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§ 77 Sammanträdet öppnas – beslutsförhet 

Ordförande Hans Frantz öppnade sammanträdet. 

__________ 

 

 
 

§ 78 Val av protokolljusterare 

Till protokolljusterare föreslås ledamöterna Nils-Johan Englund och Ulla Hellén. 

 

 

  STYR:  godkände förslaget enhälligt. 

    __________ 

 
 
 

§ 79 Sammanträdets arbetsordning 

STYR: godkände enhälligt arbetsordningen med det tillägget att § 85 

behandlas först och efter detta § 82. Till övriga delar följer styrel-

sen ärendelistan. 

 __________ 
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§ 80 Budgetändring 2018  

Svd:s dir 23 
Beslutet om att överföra röntgenverksamheten från staden Jakobstads hälso-och sjukvård till 

Vasa sjukvårdsdistrikt från 1.1.2018 togs efter att budgeten för 2018 hade godkänts. Därför 

behöver budgeten för 2018 ändras dels till den delen men dels också som en följd av att ren-

göringsverksamheten, näringscentralens och kantinens verksamhet samt mindre delar av 

verksamheten inom HR- och ekonomiförvaltningen har utlokaliserats till de nybildade aktie-

bolagen TeeSe Botnia och Mico Botnia, i vilka Vasa sjukvårdsdistrikt är delägare. Samtliga 

budgetändringar är kostnadsneutrala vad kommunernas betalningsandelar beträffar.  

 

Utgifterna för den övertagna röntgenverksamheten uppgår till totalt 2,13 miljoner euro och 

beräknas täckas av inkomster från dels de enheter inom staden Jakobstads hälso- och sjuk-

vård som använder tjänsterna samt en mindre del från utomstående som anlitar röntgen-

verksamheten i Jakobstad. 

 

Utgifterna för den verksamhet som har utlokaliserats till Mico Botnia och TeeSe Botnia upp-

går till totalt 5,82 miljoner euro. Det är först och främst fråga om personalutgifter men även 

utgifter för material och köpta tjänster. Nettoutgifterna kommer fortfarande att belasta sjuk-

vårdsdistriktet även framöver men då i form av utgifter för köpta tjänster. Målet är ändå att 

man så småningom skall kunna sänka kostnaderna genom effektivering av servicen inom bo-

lagen. 

 

Efter årsskiftet har aktiviteterna kring anskaffningen av en PET-CT ökat och insamlingar har 

gjorts i Österbottens cancerförenings regi. Ärendet behandlas i en separat beredning. I bud-

getändringen har därför även medtagits ändringar i investeringsbudgeten när det gäller PET-

CT-anskaffningen samt anskaffning av nativröntgenutrustning och nödvändiga IT-

uppdateringar till röntgenverksamheten i Jakobstad.  

 

Kostnaderna för en PET-CT inklusive en automatdoserare och laminarflödesskåp uppgår till 

3.050.000,-  euro och därtill krävs byggnadstekniska ändringar om 260.000,- euro. De in-

samlade medel som inflyter framöver minskar på sjukvårdsdistriktets andel av finansiering-

en med motsvarande summa. För nativröngtenutrustningen till Jakobstad reserveras 

200.000,- euro. Finansieringen av dyrare apparatur föreslås framöver huvudsakligen skötas 

genom leasing. För It-uppdateringen reserveras 70.000,- euro. 

 

Förutom ovanstående budgetändringar har enheten för andningsförlamade överförts från 

serviceområdet för öppenvård till serviceområdet för bäddavdelningsvård. Ändringen med-

för varken ökningar eller minskningar på totalnivån.  

 

          fortsätter 
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Budgetändringen innehåller även inrättande av tjänster och befattningar för den övertagna 

röntgenverksamheten samt avslutande av tjänster och befattningar för den utlokaliserade 

verksamheten. Dessutom har medtagits fyra kostnadsneutrala tjänstebenämningsföränd-

ringar. För PET-CT verksamheten har ännu inga befattningar medtagits eftersom verksam-

heten knappast kan inledas i någon större omfattning under 2018. Verksamheten kommer 

att kräva tilläggsresurser från 2019. 

 

 

 

 

Förslaget till budgetändring 2018    BILAGA § 80 

 

 

SVD:s DIR.:  föreslår att  

 

 styrelsen föreslår att fullmäktige godkänner ändringarna 

i driftsbudgeten för 2018 

 

 styrelsen föreslår att fullmäktige inrättar respektive av-

slutar tjänster och befattningar enligt förslaget 

 

 styrelsen föreslår att fullmäktige godkänner en ändring i 

investeringsbudgeten så att den innefattar dels en PET-

CT och dels en nativröntgen samt it-uppdateringar för 

röntgenverksamheten i Jakobstad.  

 

 Finansieringen av apparaturen sköts genom leasing. 

 

 

STYR:   godkände förslaget enhälligt. 

   __________ 



          Ärendesida 6 (29) 

 

Organ §  Sammanträdesdag Sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

Styrelsen 81 21.5.2018 

 

 

§ 81 Ramar för budgetarbetet 2019 

Svd:s dir 24 

Budgetberedningen för 2019 har inletts och eftersom hela paketet VCS 2025 redan inbegri-

per de största strategiska förändringarna, medför 2018 inga större avvikelser från inbespa-

ringsprogrammet. Under 2016 och 2017 minskade verksamhetkostnaderna med 10 miljo-

ner jämfört med 2015 års bokslut. En av målsättningarna för programmet VCS 2025 är att 

uppnå en produktivitet och effektivitet som motsvarar nivån för centralsjukhusen i genom-

snitt. Detta innebär bl.a. att kostnaderna under en fyra års period skall minskas med 11 % 

eller 20 miljoner euro. Samtidigt har under några års tid skett en stegvis integrering av 

kommunernas och sjukvårdsdistriktets verksamhet och den förändringen kan inte beaktas i 

spardiskussionerna som sådana, en större budget betyder i dessa fall inte ökade totala 

kostnader i distriktet utan inbesparingen är tänkt att ske på alla plan och över en längre tid. 

 

Verksamhetskostnaderna i budgeten 2018 har i och med verksamhetsöverföringarna på 

nytt uppnått samma nivå som 2015. De kostnadsneutrala verksamhetsöverföringarna upp-

går till 7,2 miljoner euro varför den egentliga ökningen för specialsjukvården var 3 miljo-

ner euro eller 1,4 % (2015-2018). Utgångsläget är alltså att den totala inbesparingen är 7 

miljoner jämfört med 2015.  Inga nämnvärda strukturella förändringar som ger inbespa-

ringar kommer att kunna ske innan H-huset står klart och man kan effektivera använd-

ningen av utrymmen, teknik och resurser och i vissa fall t.o.m. avskaffa dubbelfunktioner. 

Utlokalisering av stödfunktioner väntas inte heller på kort sikt innebära några större inbe-

sparingar även om det på sikt även bör leda till effektivering av processerna. 

 

Den strama hållningen i budgetarbetet fortsätter och utgår ifrån att arbetet med de spar-

paket som inletts fortsätter och att övriga verksamheter ses över så att inbesparingar och 

förändringarna kan genomföras. Prestationerna hålls på nuvarande nivå med beaktande av 

nationella normer och rekommendationer. 

 

Trots direktiv om återhållsamhet kommer enbart de godkända löneförhöjningarna i avta-

len att ge en tilläggskostnad till personalbudgeten 2019 om 2,7 % jämfört med lönenivån i 

april 2018. Dessutom kräver ibruktagandet av PET-CT:n att kräva tilläggspersonal och 

sammantaget beräknas därför personalkostnaderna öka med ca 2,6 miljoner euro. Lönebi-

kostnaderna budgeteras enligt de nationella rekommendationerna, som ännu innehåller en 

liten sänkning men eftersom lönerna ökar så är minskningen marginell. Uppföljningen av 

kostnaderna för apoteksförnödenheter visar redan per sista mars på en fortsatt ökning, vil-

ket behöver beaktas i budgetarbetet. Vård i andra inrättningar beräknas tillsvidare på 

samma nivå som 2018 även om PET-CT:n kommer att ge inbesparingar i motsvarande 

köpta tjänster när behovet ökar så ger den knappast inbesparingar ännu under 2019.  

          fortsätter 
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Även ökade finansieringskostnader i form av leasinghyra för PET-CT:n tillkom-

mer. Kostnaderna och därmed även kommunernas betalningsandelar kommer så-

ledes att öka med 2,2 % eller drygt 5 miljoner euro, varav hälften kommer från den 

allmänna löneuppgörelsen, 0,8 miljoner från PET-CT-verksamheten, ca en miljon 

från ökade medicinkostnader och en miljon från ökade kostnader för köptjänster 

från andra inrättningar. I kalkylerna har inte beaktats eventuellt ytterligare övertagande 

av verksamhet från kommunerna till sjukvårdsdistriktet. I fall det beslutas om sådana är 

det fortfarande fråga om kostnadsneutrala överföringar. Debiteringen av kommunerna 

sker på basen av de verkliga kostnaderna för i frågavarande verksamhet och på-

verkar inte faktureringen för specialsjukvårdsverksamheten.  

 

 

SVD:s DIR:  föreslår att styrelsen diskuterar ramen för verksamhets- 

och ekonomiplanen för 2019 på basen av följande pre-

misser: 

 

 enheterna planerar och genomför strategiska föränd-

ringar i enlighet med strategiplanen, genomförda audite-

ringar och överenskomna strukturella förändringar 

 prestationerna och produktionen hålls på nuvarande 

nivå med beaktande av nationella normer och rekom-

mendationer 

 Lönejusteringar om 2,7 % medtas i enlighet med god-

kända nivåer 

 lönebikostnaderna budgeteras enligt de riksomfattande 

an-visningarna 

 resurser och anslag för PET-CT-verksamheten budgete-

ras 

 anslagen för läkemedel ökas med en miljon euro.  

 anslagen för vård i andra inrättningar budgeteras på en 

realistisk nivå mot bakgrunden av förverkligade kostna-

der 2017 och justeras under budgetbehandlingen enligt 

uppföljningen 30.6 respektive 31.8.2018 

 anslag för övriga köpta tjänster, material och förnöden-

heter samt övriga kostnader enligt nollbudgeteringsprin-

cipen 

 separat investeringslista för byggnader och apparatur 

uppgörs 

 

STYR:    godkände förslaget enhälligt. 

   __________ 
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§ 82 Anskaffning av Pet-CT 

Svd:s dir 25 

I samband med att verksamhets- och ekonomiplanen gjordes för åren 2018-2020 diskutera-

des ingående behovet av en egen PET-CT. Apparaten skulle behövas för att vi fortsättningsvis 

skulle vara bland de främsta sjukhusen vad det gällde diagnosticeringen och vården av can-

cersjukdomar. Men också andra specialiteter kan dra nytta av apparaturen. Investeringen var 

dock så kännbar att den inte kunde tas med i budgeten för 2018 utan sköts på framtiden. 

 

I det läget kom Medicinska stiftelsen i Vasa – Vaasan lääketieteellinen säätiö rs 25.1.2018 

med ett initiativ om att stöda en PET-CT anskaffning med 100.000 euro om fullmäktige för 

Vasa sjukvårdsdistrikt inom juni 2018 tar ett beslut att till Vasa centralsjukhus anskaffa en 

PET-CT. Samtidigt 1.2.2018 kom också Pohjanmaan Syöpäyhdistys – Österbottens cancer-

förening ry med ett liknande initiativ. Cancerföreningen hade beslutat att inleda en in-

samling under namnet #PETforBOTNIA. Målsättningen med insamlingen är att kunna 

uppnå 100.000-150.000 euro till stöd för anskaffningen av en PET-CT. Donationen skulle 

överlämnas så fort beslutet om en PET-CT anskaffning är gjord. De två initiativen har gett en 

oerhörd genklang i hela Österbotten och flera föreningar, organisationer och privatpersoner 

har meddelat att de stöder Cancerföreningens insamling.   

 

Förutom de donationer som kommer via Cancerföreningen har också Viktor Ollqvists stif-

telse 17.4.2018 meddelat att de bidrar med 100.000 euro om anskaffningen förverkligas.    

 

Med anledning av detta lät styrelsen för Vasa sjukvårdsdistrikt utreda behovet för och an-

skaffningsvillkoren för en PET-CT och huruvida man kunde påskynda anskaffningen. Utred-

ningen föredrogs i styrelsen 19.2.2018 och ur den framgick att man måste göra 370-380 

undersökningar per år för att kostnaderna för egen verksamhet skulle bli samma som för 

köpt verksamhet. Det har förts diskussioner med Syd-Österbottens sjukvårdsdistrikt över de-

ras intresse av att köpa tjänster. Deras inställning är att undersökningarna för de patienter 

som går i Vasa på strålbehandling kan köpas i Vasa. Det gör att antalet undersökningar 

kommer upp till det minimiantal som behövs. Därtill kommer alla de fördelar som våra pati-

enter får genom kortare resor. I U-byggnaden finns ett rum reserverat för en PET-CT. 

Chefsöverläkaren gjorde till styrelsebehandlingen en utredning över anskaffningsvillkoren 

för en PET-CT. Utredningen finns som bilaga och slutsatserna i utredningen gäller fotsätt-

ningsvis. Enligt utredningen skulle en PET-CT kosta 2.800.000 euro och en automatdose-

rare 150.000 euro och ett laminarflödesskåp 100.000 euro. Att iordningsställa utrymmena i 

U-byggnaden skulle kosta 260.000 euro. 

 

PET-CT-utredning     BILAGA § 82/1 

 

          fortsätter 
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Vid samma styrelsemöte 19.2.2018 behandlade styreslen frågan om initiativen till privata 

donationer till PET-CT och hur dessa skulle hanteras. Styrelsen förehöll sig positiv till dessa 

initiativ och beslöt att ärendet förs till fullmäktige för beslut i juni. I det sammanhanget 

måste man ha garantier på de belopp som bidragsgivarna förbinder sig till. Man kommer 

dock att fortsättningsvis under hela hösten fast fullmäktige besluter om en anskaffning att ta 

emot donationer till en PET-CT. Dessa bidrag kommer motsvarande att minska de lån som 

måste tas för anskaffningen.  

 

Cancerföreningen har gjort en beundransvärd insats i samband med insamlingen. Därtill har 

andra stiftelser och föreningar bl.a. Lions, Marthorna, Aktia stiftelsen och Fadderortsstiftel-

sen för att nämna några visat sitt engagemang genom att stöda Cancerföreningens insamling. 

Vid sitt styrelsemöte 16.5.2018 kunde cancerföreningen konstatera att man med säkerhet 

kan överlämna 250.000 euro , vilket överstiger det belopp som man ursprungligen satte upp. 

 

Det har från början uttalats att de insamlade pengarna går enbart till anskaffningen av PET-

CT:n och att sjukvårdsdistriktet står för de övriga kostnaderna inom ramen för sin budget. I 

dagens läge kan vi konstera att de privata initiativen totalt har inbringat minst 450.000 euro 

till anskaffningen av en PET-CT. Detta är ett så kännbart tillägg till finansieringen att det 

motiverar en tidigareläggning av projektet. 
 

SVD:S DIR: styrelsen föreslår för fullmäktige att budgeten för 2018 

ändras så att: 

 en PET-CT anskaffas för 2.800.000 euro. 450.000 euro 

av apparaten betalas med insamlade medel 

 fullmäktige godkänner därtill att utrymmet i U-

byggnaden saneras för 260.000 euro samt att automat-

doserare skaffas för 150.000 euro och ett laminarflödes-

skåp för 100.000 euro. 

 investeringen finansieras genom leasingarrangemang 

och de insamlade medlen används för att minska det be-

lopp som leasingavtalet görs på. 

 styrelsen befullmäktigas att fortsättningsvis ta emot do-

nationer till förmån för PET-CT:n och dessa donationer 

kommer att gå direkt och oavkortade till anskaffningen. 

 de utlovade donationspengarna betalas till sjukvårdsdi-

striktet två veckor efter det att ett anskaffningsavtal un-

dertecknats  

 

STYR.   godkände förslaget enhälligt. 

   __________ 
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§ 177        Utredning av laboratoriefunktioner 

 

Svd:s dir. 49 

Den offentliga sektorn producerar cirka 90 % av laboratorietjänsterna i Finland. Den offent-

liga serviceproduktionen är konsoliderad till flera sjukvårdsdistrikt så att de offentliga labo-

ratorietjänsterna i hela Norra Finland tillhandahålls av Nordlab, i Östra Finland av Islab, i 

Mellersta Finland, Centrala Tavastland och Birkaland av Fimlab samt i Nyland och Kym-

menedalen av HUSLAB. I övriga områden tillhandahålls serviceproduktionen av ett enskilt 

sjukvårdsdistrikt eller till och med av en enskild kommun. Av de stora aktörerna är enbart 

Fimlab ett offentligt ägt bolag, medan de övriga är samkommunsaffärsverk, affärsverk eller 

resultatenheter. 

 

De privata hälso- och sjukvårdsorganisationernas möjligheter att använda sig av offentliga 

diagnostiktjänster begränsas i en ansenlig grad av upphandlingslagen. Den konsoliderings-

utveckling som fortgått i över 15 år inom den offentliga laboratoriesektorn och de skalförde-

lar som uppnåtts i och med utvecklingen äventyras om serviceproduktionen i en större om-

fattning överförs till en konkurrensutsatt marknad i samband med vårdreformen. För att de 

offentliga aktörerna ska förmå bevara sina volymfördelar och sin konkurrenskraft måste de 

kunna skapa landskapsöverskridande samarbetsmodeller som ger dem förutsättningar att 

avlägsna överlappningar och använda kompetensresurser effektivare än i nuläget. På så sätt 

kan också sårbarheten i serviceproduktionen minskas. 

 

Fimlab, NordLab, Islab och SataDiag har uppgett att de i det nya marknadsläget förbinder 

sig till att utreda möjligheterna till samarbete. De har som avsikt att bland annat utreda hur 

parterna ska kunna erbjuda diagnostiska tjänster på den konkurrensutsatta marknaden i en-

lighet med den konkurrens- och upphandlingslagstiftning som tillämpas då vårdreformen 

trätt i kraft. Dessutom kommer parterna i samråd sträva efter att optimera konkurrenskraf-

ten hos de diagnostiska tjänster som erbjuds inom den offentliga sektorn bland annat genom 

ett utbyte av den bästa praxisen, ömsesidig expertis och genom samarbete inom ICT-sektorn.  

 

Ledningsgruppen för Åbo universitetssjukhus specialupptagningsområde förde en diskuss-

ion om utvecklingsalternativen vid sitt sammanträde 17.10.2017. Satakunta sjukvårdsdistrikt 

har redan beslutat att distriktet inom ramen för affärsverket SataDiag ska medverka i utred-

ningen. Ledningsgruppen för specialupptagningsområdet beslutade att det med tanke på ut-

redningen av de olika alternativen är förnuftigast om också Egentliga Finlands sjukvårdsdi-

strikt och Vasa sjukvårdsdistrikt medverkar i utredningsarbetet för att trygga verksamheten. 

         fortsätter 
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Inom ramen för genomförandet av detta utredningsarbete ingår Vasa sjukvårdsdistrikt ett 

intentionsavtal med Fimlab Ab. Resultatet av utredningsarbetet och de eventuella förslag till 

ändring av verksamhet som avges i samband med utredningsarbetet tas till styrelsen för be-

handling i ett senare skede.        

   

SVD:s DIR.: Styrelsen beslutar: 

att Vasa sjukvårdsdistrikt deltar i utredningen av bolagiseringen 

av laboratorieverksamheten tillsammans med de övriga sjuk-

vårdsdistrikten i Åbo universitetssjukhus specialupptagningsom-

råde 

att ingå ett intentionsavtal med Fimlab Ab om utredningsarbetet 

att ta ställning till de alternativa möjligheterna att organisera 

verksamheten då utredningen har färdigställts. 

 

STYR:  godkände förslaget enhälligt. 

  __________ 
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§ 83 Utredning av laboratoriefunktioner 

Svd:s dir 26 

Beredningen av det samarbetsprojekt som gavs arbetsnamnet Mlab-projektet påbörjades av 

offentliga laboratorieaktörer på förhösten 2017. I beredningsarbetet deltog Fimlab Laborato-

rier Ab, NordLab-affärsverkssamkommun, Satakunta, Vasa och Egentliga Finlands sjuk-

vårdsdistrikt samt Päijät-Häme välfärdssamkommun. Också Syd-Österbottens sjukvårdsdi-

strikt har anmält sitt intresse att ansluta sig till projektet. I och med det här kommer projekt-

aktörernas verksamhetsnätverk och serviceutbud i så fall att omfatta ett befolkningsunderlag 

på över tre miljoner invånare.  

Mlab-projektet har beretts i samråd av samtliga parter och med hjälp av utomstående sak-

kunniga, Inspira Ab i ekonomiska frågor och Avance advokatbyrå Ab i juridiska frågor. Un-

der beredningsarbetet har man berett en affärsverksplan, gjort ekonomiska analyser samt 

berett material för parternas beslutsfattare.  

Projektparterna är enhälligt överens om att verksamhetsmiljön för kliniska laboratorier i 

Finland kommer att förändras avsevärt. Den verksamhet som tidigare i huvudsak har till-

handahållits som offentliga tjänster har i och med förändringar på marknaden men också i 

och med vård- och landskapsreformen till stora delar utvecklats i en marknadsbestämd rikt-

ning. Å andra sidan så förhindrar kommunallagen redan i dagsläget kommunala organisat-

ioner från att bedriva verksamhet på marknaden i annan form än i bolagsform. Därutöver 

kommer den nya upphandlingslagen att tvinga offentligt ägda laboratoriebolag att avstå från 

att bedriva verksamhet på den konkurrensutsatta marknaden, ifall man vill att deras ställ-

ning som anknutna enheter gentemot ägarna ska kvarstå.  

Förändringstrenderna berör samtliga offentligt ägda laboratorieorganisationer. Det är förut-

sägbart att den konsolideringsutveckling som fortgått i över 15 år inom den offentliga labora-

toriesektorn och de skalfördelar och det kostnadsutbyte som uppnåtts i och med den här ut-

vecklingen äventyras om tillgodogörandet av kapaciteten avtar då efterfrågan på tjänster 

övergår till den konkurrensutsatta marknaden, där anknutna enheter inte längre kan bedriva 

någon verksamhet. Utan de anpassningsåtgärder som förutsätts enligt lag hotar förändring-

en på marknaden att öka kostnaderna i synnerhet på de laboratorietjänster som används av 

den offentliga specialsjukvården och äventyrar också tillgången på regionala laboratorie-

tjänster.  

Parterna har konstaterat att aktörerna inom den offentliga sektorn måste reagera på föränd-

ringen i verksamhetsmiljön för att trygga stödserviceverksamheten som är kritiskt viktig för 

den verksamhet som bedrivs inom den offentliga hälso- och sjukvården men också för att 

trygga de framtida utvecklingsförutsättningarna. Om man inte gör något kan det här leda till 

en avsevärd ökning av enhetskostnaderna men också till att produktionen och kompetensen 

flyttar utomlands, vilket igen kan hämma patientsäkerheten och till och med försörjningsbe-

redskapen. 

          fortsätter 
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Det utgångsmässiga målet för Mlab-projektet var att (1) utreda och bereda en överföring av 

diagnostiska laboratorietjänster som tillhandahålls av projektparterna till ett ömsesidigt ägt, 

separat aktiebolag, till den del som verksamheten tillhandahålls på den konkurrensutsatta 

marknaden, vilken aktörerna oavsett måste avstå från till den del som den tillhandahålls av 

anknutna enheter. Det andra målet var att (2) utreda hur laboratorier som tillhandahåller 

verksamhet genom anknutna enheter kunde samarbeta i syfte att trygga verksamhetsförut-

sättningarna och produktivitetsutvecklingen.  

Parterna har konstaterat att produktiviteten och kostnadseffektiviteten på laboratorier vars 

verksamhet bedrivs genom anknutna enheter i fortsättningen måste främjas på andra sätt än 

genom att söka en tillväxt på den konkurrensutsatta marknaden. I syfte att trygga kostnads-

effektiviteten och tillgången på laboratorietjänster som behövs inom den offentliga hälso- 

och sjukvården kunde de offentliga laboratorierna, som befinner sig i samma situation och 

som blir tvungna att dra sig från den konkurrensutsatta marknaden, fördjupa samarbetet 

och kompanjonskapet. Ägande och bestämmanderätt i ett annat offentligt aktiebolag inom 

laboratoriebranschen gör det möjligt att effektivera och specialisera verksamheten men 

också att genomföra gemensamma projekt och anskaffningar inom ramen för en bestämd 

arbetsfördelning.  

Projektparterna har enhälligt beslutat att föreslå en lösning där projektparterna tillsammans 

(1) bygger upp de anknutna enheternas ställning utgående från parternas delägarskap samt 

den bestämmanderätt som tilldelats de bolagsaktörer som medverkar i projektet samt (2) 

grundar ett gemensamt bolag med ett enhetlig ägar- och förvaltningssystem för den konkur-

rensutsatta marknaden. För att nå detta mål ska projektparterna ingå följande avtal som är 

lika förpliktande för samtliga parter och vidta nedan angivna åtgärder samt vid behov vidta 

samtliga övriga åtgärder som förutsätts enligt nedan uppräknade avtal eller för att verkställa 

nödvändiga åtgärder:  

1. Bli delägare i Fimlab Laboratorier Ab (och i ett senare skede i NordLab Ab) samt godkänna 

bolagets aktionärsavtal genom ett anslutningsavtal.  

 

2. Grunda ett gemensamt ägt bolag som är verksamt på marknaden (under arbetsnamnet 

Mlab):  

i. Godkänna Mlab:s fördrag, inklusive en kapitalisering av bolaget på överenskommet sätt;  

II. Godkänna Mlab:s aktionärsavtal,  

III Besluta att ägandet av Mlab överförs från sjukvårdsdistrikten till ett separat holdingbolag 

som sjukvårdsdistrikten grundar för detta ändamål antingen tillsammans eller skilt;  

 

Beslutshandlingarna och de bilagor som anknyter till dem har beretts i samråd av projekt-

parterna för att samtliga medverkande sjukvårdsdistrikt samt av sjukvårdsdistrikten ägda 

NordLab-affärsverkssamkommun och Fimlab Laboratorier Ab ska kunna fatta likalydande 

beslut i de egna beslutsfattande organen i maj-juni 2018.  

 

I och med att man ska grunda ett bolag som är verksamt på den konkurrensutsatta mark-

naden är bolagets affärsverksamhetsplan och aktionärsavtal, där man överenskommer om de 

principer som bland annat berör bolagets affärsverksamhet, ägande och förvaltning, konfi-

dentiella (Lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet 24.1 § 20 mom. 621/1999)).  

          fortsätter 
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Birkalands sjukvårdsdistrikt har 12.4.2018 beslutat sälja högst en andel på 10 % av sin ägar-

andel i Fimlab Laboratorier Ab och erbjuder aktier till de sjukvårdsdistrikt och aktörer inom 

den offentliga hälso- och sjukvården, vilka medverkar i Mlab-projektet, förutsatt att de an-

sluter sig till bolaget och till det aktionärsavtal med ett separat anslutningsavtal som ingås 

mellan delägarna, vilket ger delägarna en bestämmanderätt i bolaget på det sätt som beskrivs 

noggrannare i aktionärsavtalet. Fimlab Laboratorier Ab:s aktionärsavtal och dess anslut-

ningsavtal är konfidentiella (Lag om offentlighet i myndigheters verksamhet 24.1 § 20 mo-

ment 621/1999).  

          fortsätter 
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Sammanfattning av Mlab Ab:s affärsverksamhetsplan  BILAGA § 83 

 

SVD:s DIR.:  föreslår att styrelsen ska godkänna  

1. de förslag till beslut som anknyter till de anknutna enheternas 

ställning och som ingås mellan parterna i samarbetsprojektet:  

i. att samkommunen av Birkalands sjukvårdsdistrikt köper 25 

stycken aktier i Fimlab Laboratorier Ab till ett pris på 1 890,50 

euro per styck, för sammanlagt 47 262,50 euro  

ii. befullmäktigar sjukvårdsdistriktets direktör att godkänna an-

slutningsavtalet för Fimlab Laboratorier Ab och dess aktionärs-

avtal samt att överenskomma om eventuella korrigeringar av 

teknisk natur  

iii. befullmäktigar sjukvårdsdistriktets direktör att påbörja för-

handlingar med de övriga delägarna i Fimlab Laboratorier Ab 

och överenskomma med dem om vem som utgående från de 

principer som överenskommits i bolagets aktionärsavtal ska re-

presentera samkommunen i bolagets styrelse.  

2. De förslag till beslut som anknyter till det bolag som ska vara 

verksamt på marknaden:  

i. att samkommunen i samband med grundandet bolaget tecknar 

en andel på 33,3 % av Mlab Ab:s aktier, dvs. 1 500 stycken aktier 

till ett värde på 20 euro per styck, till ett sammanlagt värde på 

30 000  

ii. att samkommunen därutöver gör en placering på 90 000 euro 

i en fond som bolaget grundat för fritt eget kapital  

iii. befullmäktigar sjukvårdsdistriktets direktör att underteckna 

alla handlingar som måste undertecknas för att bolaget ska 

kunna grundas och aktier ska kunna tecknas samt att överens-

komma om eventuella korrigeringar av teknisk natur som måste 

göras i dessa  

iv. befullmäktigar sjukvårdsdistriktets direktör att påbörja vidta-

gandet av de åtgärder som krävs för grundandet av holdingbola-

get samt för förvaltningen och ägarstyrningen av Mlab Ab samt 

för överföringen av Mlab Ab:s aktier till det holdingbolag som 

ska grundas. 

 

STYR:  godkände förslaget enhälligt. 

  __________ 
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§ 84 Försäljning av bostadsaktie, Skolhusgatan 27 B 31 

FD 26 

 
I enlighet med sjukvårdsdistriktets principbeslut så har vi realiserat de bostadsaktier som 

Vasa sjukvårdsdistrikt har haft. För tillfället har vi endast Skolhusgatan 27 B 31 kvar och ef-

tersom den blivit tom har den också givits till försäljning.  Lägenheten är på 6 r + k och bo-

stadsytan är114 m2. 

 

Försäljningen av lägenheten har konkurrensutsatts och Förmedlingsbyrå Ingemar Tåg Ab 

har 28.3.2018 fått i uppdrag att sälja den. Om lägenheten måste sägas att den är i behov av 

en grundläggande ytrenovering, men också köksinredning och våtutrymmen behöver sane-

ras. Detta faktum påverkar prisbildningen. Lägenheten har fått flera spekulanter men vi har 

fått endast ett bindande anbud. Anbudet är 200.000 euro. Som målsättning hade förvalt-

ningsdirektören och förmedlaren räknat med 208.000 euro. 

 

FD: styrelsen torde besluta att sälja lägenheten för 200.000 euro och 

befullmäktigar förvaltningsdirektören att skriva under köpeavta-

let. 

 

STYR:  godkände förslaget enhälligt. 

  __________ 
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§ 85 Beaktande av EU:s dataskyddsförordning i sjukvårdsdistriktets verksamhet  

FD 27 

Europeiska unionens allmänna dataskyddsförordning trädde i kraft i maj 2016 och den ska 

tillämpas nationellt från den 25 maj 2018. 

 

Dataskyddsförordningen tillämpas på automatisk behandling av personuppgifter både inom 

den offentliga och den privata sektorn. Syftet med förordningen är att säkerställa människors 

rätt till skydd av sina personuppgifter och därmed deras rätt till skydd för privatlivet också i 

digitaliseringens tid. 

 

Den ersätter personuppgiftsdirektivet från 1995 och personuppgiftslagen (523/1999) som 

stiftades för att implementera direktivet nationellt. Parallellt med förordningen kommer det 

att stiftas en ny dataskyddslag. 

 

Förordningen ger både den personuppgiftsansvarige (t.ex. den myndighet som bestämmer 

ändamålen med och medlen för behandlingen av personuppgifter i sin verksamhet) och per-

sonuppgiftsbiträdet (den som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges 

räkning, exempelvis en tjänsteleverantör) nya uppgifter och skyldigheter. Förordningen ger 

också den registrerade (den vars personuppgifter den personuppgiftsansvarige hanterar) nya 

rättigheter. Förordningen tar ställning till hur personuppgifter ska behandlas lagligt och 

anger när, hur och av vem personuppgifter får behandlas. 

 

Syftet med dataskyddsförordningen är att öka öppenheten och genomskinligheten i behand-

lingen av personuppgifter. Förordningen stärker den registrerades rättigheter att övervaka 

behandlingen av de egna personuppgifterna. 

 

I dataskyddsförordningen är påföljderna av en behandling som strider mot stadgandena 

strängare än i personuppgiftslagen. Dataskyddsförordningen inrymmer principer som styr 

behandlingen av personuppgifter. 

 

Principerna för dataskydd är följande: 

 

– Behandlingens laglighet, korrekthet och öppenhet 

– Ändamålsbegränsning 

– Uppgiftsminimering 

– Korrekthet 

– Lagringsminimering 

– Integritet och konfidentialitet  

– Ansvarsskyldighet 

          fortsätter 
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Principerna för dataskyddet ska efterlevas i alla faser av behandlingen av personuppgifter. 

Den personuppgiftsansvarige ska kunna påvisa att principerna och kraven efterlevs. För att 

påvisa att dessa principer efterlevs måste den personuppgiftsansvarige bland annat planera 

och dokumentera behandlingen av personuppgifter noggrannare än tidigare. 

Aktörer inom den offentliga sektorn är skyldiga att utnämna ett dataskyddsombud. Vasa 

sjukvårdsdistrikt har redan utnämnt ett dataskyddsombud som arbetar med tjänstebenäm-

ningen ”Dataskyddschef”. Dataskyddsombudet har till uppgift att bland annat följa upp att 

personuppgifter behandlas lagenligt och bistå organisationen så att den hörsammar de krav 

som ställs i lagstiftningen. 

 

Dataskyddsombudet ska också fungera som kontaktperson för registrerade och tillsynsmyn-

digheter i frågor som berör behandlingen av personuppgifter.   

 

Dataskyddsförordningen framhäver vikten av dataskyddet i sjukvårdsdistriktets verksamhet. 

Dataskyddet är förenat med nya krav, risker och behov. Framförallt så måste ledningen vara 

medveten om förändringarna och vilka konsekvenser de får för olika funktioner.  

 

Sjukvårdsdistriktet bör också säkerställa att serviceproducenterna genom avtal förbinder sig 

till att det system eller den tjänst som upphandlas för behandling av uppgifter uppfyller kra-

ven på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard. Den personuppgiftsansvariges skyl-

digheter och den registrerades rättigheter ska beaktas och redan då informationssystemet 

definieras och införs. 

 

I sjukvårdsdistriktets serviceavtal och övriga avtal där sjukvårdsdistriktet har ett ansvar som 

personuppgiftsansvarig bör man se till att det finns ett avtalsvillkor som tryggar att skyddet 

av personuppgifter och behandlingen av personuppgifter osv. sker på tillbörligt sätt. Existe-

rande avtal som inte uppfyller detta villkor måste förhandlas på nytt. 

 

En uppdaterad version av Vasa sjukvårdsdistrikts dokument för datasäkerhets – och data-

skyddspolitik kommer att behandlas på styrelsens möte 10.6. 

 

 

          fortsätter 
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Tilläggsinformation om dataskyddsförordningen hittas exempelvis 

i följande dokument: 

 

– Kommunförbundets cirkulär 14/2017 – den allmänna dataskyddsförordningen 

– Dataombudsmannens byrå och justitieministeriet: Hur förbereda sig på EU:s dataskydds-

förordning? 

– Hur ska dataskyddsförordningen beaktas vid konkurrensutsättning av offentlig upphand-

ling?  

 

FD: a. Styrelsen antecknar för kännedom dels att EU:s dataskydds-

förordning börjar tillämpas 25.5.2018 och dels de centrala prin-

ciperna i förordningen  

b. styrelsen antecknar för kännedom tjänstemannaredogörelsen 

angående vilka förberedande praktiska åtgärder som vidtas i 

sjukvårdsdistriktet med beaktande av förordningen  

 

STYR:  godkände förslaget enhälligt. 

  __________ 
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§ 86 Miljörapport 2017 

FD 28 

Miljöarbetsgruppen har för sin del 10.4.2018 godkänt miljörapporten för 2017. Jämfört med 

tidigare år har det inte skett några stora förändringar. 

 

Miljörapport 2017     BILAGA § 86 

 

 

FD:  föreslår att styrelsen godkänner miljörapporten. 

 

STYR:   godkände förslaget enhälligt. 

  __________ 
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§ 87 Direktörsavtal 

Styr. ordf. 3 

Enligt kommunallagen och sjukvårdsdistriktets förvaltningsstadga görs ett direktörsavtal 

med sjukvårdsdistriktets direktör. Styrelseordförande har tillsammans med sjukvårdsdi-

striktets direktör utarbetat ett avtalsförslag, som finns i bilaga. 

 

Direktörsavtal     BILAGA § 87 

 

Utgångspunkterna vid uppgörandet av avtalet har varit att man så nära som möjligt följer 

bestämmelserna för en tjänsteman i ledande ställning. Avtalet följer i tillämpliga delar kom-

munförbundets modellförslag. Lönen har tidigare fastställts av styrelsen och till den delen 

följs det tidigare beslutet. 

 

STYR.ORDF: Styrelsen torde godkänna direktörsavtalet 

 

STYR:  godkände förslaget enhälligt. 

  __________ 

Marina Kinnunen anmälde jäv och deltog inte i ärendets behand-

ling. 
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§ 88 Njur- och leverförbundets brev angående klientavgiften för assisterad dialys-

behandling som tillhandahålls hemma 

CÖL 7 

Njur- och leverförbundet har kontaktat sjukvårdsdistrikten gällande de klientavgifter som 

uppbärs för dialysbehandlingar som genomförs hemma, eftersom förbundet strävar efter en 

riksomfattande enhetlig betalningspraxis för dialysbehandlingar som genomförs hemma. 

Förbundet anser att en varierande avgiftspraxis inom hem- och sjukhusvården ställer patien-

terna i en olikvärdig ställning. 

 

Ur samhällets perspektiv är dialysbehandling som sker hemma (hemodialys, APD eller 

CAPD) en mycket kostnadseffektiv behandlingsform, och därutöver så gör den vardagen 

smidigare för patienten och främjar patientens ork. Situationer som förbundet ser som pro-

blematiska är situationer där patienten inte självständigt klarar av att genomföra sin dialys-

behandling, utan behöver hjälp av hemvården. I dylika fall måste patienten, enligt en utred-

ning som förbundet genomförde år 2017, betala en klientavgift för hemvården i stället för en 

serievårdsavgift i nära nog alla sjukvårdsdistrikt. Njur- och leverförbundet anser att assiste-

rad dialysbehandling som genomförs hemma är specialiserad sjukvård som tillhandahålls 

hemma, varför man högst borde uppbära en serievårdsavgift för den specialiserade sjukvår-

den. Den nuvarande avgiftspraxisen hindrar vissa patienter från att ty sig till ifrågavarande 

behandling. I sitt brev hänvisar förbundet till den presentationspromemoria som anknyter 

till förordningen om klientavgifter (912/1992), där det står att man med vård som ges i serie 

avser vård som ges i flera omgångar, såsom exempelvis kontinuerlig dialysvård. Enligt 

Kommunförbundet kan man inom den specialiserade sjukvården tillhandahålla serievård 

även hemma hos patienten. En enhet som tillhandahåller specialiserad sjukvård kan fatta ett 

principbeslut om att dialysbehandling som tillhandahålls hemma ska faktureras som serie-

vård. 

 

Förbundet anser att ekonomiska faktorer inte får utgöra ett hinder för att patienten ska 

kunna övergå till en assisterad dialysbehandling som tillhandahålls hemma, ifall förutsätt-

ningarna för en dylik behandling i övrigt uppfylls.  

  

Vasa centralsjukhus uppbär för tillfället en serievårdsavgift av patienter som ges dialysbe-

handling hemma. Patienten genomför en dialysbehandling där hemma cirka varannan dag. I 

dylika fall nås avgiftstaket tämligen snabbt. Patienter som är i behov av peritonealdialys ge-

nomgår ständigt en dialys, och dylika patienter vårdas nästan alltid hemma. Patienten faktu-

reras inte för de behandlingar som görs hemma, utan enbart för de kontrollbesök som görs 

på centralsjukhuset. För dessa besök uppbärs en serievårdsavgift, som alltså ingår i de avgif-

ter som medräknas till klientavgiftstaket. 

 

          fortsätter 
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För tillfället finns det fyra patienter i sjukvårdsdistriktet, där dialysbehandlingen tillhanda-

hålls hemma, varav ingen av dem behöver hjälp av kommunens hemvård med behandlingen. 

Ifall patienten emellertid var i behov av kommunens hemvård skulle patienten eventuellt bli 

tvungen att betala en serievårdsavgift till den specialiserade sjukvården och en klientavgift 

till kommunen för hemvården. I och med att befolkningen blir allt äldre kan även denna 

form av hemdialys bli verklighet i vårt distrikt.  

Därutöver har vi sex patienter i vårt distrikt som genomgår peritonealdialys där hemma. En 

av dessa patienter får assisterad vård, vilket betyder att kommunens hemtjänst besöker pati-

enten dagligen (x1/dag) för att assistera denne vid behandlingen. För denna form av 

hemodialys som tillhandahålls hemma uppbär den specialiserade sjukvården ingen serie-

vårdsavgift, utan kommunen är den enda aktören som eventuellt uppbär en avgift för den 

dagliga behandlingen. I allmänhet fakturerar kommunen en inkomstrelaterad klientavgift för 

den assistans som tillhandahålls av hemvården. Denna avgift medräknas inte i avgiftstaket. 

 

Den klientavgift som kommunen eventuellt uppbär för hemvården medför att det blir eko-

nomiskt lönsammare för patienten att besöka sjukhuset för hemodialys än att få behandling-

en där hemma. För samhället är totalkostnaden förmånligare om behandlingen tillhanda-

hålls hemma.  

 

Överläkaren i nefrologi Anna Salmela förordar Njur- och Leverförbundets förslag om att kli-

entavgifterna ska förenhetligas. Salmela påpekar att frågan är viktig, eftersom behovet av di-

alysbehandlingar igen har ökat, patienterna är allt äldre och många av dem kan ges dialysbe-

handling där hemma, vilket åtminstone med tanke på livskvaliteten skulle vara en bättre be-

handlingsform för äldre människor, samtidigt som kostnaderna för assisterad dialys som 

tillhandahålls hemma inte överstiger kostnaderna för den hemodialys som tillhandahålls på 

sjukhuset. Därutöver så bidrar de dialysbehandlingar som tillhandahålls hemma till att 

minska skötar- och utrymmesresursbehovet på sjukhuset. 

 

I våra strategiska mål binder vi oss till en strävan att skapa integrerade social- och hälso-

vårdstjänster. Om den klientavgift som uppbärs av hemvården i den kommun där den assi-

sterade dialysbehandlingen tillhandahålls hemma avlägsnades skulle detta för egen del 

främja denna målsättning, också med tanke på de kostnader som åsamkas patienten. Re-

spektive medlemskommun beslutar dock själv om vilka avgifter den uppbär, varför sjuk-

vårdsdistriktet enbart kan föreslå att kommunerna i fortsättningen inte ska uppbära en hem-

vårdsavgift av patienter för assisterad dialysbehandling som tillhandahålls hemma. 

 

CÖL:   föreslår att styrelsen ska föreslå till medlemskommunerna i 

sjukvårdsdistriktet att de inte längre ska uppbära en klientavgift 

för den assisterade dialysbehandling som hemvården tillhanda-

håller hemma hos patienten. 

 

STYR:  godkände förslaget enhälligt. 

  __________ 
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§ 89 Reducerad verksamhet på avdelningar och polikliniker sommaren 2018 

CÖL 8 

På grund av semesterarrangemang reducerar följande avdelningar och polikliniker sin verk-

samhet:  

 

Stängt:      Tid: 

Lung- och neurologiska polikliniken 16.7 – 29.7   

Hudpkl      2.7 – 29.7 

Ögondagkirurgi     25.6 – 29.7    

Medicinsk rehabilitering    16.7 – 22.7 

Barnneur. pkl     2.7 – 22.7   

    

Akut psykogeriatri, avd. 4    25.6 – 22.7   

          Barnpsyk. avd.     2.7 – 29.7   

          Barnpsyk. pkl     9.7 – 29.7    

Ungdomspsyk. avd.     9.7 – 5.8    

Ungdomspsyk. pkl     2.7 – 22.7    

Allmänsjukhuspsykiatriska polikliniken  16.7 – 5.8   

Ätstörningspolikliniken    16.7 -29.7 

Röntgen, Malax     6.8 – 27.8 

Röntgen, Kristinestad    3.7 – 30.7 

Laboratoriet, Lillkyro    2.7 – 5.8 

Laboratoriet, Korsnäs    2.7 – 27.7 

 

Reducerad verksamhet 

Med.pkl      18.6-12.8 

Kir.pkl      25.6 – 12.8, 

16.7 – 29.7 endast  

brådskande/jourverksamhet 

Ögondagkirurgi     30.7 – 5.8 

Polikliniken för öron-, näs- och strupsjukd.  2.7 – 12.8 

Enheten för mun- och käksjukdomar  2.7 – 5.8 

Lung- och neurologiska polikliniken  2.7 – 15.7, 30.7 – 10.8 

Hjärtstation     18.6 – 12.8 

Barnpkl      2.7 – 29.7    

Onk.pkl  1.6 – 31.8; dagavd. + bröstskötar-

mottagn. 
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Dagenheten  1.6 – 31.8, endast dagverksamhet 

Krävande rehabiliteringsavdelning 4.6 – 26.8, 13 patientplatser 

Avd. T2      2.7 – 10.8, 23 patientplatser 

Den elektiva operationsverksamheten  25.6 – 12.8 

Laboratoriet, Dammbrunnen   2.7 – 22.7, kl. 9-14, tidsbokning 

Socialarbetarna     21.6 – 14.8 

Ergo- och näringsterapeuter   16.7 – 29.7   

   

   

 

CÖL:  föreslår att verksamheten i sommar antecknas för kännedom. 

 

STYR: ledamot Monica Sirén-Aura, understödd av ledamot David Pet-

tersson, föreslog att från listan avförs i detta skede den barn- och 

ungdomspsykiatriska verksamheten, både vad det gäller polikli-

nikerna och avdelningarna. Psykiatrins ansvarspersoner kallas 

till nästa styrelse för att redogöra för hur vården organiseras un-

der sommaren. Till övriga delar kan förslaget godkännas. 

 

Styrelsen godkände enhälligt Monica Sirén-Auras förslag. 

  __________ 
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§ 90 Distriktsdirektörens, förvaltningsdirektörens, chefsöverläkarens och  
 chefsöverskötarens beslut  

 

Svd:s dir. 27 

Distriktsdirektörens, förvaltningsdirektörens, chefsöverläkarens och administrativa överskö-

tarens beslutförteckningar. 

 

Distriktsdirektörens beslut    BILAGA § 90/1 

Förvaltningsdirektörens beslut   BILAGA § 90/2 

Chefsöverläkarens beslut    BILAGA § 90/3 

Chefsöverskötarens beslut    BILAGA § 90/4 

 

 

SVD:s DIR.: föreslår att styrelsen antecknar beslutsförteckningarna  

  för kännedom. 

 

STYR:  godkände förslaget enhälligt. 

  __________ 
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§ 91 Information, meddelanden, initiativ, frågor 

Styrelsen informerades om hur arbetet med SOTE- och landskapsreformen framskrider. 

__________ 

 



         

 

Anvisning för begäran om omprövning och besvärsanvisning 

      Datum för sammanträdet 

Styrelsesammanträdet   21.5.2018 

 

Besvärsförbud 

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

gen begäran om omprövning framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet 

Paragrafer: 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 90, 91 

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

134 § kommunallagen kan framställas över beslutet. 

Paragrafer: 84, 87, 88, 89 

 

Anvisning för begäran om omprövning 

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

Paragrafer: 84, 87, 88, 89 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

Besvärsanvisning 

mailto:registrator@vshp.fi


         

 

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

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

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

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

 

Besvärsmyndighet: 

Vasa förvaltningsdomstol 

Korsholmsesplanaden 43 

65100 Vasa 

 

Kommunalbesvär  Besvärstid 30 dagar, börjar från delfåendet av beslutet 

Paragrafer: 

 

 

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

- det beslut i vilket ändring söks 

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

- de grunder på vilka ändring yrkas. 

Besvärsskrift 

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

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

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

ringssökanden. 

Ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet skall underteckna besvärsskriften. 

Till besvären skall fogas 

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

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

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

tillställts myndigheterna 

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

Inlämnande av besvärshandlingarna 

Besvärshandlingarna skall tillställas besvärsmyndigheterna inom besvärstiden före den sista dagen före 

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

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

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

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


