
Protokoll . sida 1(18) 

nr 10/2017 

 

 

Organ: Styrelsen     

Tid: 16.10 2017 kl. 9.00-11.42  

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 

David Pettersson 

 

pol. lic. 

pensionär 

stadsdirektör 

Leader-rådgivare 

admin. föreståndare 

jordbrukare 

pensionär 

pensionär 

rättshjälpssekreterare 

chaufför 

ledamot, ordf. 

ledamot 

ledamot 

ledamot 

ledamot 

ledamot 

ledamot 

ledamot, viceordf. 

ledamot 

ledamot 

 

Frånvarande: Raija Kujanpää 

 

jurist ledamot 

Sakkunniga: Lena Nystrand ekonomidirektör § 159, § 160 

Övriga  

närvarande: 

Gösta Willman 

Bernhard Bredbacka 

Mari Lampinen-Tuomela 

FMGE:s ordf. 

FMGE:s I viceordf. 

FMGE:s II viceordf. 

 

Föredragande: Göran Honga 

Olle Gull 

Auvo Rauhala 

Marina Kinnunen 

svd:s direktör 

förvaltningsdirektör 

chefsöverläkare 

chefsöverskötare 

 

 

 

 

Sekreterare: Olle Gull förvaltningsdirektör  

Paragrafer: 156-164 

Protokollet 

undertecknat: 

Ordförande: 

 

 

Hans Frantz 

Sekreterare: 

 

 

Olle Gull 

Justerat: Plats och tid: 

Vasa 3.11.2017 

 

 

Barbro Kloo 

Plats och tid: 

Esse 3.11.2017 

 

 

David Pettersson 

Framlagt till  

påseende: 

Framlagts allmänt till påseende under  

tiden____.____-____.____.2017 

 

 

Olle Gull, förvaltningsdirektör 

Utdragets riktighet bestyrker: 

 

 



Protokoll . sida 2(18) 

nr 10/2017 

 

Organ: Styrelsen 

Tid: 16.10 2017 kl. 9.00-11.42 

Plats: Sammanträdesrum T1, Vasa Centralsjukhus 

Ärendeförteckning 

Paragraf Ärende Sida 

§ 156 Sammanträdet öppnas – beslutsförhet 3 

§ 157 Val av protokolljusterare 3 

§ 158 Sammanträdets arbetsordning 3 

§ 159 Mellanbokslut 31.8.2017 4 

§ 160 Verksamhets- och ekonomiplan för 2018-2020 10 

§ 161 Försäljning av lägenhet Skolhusgatan 52 A 9 12 

§ 162 Aktiebolag för personal- och ekonomitjänster samt övriga stödtjänster 13 

§ 163 Distriktsdirektörens, förvaltningsdirektörens, chefsöverläkarens och   

 chefsöverskötarens beslut 15 

§ 164 Information, meddelanden, initiativ, frågor 16 

Anvisning för begäran om omprövning och besvärsanvisning 17 

 

Ordförande:  

 

 

Hans Frantz 

 



          Ärendesida 3 (18) 
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Styrelsen 156-158 18.9 2017 

 

 

 

 

§ 156 Sammanträdet öppnas – beslutsförhet 

Ordförande Hans Frantz öppnade sammanträdet. 

__________ 

 

 

 
 
 

§ 157 Val av protokolljusterare 

Till protokolljusterare föreslås ledamöterna Barbro Kloo och David Pettersson. 

 

  STYR:  godkände förslaget enhälligt. 

    __________ 

 
 
 
 

§ 158 Sammanträdets arbetsordning 

STYR: godkände arbetsordningen enhälligt. 

 __________ 
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Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

Styrelsen 159 16.10.2017 

 

 

 

 

§ 159 Mellanbokslut 31.8.2017 

Svd:s dir. 41 

Mellanbokslutet per 31.8.2017 har uppgjorts helt enligt tidigare principer. Den minskade 

budgeten innebär vissa utmaningar och men i faktureringen till kommunerna har en märk-

bar minskning skett jämfört med förra året. Medlemskommunernas fakturering för den egna 

verksamheten är 6,5 miljoner euro eller 6,1 % mindre än under samma period 2016.  

 

Mellanbokslutet per 31.8.2017 utvisar ett överskott om 5 milj. euro. Faktureringen till med-

lemskommunerna uppgår till 127,8 miljoner euro eller 64,3 % av det budgeterade. De totala 

verksamhetsintäkterna uppgår till 149 milj. euro eller 64,5 %.  

 

Verksamhetskostnaderna har förverkligats till 62,5 % eller 138,2 milj. euro. Av dessa utgör 

personalkostnaderna 71,2 milj. euro eller 63,8 % av det budgeterade.  Kostnaderna för 

material, förnödenheter och varor har förverkligats till 24 miljoner eller 66,5 % av budgeten 

medan köp av tjänster utgör 41,3 miljoner eller 57,8 %.  I köptjänsterna ingår kostnaderna 

för vård i andra inrättningar, av vilka en del dock ännu saknas, uppskattningsvis motsva-

rande kostnader för en månad. Kostnaderna för vård i andra inrättningar per 31.8.2017 är 

20,2 milj. euro vilket är 2,5 miljoner lägre än vid samma tidpunkt 2016.  

 

Totalkostnaderna för endast den egna verksamheten förutom vård i andra inrättningar är 5,7 

miljoner eller 4,6 % lägre än motsvarande period 2016 medan personalkostnaderna är 6,2 

milj. euro eller 8,1 % lägre.  Verksamhetsvolymen för perioden januari-augusti 2017 har 

överlag motsvarat ungefär den uppställda målsättningen. Poliklinikbesöken har minskat med 

0,9 % jämfört med samma period 2016 och drg-paketens antal har ökat med 0,9 %. 

 

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. Personaljusteringarna under senhösten kommer att göra att överskottet inte ökar i 

samma takt som hittills. Dessutom kommer den planerade rivningen av I och R-husen att be-

lasta verksamhetsbudgeten med 0,6 miljoner euro, vilket inte finns med i budgeten men be-

räknas rymmas inom ramen för de totala verksamhetskostnaderna. Ett överskott är dock att 

vänta även detta år. 

 

 

Mellanbokslutet     BILAGA § 159 

 

 

        fortsätter 
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Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

Styrelsen 159 16.10.2017 

 

 

 

 

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

första månaderna och manar enheterna till fortsatt återhållsam-

het. 

 

STYR:   godkände förslaget enhälligt. 

    __________ 
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Organ §  Sammanträdesdag Sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

Styrelsen 136 28.8.2017 

Styrelsen 145 18.9.2017 

Styrelsen 160 16.10.2017 

 

§ 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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Styrelsen 145 18.9.2017 

Styrelsen 160 16.10.2017 

 

 
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. 

  __________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          fortsätter 
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Organ §  Sammanträdesdag Sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

Styrelsen 145 18.9.2017 

Styrelsen 160 16.10.2017 

 

 

 

§ 145 Verksamhets- och ekonomiplan för 2018-2020 

 
Svd:s dir. 35 

Budgetberedningen har fortsatt på basen av ramdiskussioner och senare diskussioner i sty-

relsen samt det sparprogram som framtagits inom ramen för projektet VCS 2025. 

 

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 

tjugotal tjänstebenämningsförändringar. För eventuella lönejusteringar har i nuläget medta-

gits 0,45 %. Inbesparingar görs och de största åstadkoms genom att omorganisera verksam-

heten men nuvarande utrymmen medger inte alla de omstruktureringar som ännu kunde 

sänka personalkostnaderna ytterligare. Kostnadsökningarna består så gott som i sin helhet 

av ökade kostnader för mediciner samt rivning av de fastigheter som skall ge rum för nya H-

huset. 

 

Till den egna verksamhetens kostnadsökningar läggs genom övertagande av verksamhet yt-

terligare drygt 6 miljoner euro. En bäddavdelning för den krävande rehabiliteringen och en 

psykogeriatrisk/allmänmedicinsk avdelning samt instrumentvårdsverksamhet övertas från 

Vasa stad till en kostnad om totalt 4,5 miljoner. För den regionala hjälpmedelscentralen 

överförs kostnader från samtliga medlemskommuner, främst i form av hjälpmedelskostna-

der och därutöver reserveras medel för iståndsättning av utrymmen. Totala kostnadsökning-

ar för hjälpmedelscentralen blir 1,5 miljoner euro. Dessa kostnader finns i dag i kommuner-

nas egna budgeter och överförs 2018 varför det inte utgör någon total ökning. I förslaget har 

ännu inte tagits ställning till den köpta vården från andra inrättningar men för närvarande 

kalkylerar vi med en 0-budget eftersom budgeten för 2017 ser ut att hålla. 

 

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

de övriga kommunerna. Överföringarna borde vara kostnadsneutrala eftersom motsvarande 

kostnader då inte finns i kommunernas egna budgeter. 

 

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. Investeringspro-

grammet för de kommande fem åren uppgår till 200 miljoner. 

 

 

 

 

 

 

          fortsätter 
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Styrelsen 145 18.9.2017 

Styrelsen 160 16.10.2017 

 

 

 

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. 

  __________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        fortsätter 
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Styrelsen 160 16.10.2017 

 

 

 

 

§ 160 Verksamhets- och ekonomiplan för 2018-2020 

Svd:s dir. 42 

Budgetberedningen har fortsatt utgående från de givna ramarna och diskussionerna på sen-

aste styrelsemöte och kompletterats med en del av plantexterna.  

 

De totala verksamhetskostnaderna uppgår till 225 miljoner, vilket är en ökning med 4 miljo-

ner eller 1,8 % jämfört med budgeten för 2017. Kostnadsökningen kommer främst från den 

nya verksamhet som inleds i och med att två avdelningar öppnas, en psykogeria-

trisk/allmänmedicinsk och en för krävande rehabilitering samt att den regionala hjälpme-

delscentralens verksamhet inleds och att instrumentvården överförs från Vasa stad till cen-

tralsjukhuset. Kostnaderna för dessa verksamheter utgör sammantaget 5,1 miljoner och be-

lastar inte kommunerna helt lika, instrumentvården används t.ex. i sin helhet av Vasa stad. 

Kostnaderna för vård i andra inrättningar har kunnat sänkas med 2,5 miljoner eller 6,6 %. 

Nettokostnaderna, eller kommunandelarna för hela verksamheten uppgår till 210,9 miljoner 

vilket är en ökning med 4,3 miljoner euro eller 2 % jämfört med budgeten 2017. I detta finns 

också beaktat att avskrivningarna ökar med 0,5 miljoner eftersom U-byggnaden tas i bruk 

och kostnader för rivning av gamla H-huset och en del av NO-byggnaden. 

 

Verksamhetskostnaderna för den egna nuvarande verksamheten uppgår till 184,8 miljoner 

vilket är 1,3 miljoner mer än i budgeten för 2017 och ökningen utgörs i sin helhet av ökade 

medicinkostnader. Kommunandelarna för nuvarande egna verksamheten ökar därmed med 

1,6 miljoner eller 1 % medan den köpta vården minskar med 2,5 miljoner. Således utgör de 

totala kommunandelar som kan jämföras med de budgeterade för 2017 en minskning med 

0,8 miljoner euro eller 0,4 %.  

 

Budgetförslaget har ytterligare kompletterats när det gäller resursförändringar och investe-

ringar. 11 befattningar inrättas i och med att man övergår till att ersätta nattarbete i ledig tid. 

Detta är en kostnadsneutral åtgärd eftersom motsvarande nattersättningar minskar. För de 

nya enheterna finns medtaget 55 tjänster och befattningar, för hjälpmedelscentralen 3 styck-

en och för instrumentvården 9 stycken. Dessutom finns ytterligare behov 9,5 nya tjänster och 

befattningar, här ingår bl.a. 2 avdelningssekreterare för översättningsarbete. Totalt har 87,5 

nya tjänster och befattningar medtagits. I förslaget finns också ca 30 tjänstebenämningsför-

ändringar medtagna, vilka till största delen saknar inverkan på kostnadsnivån. Dessutom har 

4,25 befattningar avslutats. 

 

 

 

 

 

          Fortsätter 
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Investeringarna för 2018 uppgår till 39,7 miljoner euro, varav 10 miljoner hör till det nya H-

huset och 15 miljoner till andra byggnader, dock så att 6 miljoner har budgeterats på nytt ef-

tersom de inte kan förverkligas under 2017. I fasta konstruktioner investeras för 2,4 miljo-

ner, varav den fasta sjukhusutrustningen till F-delen utgör en miljon euro. 7,6 miljoner euro 

i investeras i apparatur och it-system, varav hälften går till en ny strålbehandlingsapparat 

och en CT. 

 

De enskilda kommunernas betalningsandelar kan ännu inte beräknas innan den slutliga 

budgeten, inklusive alla interna överföringar, är klar men variationen kommunerna emellan 

är stor. Kommunandelarna beräknas på basen av användningen på de olika enheterna under 

2016 och 8 månader 2017.  

 

Plantexter, budgetsammandrag, förslag till investeringsplan och resursförändringar som  

BILAGA § 160 

 

 

SVD:s DIR.: föreslår, att styrelsen fortsätter diskutera budgetförslaget och 

bordlägger ärendet till nästa sammanträde. 

 

STYR:   godkände förslaget enhälligt. 

    __________ 
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§ 161 Försäljning av lägenhet Skolhusgatan 52 A 9 

FD 49 

I enlighet med styrelsens och fullmäktiges principbeslut skall de fastigheter som inte behövs 

för sjukvårdsverksamheten avyttras. Aktielägenheten på Skolhusgatan 52 A 9 har därför 

getts 1.9.2017 till försäljning åt Förmedlingsbyrå Ingemar Tåg Ab. Lägenheten är byggd 1963 

och är en fyrarummare på 97,5 m2. I samband med uppdraget gjorde Ingemar Tåg en värde-

ring av lägenheten till 179.000 euro plus minus 20.000 euro. Det som kan hållas till lägen-

hetens fördel är att balkongen är inglasad, har genomgått en fasadsanering samt har ett gott 

läge. Det som kan hållas till lägenhetens nackdel är att det skall företas en rörsanering som 

beräknats till totalt 250.000 euro, varav i frågavarande lägenhets andel skulle bli ca 18.000. 

Jämfört med den tidigare motsvarande lägenheten som såldes i maj är den här i något bättre 

skick och belastas inte av något hyresavtal. Därför är den något högre värderad. Fastigheten 

har varit allmänt utbjuden till försäljningen. I bolaget finns inlösningsrättighet. Det har 

gjorts en konditionsgranskning, som delgetts köparen. 

 

Disponentintyg      BILAGA § 161/1 

Verksamhetsberättelse 2016   BILAGA § 161/2 

Konditionsgranskning, Investigo   BILAGA § 161/3 

. 

 

Vi har fått ett bindande erbjudande på 179.000 euro av Heini Hakala och Matti-Pekka  

Kuuttinen 

 

 

FD: föreslår att styrelsen godtar det föreslagna anbudet på 179.000 

euro samt befullmäktigar förvaltningsdirektören att skriva på de 

behövliga handlingarna. 

 

STYR: godkände förslaget enhälligt. 

 Beslutet lästes upp och styrelsen förklarade paragrafen justerad 

på mötet. 

 __________ 
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§ 162 Aktiebolag för personal- och ekonomitjänster samt övriga stödtjänster 

FD 50 

På statlig och regional nivå har det i och med vård- och landskapsreformen aktualiserats 

flera olika bolagiseringsprojekt. Dessa härrör från det lagförslag som för tillfället är under 

omarbetning. I lagförslaget har man utgått ifrån att landskapet ska ha hand om myndighets-

funktioner, landskapets affärsverk ska producera vårdtjänsterna och olika företag ska produ-

cera stödtjänster. Därför har man på statligt håll, i enlighet med texten i lagförslaget, grundat 

tre stycken riksomfattande stödbolag, ett för personal- och ekonomifunktioner, ett för ICT-

funktioner och ett för fastighetsförvaltning. Dessa ska på sikt bli ägda av landskapen och 

landskapen är enligt lagförslaget tvungna att använda sig av dessa bolags tjänster. Vad det 

gäller personal- och ekonomifunktioner fanns också det alternativet att använda sig av ett 

regionalt bolag om ett sådant finns. Det är en möjlighet som vi i Österbotten velat utnyttja 

men alternativet måste finnas före landskapen inleder sin verksamhet, vilket satt press på 

tidtabellen. 

 

Vasa sjukvårdsdistrikts fullmäktige beslöt 29.5.2017 att Vasa sjukvårdsdistrikt ska vara med 

och bilda två stycken kommunala In house bolag. Ett för personal- och ekonomifunktioner 

(Mico, vilket måste ändras) och ett för övriga stödfunktioner (TeeSe). Fullmäktige befull-

mäktigade styrelsen och de ledande tjänsteinnehavarna att föra ärendet framåt. Styrelsen ska 

i ett lämpligt skede informera fullmäktige om hur ärendet utfallit. 

 

Bägge bolagen grundades 3.7.2017 och i inledningsskedet kommer endast Vasa sjukvårdsdi-

strikt och Vasa stad att överföra personal till bolagen. Bolagens interimsstyrelser har bl.a. 

valt projektledare för bägge bolagsbildningar och tillsammans med respektive ansvarsperso-

ner börjat planera hur verksamheten ska utformas. Vasa stad och Vasa sjukvårdsdistrikts le-

dande tjänsteinnehavare hade 2.10.2017 ett gemensamt möte där man närmare linjerade vil-

ken verksamhet som respektive organisation överför till bolagen samt fastslog 1.4.2018 som 

startdatum för bolagen. Bolagsstämmor hålls ännu i höst då bl.a. ordinarie styrelser ska väl-

jas. Nedan viktigaste fakta om de två bolagen. 

 

Grundandeavtal 3.7.2017 TeeSe och Tahe (Mico) BILAGA § 162 

 

I TaHe bolaget är alla kommuner delägare i förhållande till sitt befolkningsunderlag samt 

därtill är Österbottens förbund och Vasa sjukvårdsdistrikt delägare. Vasa sjukvårdsdistrikts 

aktiekapital är 188 aktier av 1000 st och det nominella värdet per aktie är 100 euro, vilket 

motsvarar läget efter den 10.10.2017 då också Kaskö stad blir delägare. Till TaHe bolaget 

kommer Vasa sjukvårdsdistrikt att överföra enkelt beskrivet den personal som räknar löner-

na (6 st) och den personal som sköter bokföringen och därtill hörande rutinfunktioner (10 

personer). Vasa sjukvårdsdistrikts ICT funktion har i sin helhet fr.o.m.1.1.2017 överförts till 

MedBit varför vår ICT inte omfattas i detta läge.     fortsätter 
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Organ §  Sammanträdesdag Sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

Styrelsen 162 16.10.2017 

 

 

 

 

I TeeSe bolaget är Vasa sjukvårdsdistrikts aktiekapital 290 aktier av 1000 st och det nomi-

nella värdet per aktie är 100 euro. Till detta bolag ansluter sig troligen senare Österbottens 

förbund och de andra kommunerna så att de kan ta del av de samanskaffningar som görs i 

bolaget. I detta skede överför Vasa sjukvårdsdistrikt sin köksfunktion, städfunktion, kafé-

verksamhet, anskaffning och logistik samt transportfunktion till bolaget. Eftersom Vasa 

sjukvårdsdistrikts fastigheter ska överföras till Maakuntien Tilakeskus Oy har utgångsläget 

varit att Maakuntien Tilakeskus Oy också till den delen övertar den tekniska personalen, vil-

ket i så fall omfattar fastighetsförsörjning och byggherrefunktioner. Därför överförs dessa 

inte till TeeSe bolaget utan de går med statligt beslut till Maakuntien Tilakeskus Oy.  

 

På praktisk nivå finns det naturligtvis många frågor som ska lösas vid en så här stor föränd-

ring men på strategisk nivå är det närmast två frågor som ägarna i det här skedet behöver 

hantera. Det första gäller finansieringen av bolagets kostnader fram till att bolaget kan börja 

fakturera för sina tjänster och det andra gäller hur respektive ägarorganisation vill hantera 

beställarfunktionen. Inom Vasa sjukvårdsdistrikt har vi hittills hanterat utlokaliseringar 

inom den ansvarsenhet som upphandlat tjänsten. I dagens läge har vi redan utlokaliserat 

både tvätteriverksamheten och IT-verksamheten och fler är nu på kommande. Vi behöver 

därför utveckla ett koncerntänkande och få en fungerande avtalshantering organiserad. I da-

gens förvaltningsstadga sägs det att styrelsen och sjukvårdsdistriktets direktör ger behövlig 

koncernledning. Vi kommer att till styrelsen bereda ett förslag över hur detta ska ordnas 

framöver. De som sitter med i bolagen ska inte vara beställare eller mottagare av tjänster i 

ägarorganisationerna. Men ägarens åsikt ska synas i bolagen och därför kommer det att 

kräva ett välfungerande samarbete mellan dem som har de olika rollerna framöver. Vad det 

gäller finansieringen av bolagens verksamhet har Vasa sjukvårdsdistrikt och Vasa stad disku-

terat ärendet och kommit till att staden och sjukvårdsdistriktet måste stå för de planerings-

kostnader som uppstår före 1.4.2017.  

 

FD:  föreslår att styrelsen: 

-antecknar redogörelsen för kännedom  

-ger de ansvariga tjänstemännen befogenheter att fortsätta arbetet  

-godkänner att sjukvårdsdistriktet betalar sin del av de plane-

ringskostnader som uppstår vid planeringen av verksamheten 

-utser sjukvårdsdistriktets direktör Göran Honga att representera Vasa 

sjukvårdsdistrikt vid bolagsstämmorna. Fullmakten gäller så länge Gö-

ran Honga är i tjänsteutövning eller tills en ny ges.  

 

STYR:  godkände förslaget enhälligt. 

  __________ 
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Styrelsen 163 16.10.2017 

 

 

 

 

§ 163 Distriktsdirektörens, förvaltningsdirektörens, chefsöverläkarens och  

 chefsöverskötarens beslut  

Svd:s dir. 43 

Distriktsdirektörens, förvaltningsdirektörens, chefsöverläkarens och administrativa överskö-

tarens beslutförteckningar. 

 

Distriktsdirektörens beslut    BILAGA § 163/1 

Förvaltningsdirektörens beslut   BILAGA § 163/2 

Chefsöverläkarens beslut    BILAGA § 163/3 

Chefsöverskötarens beslut    BILAGA § 163/4 

 

 

SVD:s DIR.: föreslår att styrelsen antecknar beslutsförteckningarna  

  för kännedom. 

 

STYR:  godkände förslaget enhälligt. 

  __________ 
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Styrelsen 164 16.10 2017 

 

 

 

 

§ 164 Information, meddelanden, initiativ, frågor 

Styrelsen informerades om: 

- specialsjukvårdens nuläge i Jakobstad 

- förhandlingarna som förts med vårt Erva-distrikt om centraliseringsförordningen 

- läget för psykiatriska verksamheten 

- hur landskapsreformen framskrider 

- de senaste uppgifterna från den riksomfattande benchmarkingen om produktiviteten 

- de diskussioner som nu förts med Universitetssjukhuset i Umeå 

- det kommande mötet 14.11. med styrelsen för Syd-Österbottens sjukvårdsdistrikt. 

- hur planeringen av H-huset framskrider 

__________ 
 

 

 



         

 

Anvisning för begäran om omprövning och besvärsanvisning 

      Datum för sammanträdet 

Styrelsesammanträdet   16.10.2017 

 

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: 

156, 157, 158, 159, 160, 163, 164 

 

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

134 § kommunallagen kan framställas över beslutet. 

Paragrafer: 

161, 162 

 

Anvisning för begäran om omprövning 

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

Paragrafer: 

161, 162 

 

 

 

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. 

 


