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§ 31 Sammanträdet öppnas – beslutsförhet

Ordförande Hans Frantz öppnar sammanträdet.

§ 32 Val av protokolljusterare

Till protokolljusterare föreslås ledamöterna Barbro Kloo och Hans-Erik Lindqvist.

STYR:

§ 33 Sammanträdets arbetsordning

STYR:
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§ 34 Distriktsdirektörens, förvaltningsdirektörens, chefsöverläkarens och
chefsöverskötarens beslut

Svd:s dir. 1
Distriktsdirektörens, förvaltningsdirektörens, chefsöverläkarens och administrativa överskö-
tarens Chefsöverläkarens beslut beslutförteckningar.

Distriktsdirektörens beslut BILAGA § 34/1
Förvaltningsdirektörens beslut BILAGA § 34/2
Chefsöverläkarens beslut BILAGA § 34/3
Chefsöverskötarens beslut BILAGA § 34/4

SVD:s DIR.: föreslår att styrelsen antecknar beslutsförteckningarna
för kännedom.

STYR:
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§ 35 Bokslut för Vasa sjukvårdsdistrikt för år 2018

Svd:s dir. 2
Bokslutet för år 2018 uppvisar ett underskott om 6.205.680,38 euro

De totala verksamhetsintäkterna uppgår till 236,8 miljoner euro och underskrider budgeten
med 0,1 miljoner. Intäkterna för den egna verksamheten blev 3,6 miljoner mindre än budgete-
rat medan intäkterna från genomfaktureringen för vård i andra inrättningar blev 4,4 miljoner
större än budgeterat. Avgiftsintäkterna blev 0,8 miljoner mindre än budgeterat eftersom avgif-
terna behölls på samma nivå som året innan. De budgeterade försäljningsvinsterna om en mil-
jon från den planerade fastighetsavyttringen blev endast 0,3 miljoner då försäljningen fram-
skjutits.

Faktureringen till medlemskommunerna uppgår till totalt 203.671.785,91 euro och överskrider
budgeten med 0,6 miljoner euro eller 0,3 %.

Faktureringen av gemensamma betalningsandelar clearades till att motsvara verkliga kostna-
der före bokslutet. Orsaken till clearingen är att debiteringen för de gemensamma betalnings-
andelarna är befolkningsunderlaget medan debiteringen för verksamheten är användningen.
De gemensamma betalningsandelarna innehåller kostnader för medlemsavgiften, dvs. patient-
försäkringen, kostnaderna för medicinska hjälpmedel och servicen i anslutning till dessa mm,
kostnaderna för den prehospitala vården, dyrvårdsutjämningen samt avgiften för att upprätt-
hålla specialsjukvårdens jourberedskap. Dyrvårdsutjämningen blev 2,1 miljoner euro mindre
än budgeterat, varför den i förskott fakturerade dyrvårdsavgiften även clearades i den sista
faktureringen. Totalt krediterades 24,43 euro/invånare för de gemensamma betalningsnade-
larna.

Försäljningen till utsockne kommuner minskade jämfört med 2017 med 0,4 miljoner och upp-
gick nu totalt till 7,5 miljoner euro.

De totala verksamhetskostnaderna för samkommunen uppgår till  233,4 miljoner euro, vilket
är 6,6 miljoner eller 2,9 % mera än budgeterat. Kostnaderna har ökat från föregående år med
17 miljoner eller 7,8 %. Sett till enbart den egna verksamheten inom centralsjukhuset har
kostnaderna förverkligats till 193,8 miljoner euro eller 101 %. Kostnaderna har ökat med 13,4
miljoner euro eller 7,4 % från 2017. Här skall beaktas att två nya bäddavdelningar har tagits i
bruk, den regionala hjälpmedelscentralen har startat sin verksamhet och instrumentvårdsser-
vicen har övertagits från Vasa stad, allt detta till en kostnad om 6,7 miljoner. Köptjänster för
vård i andra inrättningar överskrider det budgeterade med 4,4 miljoner eller 12,6 % medan
kostnaderna för övriga kundtjänster överskrider det budgeterade med 3 miljoner. Största or-
saken här är köpta läkartjänster och köpta laboratorietjänster. Totalt överskrider de köpta
tjänsterna det budgeterade med 7,9 miljoner euro. Köpta tjänster uppvisar en ökning från

fortsätter..
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2017. Åren är inte jämförbara, vilket beror på att utlokaliseringen av köks-, städ- och trans-
portfunktionerna samt vissa delar av ekonomitjänster och löneräkning syns som köptjänster
2018 medan verksamhetens kostnader tidigare även fanns bland såväl materialkostnader som
personalkostnader.  Material och förnödenhetsbudgeten överskrids med endast 0,1 miljoner
eller 0,3 % varav röntgen- och laboratorieförnödenheter samt försörjningsförnödenheter är de
största, 6% respektive 3,5 %. Personalkostnaderna underskrider budgeten med 1,1 miljoner el-
ler 1 %, varav lönekostnaderna förverkligades till 100 % av det budgeterade medan bikostna-
derna underskred det budgeterade. Vårdpersonalens kostnader understeg det budgeterade
med 0,5  miljoner  euro  medan läkarlönernas  underskridning  om 1,7  miljoner  uppvägs  av  att
utomstående läkararvoden och köpta läkartjänster överskrids med 3,8 miljoner. Totala läkar-
löner, utomstående läkararvoden och köpta läkartjänster uppgår till 26 miljoner euro vilket är
2,1 miljoner mera än budgeterat och 0,7 miljoner mer än 2017.

Investeringarnas nettokostnader totalt blev 29,3 miljoner. I summan ingår samtliga anskaff-
ningar av investeringskaraktär.  Nettokostnaderna underskred det budgetanslagen med 14
miljoner euro. Av dessa finansierades 6,2 miljoner genom leasing, donationer eller som köp-
tjänster (it-investeringarna). Fastighetsinvesteringarna uppgick till 18 miljoner euro medan
apparaturanskaffningarna totalt uppgick till 10,8 miljoner euro. Dessutom erlades 1,9 miljoner
i ersättning till Vasa stad genom det markanvändningsavtal som uppgjorts angående sjukhus-
tomten i Sandviken. Avtalet är villkorligt så att summan återbetalas om äganderätten övergår
till Vasa stad.

Bland de största enskilda fastighetsprojekten kan nämnas F-delen, till vilken användes 6,7
miljoner euro under 2018, X-husets renovering 2,2 miljoner, parkeringshusets förhöjning en
miljon samt H-husets planering 5,1 miljoner euro. Merparten av fastighetsprojekten var halv-
färdiga vid årsskiftet och pågår ännu under flertalet år framöver. Uppföljningen av totalkost-
naderna för de större enskilda projekten framgår ur bokslutet.

De största enskilda maskin- och inventarieanskaffningarna var den Pet-CT som anskaffades
för  totalt  3,3  miljoner  euro  inklusive  kringutrustning  och  omändringar  i  utrymmena.  Sjuk-
vårdsdistriktet erhöll donationer om totalt 0,6 miljoner för ändamålet. Dessutom anskaffades
en strålbehandlingsapparat för 2,1 miljoner och en CT för 1,1miljoner euro.

Ur verksamhetsberättelsen i bokslutet framgår hur de verksamhetsmässiga målsättningarna
har förverkligats. Samtliga prestationsgrupper har minskat förutom de allmänmedicinska, dvs.
besöken inom samjouren och förflyttningsfördröjningspatienternas vårddagar har ökat i antal
jämfört med 2017.  De flesta prestationsgrupperna underskrider den uppställda målsättning-
en. Variationerna är stora mellan specialiteterna. De stora avvikelserna finns inom ett fåtal
specialiteter.

fortsätter..
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Antalet vårddagar för patienter med förflyttningsfördröjning är separerade så att den patient-
grupp som inskrivs som allmänmedicinska redan vid ankomsten via samjouren uppföljs sepa-
rat, de blev 1.781 vårddagar medan de som väntar på fortsatt vårdplats efter avslutad vård
inom specialsjukvården uppgick till 1.822. Totala antalet vårddagar med förflyttningsfördröj-
ning blev alltså 3.603 och jämfört med 2017 är det en ökning med 47 vårddagar eller 1,3 %.

De bindande anslagen för den egna verksamheten, dvs. den egna verksamhetens nettokostna-
der  överskriden  den  av  fullmäktige  uppställda  nivån  med  2.871.164,43  euro   medan  de  bin-
dande anslagen för finansieringen och investeringarna ligger inom den av fullmäktige upp-
ställda nivån.

Sjukvårdsdistriktets underskott för räkenskapsperioden bokförs mot det egna kapitalet och
utgör sålunda en minskning mot tidigare års ackumulerade överskott.

I samband med revisionen önskar BDO Ab att sjukvårdsdistriktet ger ett bekräftelsebrev som
en del i revisionsprocessen.

Bokslutet och bekräftelsebrevet som BILAGA  § 35/1-2

SVD:s DIR.: föreslår att styrelsen för sin del godkänner bokslutet i förelig-
gande form och överlämnar bokslutet till samkommunens revi-
sor  samt  ger  ordföranden  och  direktören  fullmakt  att  under-
teckna bekräftelsebrevet till revisorn.

STYR:



Ärendesida 8 (10)

Organ § Sammanträdesdag Sida

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker

Styrelsen 36 4.3.2019

§ 36 Information, meddelanden, initiativ, frågor



Anvisning för begäran om omprövning och besvärsanvisning

Datum för sammanträdet

Styrelsesammanträdet 4.3.2019

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:

Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom en skriftlig begäran om omprövning enligt
134 § kommunallagen kan framställas över beslutet.

Paragrafer:

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

Myndighet hos vilken omprövning begärs:

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

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
vaasa.hao@oikeus.fi

Kommunalbesvär Besvärstid 30 dagar, börjar från delfåendet av beslutet
Paragrafer:

Besvärsskrift
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.

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, vid behov, foga en fullmakt till besvärsskriften (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, 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.


