskommitté som samordnade och över-

vakade de byggnadsprojekt som är på gång inom Vasa centralsjukhus. Tanken med bygg-

nadskommittén var också att informationen till styrelsen skulle underlättas eftersom styrel-

sens ordförande och vice ordförande satt med i byggnadskommittén. Byggnadskommittén 

har inte haft några egentliga befogenheter utan den officiella beslutsgången har följt förvalt-

ningsstadgan och regelverket för anskaffningsverksamheten. Byggnadskommittén har varit 

ett beredande och uppföljande organ. 

 

Byggnadskommittén hade föregående period följande sammansättning: 

 

styrelseordförande Hans Frantz, ordförande 

styrelsens viceordförande Per Hellman, viceordförande 

teknisk direktör, Ulf Stenbacka, föredragande 

planerare Camilla Ahlskog, sekreterare 

sjukvårdsdistriktets direktör Göran Honga 

chefsöverläkare Auvo Rauhala 

chefsöverskötare Marina Kinnunen 

förvaltningsdirektör Olle Gull 

 

Protokollen sänds till styrelsemedlemmarna genast de är färdiga samt tas upp i styrelsen för 

kännedom på styrelsens föredragningslista.  

 

 
FD: föreslår att styrelsen tillsätter en byggnadskommitté för att samordna 

och övervaka byggnadsverksamheten på Vasa centralsjukhus med föl-

jande sammansättning: 

 

styrelseordförande Hans Frantz, ordförande 

styrelsens viceordförande Per Hellman, viceordförande 

teknisk chef Ulf Stenbacka, föredragande 

planerare Camilla Ahlskog, sekreterare 

sjukvårdsdistriktets direktör 

chefsöverläkare 

chefsöverskötare Marina Kinnunen 

förvaltningsdirektör Olle Gull 

 

STYR:  godkände förslaget enhälligt. 

  __________ 



          Ärendesida 13 (31) 

 

Organ §  Sammanträdesdag Sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

Styrelsen 129 28.8.2017 

 

 

 

§ 129 Delegering av styrelsens beslutanderätt till tjänsteinnehavare 

Svd:s dir. 29 

Styrelsens och de olika tjänsteinnehavares beslutanderätt är reglerad i dels förvaltningsstad-

gan samt i styrelsens anvisningar för hantering av avtal. Förvaltningsstadgan lämnar det öp-

pet för styrelsen att ytterligare efter behov subdelegera beslutanderätt. De ärenden som be-

höver delegeras är ärenden av återkommande natur och vars kostnad är begränsad eller i 

praktiken inte ger någon prövningsmöjlighet. 

 

Beslut angående kortare ledigheter och tjänsteresor för personal som väljs av styrelsen är 

denna typ av beslut. De tjänsteinnehavare som styrelsen eller fullmäktige väljer är följande: 

chefsöverläkaren, förvaltningsdirektören, chefsöverskötaren, överskötarna, cheferna för an-

svarsområdena, chefen för diagnostikcentret samt övriga direktörer. Fullmäktige väljer sjuk-

vårdsdistriktes direktör. 

 

Andra beslut som det ändamålsenligt att styrelsen till tjänsteinnehavare rör beslut om lyft-

andet av krediter och fastställandet av avgifter för kronikervård och ersättningar för sakska-

dor. 

  
SVD:s DIR.:  föreslår att styrelsen delegerar beslutanderätt enligt följande: 

 

Rätten att bevilja tjänsteresor, semestrar, sjukledigheter och andra tjänstledig-

heter för en tid om högst tre månader för personal som väljs av styrelsen eller 

fullmäktige på följande sätt: 

 

– beslut som gäller sjukvårdsdistriktets direktör delegeras till styrelsens 

ordförande 

– beslut som gäller förvaltningsdirektören, chefsöverläkaren och chefsö-

verskötaren delegeras till sjukvårdsdistriktets direktör 

– beslut som gäller överskötarna, cheferna för ansvarsområdena, chefen 

för diagnostikcentret samt övriga direktörer till den tjänsteinnehavare som de 

är underställda 

 

Rätten att fastställa kronikeravgifter delegeras till ledande socialarbetaren. 

 

Rätten att bevilja ersättningar för sakskador till en engångsersättning om högst 

3 000 € beviljas förvaltningsdirektören. 

 

Rätten att lyfta finansieringskrediter och de budgetlån som är godkända i eko-

nomiplanen delegeras till förvaltningsdirektören och beslutet tas på föredrag-

ning av ekonomidirektören. 

        fortsätter 
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Organ §  Sammanträdesdag Sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

Styrelsen 129 28.8.2017 

 

 

 

 

Ekonomidirektören ges rättigheter att bevilja kassalån åt Fastighetsbolaget Eila. 

Ränta på kassalånen uppbärs enligt euriborräntan för den tid som lånet beviljas. 

 

Vid en tjänsteinnehavares frånvaro så har den utsedda vikarien eller ställföre-

trädaren rätt att fatta de delegerade besluten. 

 

STYR:  godkände förslaget enhälligt. 

  __________ 

 



          Ärendesida 15 (31) 

 

Organ §  Sammanträdesdag Sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

Styrelsen 130 28.8.2017 

 

 

 

 

§ 130 Verkställighet av fullmäktigebeslut 29.5.2017 

FD 45 

§ 16 Revisionsnämndens utvärderingsberättelse 

FD:  utvärderingsberättelsen behandlas i nästa styrelsemöte. 

 

§ 17 Revisionsberättelsen för år 2016, fastställande av bokslutet och beviljande 

av ansvarsfrihet 

 FD:  antecknas för kännedom. 

 

§ 18 Fastighetsarrangemang mellan staden och Vasa sjukvårdsdistrikt 

FD:  beslutet får verkställas efter att inlämnat besvär har behandlats och övriga villkor 

uppfyllts. 

 

§ 19 Förslag till tjänstebenämningsändring inom serviceområdet för kvinnor 

och barn 

 FD:  styrelsen har verkställt beslutet. 

 

§ 20 Uppdatering av behörighetsstadga 

FD:  styrelsen har verkställt beslutet. 

 

§ 21 Bildande av aktiebolag för personal- och ekonomitjänster (tahe-tjänster) 

samt övriga stödtjänster 

 FD: beslutet får verkställas. 

 

§ 22 Bildande av aktiebolag inom social- och hälsovårdens grundnivå enligt re-

geringens lagutkast gällande valfrihet 

 FD: beslutet får verkställas. 

 

§ 23 Avtal om ordnande av specialiserad sjukvård inom Åbo universitetssjukhus 

specialupptagningsområde under fullmäktigeperioden 2017-2021 

 FD: beslutet får verkställas. 

 

 

FD:  föreslår att styrelsen fattar ovanstående verkställighetsbeslut. 

 

STYR:  godkände förslaget enhälligt. 

  __________ 
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Organ §  Sammanträdesdag Sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

Styrelsen 131 28.8.2017 

 

 

 

 

§ 131 Protokollförteckning 

FD 46 

Protokoll för byggnadskommittén 19.4.2017 

 

Protokollet som      BILAGA § 131 

 

 

FD:  protokollet antecknas för kännedom. 

 

STYR:  godkände förslaget enhälligt. 

  __________ 
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Organ §  Sammanträdesdag Sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

Styrelsen 132 28.8.2017 

 

 

 

 

§ 132 Distriktsdirektörens, förvaltningsdirektörens, chefsöverläkarens och  

 chefsöverskötarens beslut  

Svd:s dir. 30 

Distriktsdirektörens, förvaltningsdirektörens, chefsöverläkarens och administrativa överskö-

tarens beslutförteckningar. 

 

Distriktsdirektörens beslut    BILAGA § 132/1 

Förvaltningsdirektörens beslut   BILAGA § 132/2 

Chefsöverläkarens beslut    BILAGA § 132/3 

Chefsöverskötarens beslut    BILAGA § 132/4 

 

 

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 133 28.8.2017 

 

 

 

 

§ 133 Justering av vissa priser på servicesedlar 

FD 47 

När styrelsen fastställde prisgrupperna för servicesedlarna var utgångspunkten att vi årligen 

skulle göra de justeringar som visade sig vara behövliga. Det har nu visat sig att värdena för-

knippade med fysioterapin borde justeras något samtidigt som också lymfaterapin borde in-

rymmas i servicesedelverksamheten. De nuvarande värdena på servicesedlarna och förslagen 

till de nya värdena finns angivna i bilagan. 

 

Värdet på servicesedeln fr.o.m. 1.10.2017  BILAGA § 133  

 

 
FD: föreslår att styrelsen ska godkänna de nya värdena på servicesed-

larna. 

 

STYR:  godkände förslaget enhälligt. 

 __________ 

 

 

 

 

 



          Ärendesida 19 (31) 
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Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

Styrelsen 134 28.8.2017 

 

 

 

 

§ 134 Chefsöverskötarens arbetsarrangemang 

Svd:s dir. 31 

Styrelsen beslutade vid sitt sammanträde 8.5.2017/§ 71 att chefsöverskötare Marina Kin-

nunen ska fungera som ersättare för sjukvårdsdistriktets direktör till 1.9.2018. Tillika beslu-

tade den politiska styrgruppen för social- och hälsovårdsreformen den 20 juni 2017 att Kin-

nunen ska fungera som förändringsledare till slutet av år 2017.   

 

I och med det ovan nämnda uppgifterna borde chefsöverskötarens uppgifter justeras för i 

höst samtidigt som man allokerar resurser till ledningen och utvecklingen av vårdarbetet. 

Uppgifter som borde delegeras: 

- Ledningen och planeringen av utvecklingsprojekt inom vårdarbetet 

- Beredningen och ledningen av vårdarbetsledarnas sammanträden 

- Utvecklingen av det regionala vårdarbetet 

- Samarbetet med skolor 

 

I och med önskemålet om att uppgifterna ska delegeras till en erfaren tjänsteinnehavare fö-

reslår man att de ovan nämnda uppgifter som anknyter till utveckling och ledning av vårdar-

betet ska skötas på visstid av Vasa stads ledande överskötare Arja Tuomaala inom ramen för 

en öppen överskötarvakans (C3V52003) från 1.9.2017 till 31.12.2017.  

Arja Tuomaala anhåller om partiell tjänsteledighet från Vasa stad. 

 

SVD:s DIR: Föreslår att styrelsen ska godkänna att Arja Tuomaala med en 

arbetsinsats på 50 % ska sköta de uppgifter som anknyter till 

ledningen och utvecklingen av vårdarbetet under tiden 1.9.2017–

31.12.2017.  

Lönen fastställs enligt separat bilaga som delas ut till styrelse-

medlemmarna.  BILAGA § 134 (icke-offentlig) 

 

STYR:  godkände förslaget enhälligt. 

  __________ 
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Organ §  Sammanträdesdag Sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

Styrelsen 135 28.8.2017 

 

 

 

 

§ 135 Mellanbokslut 30.6.2017 

Svd:s dir. 32 

Mellanbokslutet per 30.6.2017 har uppgjorts helt enligt tidigare principer. Den minskade 

budgeten innebär vissa utmaningar samtidigt som målsättningarna överskrids men redan i 

faktureringen till kommunerna har en märkbar minskning skett jämfört med förra året. 

Medlemskommunernas fakturering för den egna verksamheten är 4,9 miljoner mindre än för 

förra årets första sex månader.  

 

Mellanbokslutet per 30.6.2017 utvisar ett överskott om 4,8 milj. euro. Faktureringen till 

medlemskommunerna uppgår till 98,7 miljoner euro eller 49,7 % av det budgeterade. De to-

tala verksamhetsintäkterna uppgår till 115,2 milj. euro eller 49,9 %.  

 

Verksamhetskostnaderna har förverkligats till 48,1 % eller 106,3 milj. euro. Av dessa utgör 

personalkostnaderna 54,4 milj. euro eller 48,8 % av det budgeterade.  Kostnaderna för 

material, förnödenheter och varor har förverkligats till 18,9 miljoner eller 52,3 % av budge-

ten medan köp av tjänster utgör 31,7 miljoner eller 45 %.  I köptjänsterna ingår kostnaderna 

för vård i andra inrättningar, av vilka en del dock ännu saknas. Kostnaderna per 30.6.2017 är 

15 milj. euro vilket är 1,8 miljoner lägre än vid samma tidpunkt 2016.  

 

Totalkostnaderna för endast den egna verksamheten förutom vård i andra inrättningar är 3,9 

miljoner eller 4,1 % lägre än motsvarande period 2016 medan personalkostnaderna är 5 milj. 

euro eller 8,4 % lägre.  Verksamhetsvolymen för de n första halvan av 2017 har överlag varit 

ungefär på den planerade nivån. Poliklinikbesöken har minskat med 1,1 % jämfört med 

samma period 2016 och drg-paketens antal har ökat med 1,2 %. 

 

Kostnadsnivån har m.a.o. kunnat hållas inom den budgeterade nivån samtidigt som den 

stora minskningen jämfört med föregående år utgör en stor utmaning för verksamhetsenhet-

erna. Det finns enheter där minskningen inte kan fortsätta utan där bemanningen behöver 

justeras. Målsättningen är fortsättningsvis att den uppställda budgeten kommer att kunna 

hållas. Mindre verksamhet under semesterperioden leder normalt till en betydligt mindre 

fakturering under sommarmånaderna och detta tillsammans med vissa personaljusteringar 

under senhösten kommer att göra att överskottet inte ökar i samma takt som hittills. Dessu-

tom kommer den planerade rivningen av I och R-husen att belasta verksamhetsbudgeten 

med 620.000,- euro, vilket inte finns med i budgeten men beräknas rymmas inom ramen för 

de totala verksamhetskostnaderna. Ett överskott är dock att vänta även detta år. 

 

 

Mellanbokslutet     BILAGA § 135 

 

        fortsätter 
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Organ §  Sammanträdesdag Sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

Styrelsen 135 28.8.2017 

 

 

 

 

SVD:s DIR.: föreslår, att styrelsen diskuterar mellanbokslutet för de sex första 

månaderna och manar enheterna till fortsatt återhållsamhet. 

 

STYR:  godkände förslaget enhälligt. 

  __________ 
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Organ §  Sammanträdesdag Sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

Styrelsen 136 28.8.2017 

 

 

 

 

§ 136 Verksamhets- och ekonomiplan för 2018-2020 

Svd:s dir. 33 

Budgetberedningen har fortsatt på basen av den ramdiskussion som styrelsen förde på sitt 

sammanträde den 24 april 2017 och det sparprogram som framtagits inom ramen för pro-

jektet VCS 2025. 

 

Målsättningen var att minska kostnaderna med 2 miljoner för 2018 jämfört med budgeten 

2017. Efter ramdiskussionerna har förutsättningarna förändrats och sotereformen framflyt-

tats med ett år. Den ursprungliga målsättningen i strategipaketet VCS 2025 kvarstår, dvs. att 

minska kostnaderna med totalt 11 % med början 2016 genom att anpassa den egna verksam-

heten till behovet och öka produktiviteten samt effektivera och utveckla processerna. An-

passningen fortsätter men det finns inte längre förutsättningar att göra 1,5 miljoners inbe-

sparingar i den egna verksamhetens personalkostnader under 2018. Dessutom ökar enbart 

medicinkostnaderna med drygt en miljon euro redan innevarande år. 

 

Kostnaderna för den egna nuvarande verksamheten kalkyleras i föreliggande budgetförslag 

bli 2,3 miljoner högre än i budgeten 2017. I förslaget ingår ett tiotal nya befattningar och ett 

antal tjänstebenämningsförändringar. De största inbesparingarna åstadkoms genom att om-

organisera verksamheten men nuvarande utrymmen medger inte alla de omstruktureringar 

som ännu kunde sänka kostnaderna ytterligare.  Budgetökningen inom den egna nuvarande 

verksamheten består av 1,3 miljoner euro i ökade medicinkostnader och 0,5 miljoner i resur-

sökningar och andra mindre poster. Dessutom medtas 0,5 miljoner i rivningskostnader för 

det gamla H-huset och NO-delen. Dessa fastighetsrelaterade kostnader är alltså inte normala 

återkommande verksamhetskostnader men kan inte heller hänföras till investeringarna. 

 

Till den egna verksamheten kommer dessutom genom övertagande av verksamhet ytterligare 

drygt 6 miljoner euro. Två bäddavdelningar, en för den krävande rehabiliteringen och en 

psykogeriatrisk/allmänmedicinsk avdelning samt instrumentvårdsverksamheten från Vasa 

stad för totalt 4,5 miljoner. För den regionala hjälpmedelscentralen överförs kostnader från 

samtliga medlemskommuner, främst i form av hjälpmedelskostnader och därutöver reserve-

ras medel för iståndsättning av utrymmen. Totala kostnadsökningar för hjälpmedelscen-

tralen blir 1,5 miljoner euro.  

 

I förslaget har ännu inte tagits ställning till den köpta vården från andra inrättningar. Hittills 

ser det ut som att budgetnivån för 2017 är på en lämplig nivå men vi inväntar augusti må-

nads faktureringar innan vi tar ställning till den. 

 

Kostnadsökningen är totalt 2,4 % utöver övertagandet av verksamheten från Vasa stad och 

de övriga kommunerna. Överföringarna torde vara kostnadsneutrala eftersom motsvarande 

kostnader då inte finns i kommunernas egna budgeter.   fortsätter 
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Organ §  Sammanträdesdag Sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

Styrelsen 136 28.8.2017 

 

 

 

 
Investeringsförslaget uppgår till ca 34 miljoner i nuvarande kalkyler men dessa genomgås 

ännu på detaljnivå och omprioriteras. Av dessa utgör det nya H-huset 10 miljoner och övriga 

fastighetsinvesteringar 16 miljoner. Resten utgör apparatur och it-program. 

 

 

SVD:s DIR.: föreslår, att styrelsen, som grund för fortsatt behandling, för en 

diskussion om budgethelheten.  Nivån på investeringsbudgeten 

och tidtabellen för genomförandet av de större investeringarna 

under planperioden är avgörande för hur de strukturella föränd-

ringarna kan genomföras. Styrelsen diskuterar budgeten och 

bordlägger ärendet till nästa sammanträde. 

 

STYR:  godkände förslaget enhälligt. 

  __________ 

 



          Ärendesida 24 (31) 

 

Organ §  Sammanträdesdag Sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

Styrelsen 137 28.8.2017 

 

 

 

 

§ 137 Val av chefsöverläkare 

Svd:s dir. 34 

Styrelsen beslöt på sitt möte 08.05.2017 § 73 att lediganslå tjänsten som chefsöverläkare. 

 

Tjänsten har varit lediganslagen under tiden 22.06.2017 – 21.07.2017. Under ansökningsti-

den sökte 5 personer tjänsten. En av de sökande har dragit tillbaka sin ansökan före inter-

vjun. 

 

Tjänsten söktes av: 

 

Ekelund, Jesper   med.dr     behörig 

Jekunen, Antti   med.dr     behörig 

Mahmoud, Mohammed med.lis, mag. i hälsovetenskaper  villkorligt behö-

rig (språkintyg i svenska saknas) 

Nieminen, Peter   med.dr     behörig 

 

De sökandes ansökningar som bilaga (delas ut till styrelsen) 

       BILAGA § 137 

 

Till intevju kallades de behöriga: Ekelund, Jekunen och Nieminen.  

Intervjugruppen bestod av Hans Frantz, Gösta Willman, Mona Vikström, Auvo Rauhala och 

Göran Honga. 

 

Alla intervjuade känner bra till verksamheten i Vasa sjukvårdsdistrikt genom flerårig tjänst-

göring. Ekelund och Nieminen fungerar som ansvarsområdeschefer, Jekunen är överläkare 

för onkologin. Alla har ledarskapsutbildning och erfarenhet av ledningsuppgifter. 

 

Intervjugruppen fann att Jesper Ekelund skulle vara lämpligast till chefsöverläkare för Vasa 

sjukvårdsdistrikt. Intervjugruppen föreslår därför enhälligt att Ekelund väljs. 

 

 

SVD:s DIR.: Föreslår att med.dr. Jesper Ekelund väljs till chefsöverläkare för 

Vasa sjukvårdsdistrikt.  

 

STYR: Val förrättades med slutna sedlar och i omröstningen fick Jesper 

Ekelund 9 röster och Peter Nieminen 2 röster varför Ekelund 

konstaterades vald. 

 __________ 
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§ 138 Regionförvaltningsverkets beslut om beviljande av ersättning för kostnader 

som utbildning av läkare åsamkat 

CÖL 11 

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland meddelar med sina beslut att verket utbe-

talar ersättning för kostnader som utbildning av läkare har åsamkat under tiden 1.7–

31.12.2016 enligt följande: 

 

    4 860 euro   för särskild utbildning i allmänmedicin 

193 795,20 euro  för specialiseringsutbildning för läkare  

    2 430 euro  för specialiseringsutbildning för tandläkare 

 

Regionförvaltningsverkets beslut   BILAGA § 138/1-3 

LSSAVI/2897/07.00.01/2017 

LSSAVI2898/07.00.01/2017 

LSSAVI/2896/07.00.01/2017 

 

    

CÖL: föreslår att regionförvaltningsverkets beslut antecknas för kän-

nedom.  

 

STYR:   godkände förslaget enhälligt. 

  __________ 
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§ 139 Anhållan om tjänstledighet utan lön, Jesper Ekelund 

CÖL 12 

Chefen för det psykiatriska ansvarsområdet Jesper Ekelund anhåller om tjänstledighet utan 

lön för tiden 4.9–3.12.2017 för att han ska kunna arbeta som chef för psykiatrin i Åbo för 

Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt. 

Ansvarsområdeschefens arbetsuppgifter inom psykiatrin har enligt Jesper Ekelund planerats 

att ordnas så att ingen egentlig vikarie behövs för ansvarsområdeschefen, eftersom tanken är 

att de ekonomiska ärendena ska skötas av överskötare Tanja Jaakola, de personaladministra-

tiva frågorna ska beredas kollektivt av överläkarna och godkännas av chefsöverläkaren och 

ansvaret för mentalvårdsarbetet ska delegeras till en av överläkarna inom psykiatrin. Sköt-

seln av strategiska utvecklings- och planeringsuppdrag måste diskuteras, men Ekelund är 

villig att stå till förfogande för diskussioner och kommentarer under sin tjänstledighet. 

 

 

CÖL: Föreslår att styrelsen ska godkänna vikariearrangemangen och 

bevilja Jesper Ekelund tjänstledighet utan lön för tiden 4.9–

3.12.2017. 

 

STYR:  godkände förslaget enhälligt. 

  __________ 
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§ 140 Information, meddelanden, initiativ, frågor 

 

Styrelsen informerades om processen runt översättandet av epikriser samt hurudant läget är 

för tillfället. Styrelsen får vid ett kommande möte förslag till förbättringsåtgärder. 

Styrelsen informerades om hur SOTE-beredningen fortsätter inom landskapsreformen. 

Styrelsen informerades om ett initiativ om att Vasa sjukvårdsdistrikt skulle tillsammans med 

Syd-Österbottens sjukvårdsdistrikt och Eskoo specialområdesdistrikt vara med och finansi-

era en professur. 

Styrelsen informerades om den nya lagstiftninen angående jouren och centraliseringen av 

specialvården. 

Styrelsen enades enhälligt om att man skulle gå in till Österbottens förbund med ett initiativ 

att Vasa sjukvårdsdistrikt skulle få en representant i referensgruppen och att denne repre-

sentant skulle vara styrelseordförande Hans Frantz. 

__________ 

Mari Lampinen-Tuomela gick kl. 12.10. 

Gösta Willman gick kl. 12.15. 
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§ 141 Mertidsarbete för förkortning av köer på ögonkliniken  

CÖL 13 

Styrelsen har under innevarande år tagit ett beslut om mertidsarbete vid sitt sammanträde 

27.3.2017/§ 46. 

 

Då bedömde man att man inom ögonsjukdomarna skulle bli tvungen att ty sig till mertidsar-

bete för att vårda 80 patienter. 

Situationen på ögonkliniken har emellertid ändrat raskt under innevarande år, med fler kon-

trollpatienter och ett läkarunderskott som infinner sig i slutet av året. 

 

Med anledning av detta föreslår chefen för det operativa ansvarsområdet Peter Nieminen att 

man utöver det tidigare godkända antalet ännu kunde vårda 35 patienter genom mertidsar-

bete. Kostnaderna jämte sociala avgifter skulle uppgå till 5 796 euro.  

Mertidsarbetet utförs inom ramen för klinikgruppens budget. 

 

Peter Nieminens brev   BILAGA § 141 

 

 

CÖL: Föreslår att styrelsen ska godkänna att mertidsarbete utförs 

inom ögonsjukdomarna på föreslaget sätt. 

 

STYR:  godkände förslaget enhälligt. 

  __________ 

 

 

 

 

 

 



         

 

Anvisning för begäran om omprövning och besvärsanvisning 

      Datum för sammanträdet 

Styrelsesammanträdet   28.8.2017 

 

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: 

117, 118, 119, 122, 130, 131, 132, 135, 136, 138, 140 

 

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

134 § kommunallagen kan framställas över beslutet. 

Paragrafer: 

120, 121, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 133, 134, 137, 139, 141 

 

Anvisning för begäran om omprövning 

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

Paragrafer: 

120, 121, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 133, 134, 137, 139, 141 

 

 

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. 

Besvärshandlingarna kan även sändas med post, epost 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. 


