
Föredragningslista  sida 1(20) 

nr 9/2020 

 

 

Organ: Styrelsen     

Tid: 8.6.2020 kl. 9.00 - 

Plats: Vasa centralsjukhus, Auditorium Grågås Y3 

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 

 

Ragnvald Blomfeldt 

Katarina Holmqvist 

Riitta Kentala 

Lorentz Uthardt 

Kenneth Pärus 

Carita Nynäs 

Carita Vik-Hästbacka 

Nils-Johan Englund 

Marianne Waltermann 

Erkki Aro 

Luisa Tast 

 

Frånvarande:    

Sakkunniga: Lena Nystrand 

Hedvig Grannas-Honkanen 

 

§ 93 

 

Övriga  

närvarande: 

Gösta Willman 

Bernhard Bredbacka 

Mari Lampinen-Tuomela 

 

FMGE:s ordf. 

FMGE:s I vice ordf. 

FMGE:s II vice ordf. 

 

Föredragande: Marina Kinnunen 

Juha Post 

Peter Nieminen 

Arja Tuomaala 

svd:s direktör 

förvaltningsdirektör 

chefsöverläkare 

chefsöverskötare 

 

 

 

 

Sekreterare: Juha Post förvaltningsdirektör  

Paragrafer: 87 - 100 

Protokollet 

undertecknat: 

Ordförande: 

 

 

Hans Frantz 

Sekreterare: 

 

 

Juha Post 

Justerat: Plats och tid: 

 

Plats och tid: 

 

Framlagt till  

påseende: 

Framlagts allmänt till påseende under  

tiden____.____-____.____.2020 

 

 

 

Utdragets riktighet bestyrker: 

 

 



Föredragningslista  sida 2(20) 

nr 9/2020 

 

Organ: Styrelsen 

Tid: 8.6.2020 kl. 9.00 

Plats: Vasa centralsjukhus, auditorium Grågås, Y3 

Ärendeförteckning 

Paragraf Ärende Sida 

§ 87 Sammanträdet öppnas – laglighet och beslutsförhet 3 

§ 88 Val av protokolljusterare 3 

§ 89 Sammanträdets arbetsordning 4 

§ 90 Lägesöversikt 5 

§ 91 Distriktsdirektörens, förvaltningsdirektörens, chefsöverläkarens och   

 chefsöverskötarens beslut 6 

§ 92 Mellanbokslutet 30.4.2020 7 

§ 93 Justering av värden på servicesedlar samt förändringar i regelboken för 

 servicesedlar 9 

§ 94 Ändring av Vasa sjukvårdsdistrikts förvaltningsstadga 10 

§ 95 Godkännande av principer för ägarstyrning och revidering av direktivet för 

 ägarstyrning 11 

§ 96 Grundavtalet för samkommunen för Österbottens välfärdsområde 12 

§ 97 Fullmäktigeledamöternas motioner och övriga initiativ 13 

§ 98 Dispens från språkkrav 14 

§ 99 Tillfälligt tjänstearrangemang 15 

§ 100 Övriga eventuella ärenden 16 

Anvisning för begäran om omprövning och besvärsanvisning 17 

 

Ordförande:  

 

 

Hans Frantz 

 



          Ärendesida 3 (20) 

 

Organ §  Sammanträdesdag Sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

 

Styrelsen 87 - 88 8.6.2020 

         

 

 

 

 

§ 87 Sammanträdet öppnas – laglighet och beslutsförhet 

Enligt 125 § i Vasa sjukvårdsdistrikts förvaltningsstadga beslutar organen om tid och plats 

för sina sammanträden. 

 

Enligt 126 § i förvaltningsstadgan ska kallelsen till sammanträdet utfärdas av ordföranden el-

ler, om han eller hon är förhindrad, av vice ordföranden. I kallelsen ska anges tid och plats 

för sammanträdet samt de ärenden som ska behandlas. 

 

Enligt 134 § i förvaltningsstadgan ska ordföranden när han eller hon har öppnat sammanträ-

det konstatera vilka som är närvarande samt om sammanträdet är lagligen sammankallat 

och beslutfört. 

 

Enligt 103.2 § i kommunallagen (410/2015) är andra organ än fullmäktige beslutföra när 

över hälften av ledamöterna är närvarande. 

 

Ordförande Hans Frantz öppnar sammanträdet. 

 

 

 

 
 

§ 88 Val av protokolljusterare 

Enligt 146 § i Vasa sjukvårdsdistrikts förvaltningsstadga justeras protokollet på det sätt som 

organet beslutat. 

 

Protokollet kan undertecknas och justeras elektroniskt. 

 

Till protokolljusterare föreslås ledamöterna Per Hellman och Ulla Hellén. 

 

STYR:   
 

 
 
 
 
 
 



          Ärendesida 4 (20) 

 

Organ §  Sammanträdesdag Sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

 

Styrelsen 89 8.6.2020 

 
 
 
 
 

§ 89 Sammanträdets arbetsordning 

Enligt 126 § i förvaltningsstadgan ska kallelsen till sammanträdet utfärdas av ordföranden el-

ler, om han eller hon är förhindrad, av vice ordföranden. I kallelsen ska anges tid och plats 

för sammanträdet samt de ärenden som ska behandlas. 

 

Föredragningslistan ska innehålla en redogörelse för de ärenden som ska behandlas och för-

slag till organets beslut. Den ska sändas i samband med kallelsen till sammanträde, om inte 

särskilda skäl förhindrar detta. 

 

 

STYR:  

 

 

 



          Ärendesida 5 (20) 

 

Organ §  Sammanträdesdag Sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

 

Styrelsen 90 8.6.2020 

 

 

 

 

§ 90 Lägesöversikt 

Svd:s dir. 27 

Styrelsen för sjukvårdsdistriktet får månatligen ta ställning till sjukvårdsdistriktsdirektörens 

lägesöversikt vid sitt sammanträde.  

 

I lägesöversikten genomgås de nyckeltal som anknyter till kunder, personal och utveckling. 

På de sammanträden där styrelsen inte får ta del av mellanbokslut så presenteras de ekono-

miska nyckeltalen i form av mer begränsade delområden. Sjukvårdsdistriktets direktör pre-

senterar lägesöversikten för junimånad vid sammanträdet. 

 

 

SVD:s DIR.: föreslår att styrelsen ska anteckna sjukvårdsdistriktsdirektörens  

    lägesöversikt för juni 2020 för kännedom. 

 

STYR:  

 

 



          Ärendesida 6 (20) 

 

Organ §  Sammanträdesdag Sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

 

Styrelsen 91  8.6.2020 

 

 

 

§ 91 Distriktsdirektörens, förvaltningsdirektörens, chefsöverläkarens och  

 chefsöverskötarens beslut  

Svd:s dir. 28 

Distriktsdirektörens, förvaltningsdirektörens, chefsöverläkarens och administrativa överskö-

tarens beslutsförteckningar som bilaga. 

 

Distriktsdirektörens beslut    BILAGA § 91/1 

Förvaltningsdirektörens beslut   BILAGA § 91/2 

Chefsöverläkarens beslut    BILAGA § 91/3 

Chefsöverskötarens beslut    BILAGA § 91/4 

 

 

SVD:s DIR.:  

föreslår att styrelsen antecknar beslutsförteckningarna för känne-

dom. 

 

STYR:  

  

 

 



          Ärendesida 7 (20) 

 

Organ §  Sammanträdesdag Sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

 

Styrelsen 92  8.6.2020 

 

 

 

 

 

§ 92 Mellanbokslutet 30.4.2020 

Svd:s dir. 29 

Mellanbokslutet per 30.4.2020 representerar en period som varit annorlunda och avvikande 

på alla sätt. Året inleddes enligt planerna och med full verksamhet men efter två månader 

stannade världen upp på ett i modern tid aldrig tidigare skådat sätt på grund av coronapa-

demins snabba utbredning. Mellanbokslutet har trots detta uppgjorts på normalt sätt med 

utgångspunkt från sjukvårdsdistriktets organisationsmodell. Vissa utmaningar att hålla 

kostnadsnivån inom de budgeterade ramarna fanns redan från början av året men nu är för-

utsättningarna att klara av budgetramarna klart försämrade samtidigt som målsättningarna 

för verksamhetsvolymen inte heller uppnås på grund av att en del av den elektiva verksam-

heten varit nerkörd under flera månader. Faktureringen till kommunerna för den egna verk-

samheten är 1,5 miljoner mindre än budgeterat per 30.4 medan det totala inkomstbortfallet 

uppgår till 2 miljoner euro.  

 

Mellanbokslutet per 30.4.2020 utvisar ett underskott om 1.123.581,99 euro. Faktureringen 

till medlemskommunerna uppgår till 69.5 miljoner euro eller 32 % av det budgeterade. De 

totala verksamhetsintäkterna uppgår till 81 milj. euro eller 31,7 %.  

 

Verksamhetskostnaderna har förverkligats till 33,4 % eller 81,7 milj. euro. Av dessa utgör 

personalkostnaderna 36,9 milj. euro eller 33,6 % av det budgeterade. Kostnaderna för 

material, förnödenheter och varor har förverkligats till 13,5 miljoner eller 36 % av budgeten 

medan köp av tjänster utgör 29,9 miljoner eller 32,3 %.  I köptjänsterna ingår kostnaderna 

för vård i andra inrättningar för ca 3 månaders användning. Kostnaderna för dessa per 

30.4.2020 är 11,7 milj. euro vilket är 2,2 miljoner högre än vid samma tidpunkt 2019.  

 

Totalkostnaderna för endast den egna verksamheten förutom vård i andra inrättningar är 1,6 

miljoner eller 3 % högre än motsvarande period 2019. I kostnaderna ingår även de merkost-

nader som per 30.4 uppstått för den pågående pandemin. Kostnaderna för den egna verk-

samheten överstiger det budgeterade med 1,6 miljoner euro under de fyra första månaderna. 

Överskridningarna är förutom skyddsutrustning och omställningskostnader föranledda av 

pandemin, även i år köpta läkartjänster. 

 

Öppenvårdsbesöken har varit 2 % färre än under samma period 2019 och drg-paketens antal 

4 % färre. Vårddagsfaktureringen inom psykiatrin harminskat med 18,5 % och bäddavdel-

ningarna för krävande rehabilitering och specialgeriatri har minskat med ca 17 %. 

 

Vasa sjukvårdsdistrikt har ännu inte fakturerat kommunerna för undersökning och vård av 

covid-19patienterna och inte heller för den skyddsutrustning som levererats till social- och  

          fortsätter.. 
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Organ §  Sammanträdesdag Sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

 

Styrelsen 92  8.6.2020 

 

 

 

hälsovården i kommunerna. Det är ännu oklart vilken ersättning som erhålls från statligt håll 

och därmed vilken andel som faller på kommunerna. Detta torde klarna under juni. 

 

Utmaningen ligger m.a.o. på två fronter när det gäller ekonomin för 2020. Kostnadsnivån 

utgör en utmaning. Höstens löneförhöjningar betyder ca 550.000 euro i ökade personalkost-

nader medan det redan nu har förverkligats 33,6 %  av budgeten, vilket signalerar att åtgär-

der bör vidtas för att klara av ramarna. Den andra stora utmaningen är volymminskningen 

och inkomstbortfallet. Även om verksamheten körs upp igen så snabbt som möjligt kommer 

sommaren och semestertiden emot och den stora volymökningen kommer igång först i au-

gusti. Ifall läget återgår till det normala kan skadan minimeras men om det kommer en 

andra våg i pandemin kan följderna bli verkligt stora.  

 

 

Mellanbokslutet       BILAGA § 92 

 

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

månaderna och uppmanar till fortsatt återhållsamhet samtidigt 

som man fortsätter att utreda olika strukturella förändringar och 

ytterligare sparåtgärder. Efter att närmare besked erhållits om stat-

liga ersättningar för de kostnader som förorsakats av coro-

napandemin och när bokslutet per 30.6.2020 presenteras har man 

förhoppningsvis på augustimötet en bättre bild av pandemins på-

verkan på sjukvårdsdistriktets ekonomi under 2020 och kan ta 

ställning till ytterligare åtgärder. 

 

STYR:  
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Organ §  Sammanträdesdag Sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

 

Styrelsen 93 8.6.2020 

 

 

 

 

 

 

§ 93 Justering av värden på servicesedlar samt förändringar i regelboken för ser-

vicesedlar 

FD 20 

I den regelbok som uppgjorts för förvaltningen och hanteringen av servicesedlar (godkänd i 

styrelsen år 2016) konstaterar man att värdena på servicesedlarna ska ses över årligen och 

att de justerade värdena ska publiceras den 1 september och träda i kraft den 1 oktober inne-

varande år. Samtidigt kan man bland annat se över om dokumenten i övrigt behöver korrige-

ras. 

 

En aktuell förändring som nu görs i servicesedelutbudet är att utbudet nu kompletteras med 

distansterapi, som jämställs med redan befintliga terapiformer som ges i form av mottag-

ningsbesök på 45 minuter. Således utvidgas serviceutbudet med ett 45 minuter långt mot-

tagningsbesök som ges på distans, vilket också har samma värde som ett mottagningsbesök 

som tillhandahålls ansikte mot ansikte. 

 

Regelboken har till sitt innehåll korrigerats till följande delar: 

• Ändring av kapitel 3 Ansökning om att få bli serviceproducent: ”Serviceproducenten har 

anslutit sig eller ansluter sig i samband med ansökningsprocessen till Vastuugroup Ab:s 

program Pålitlig partner (www.vastuugroup.fi)”. Ifrågavarande skyldighet gäller fr.o.m. 

1.10.2020 endast de serviceproducenter som har avlönad personal. BILAGA § 93/ 1 

 

Bilagorna till regelboken har kompletterats till följande delar: 

• Anvisning om terapiinnehåll: kompletteras med anvisningar för serviceproducenter om 

tillhandahållande av distansterapi BILAGA § 93/ 2 

• De justerade värdena på servicesedlarna BILAGA § 93/ 3 

 

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

larna samt de föreslagna förändringarna och kompletteringarna i 

regelboken och dess bilagor. 

 

STYR:  
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Organ §  Sammanträdesdag Sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

 

Styrelsen 94  8.6.2020 

 

 

 

 

 

 

§ 94 Ändring av Vasa sjukvårdsdistrikts förvaltningsstadga   

FD 21 

Varje kommun och samkommun ska ha en förvaltningsstadga om vars innehåll det före-

skrivs i 90 § i kommunallagen (410/2015). Förvaltningsstadgan ska innehålla behövliga be-

stämmelser om åtminstone de frågor som räknas upp i kommunallagen. 

 

Fullmäktige beslutar om innehåll och ändringar i förvaltningsstadgan. Inom kommunens 

förvaltning ska bestämmelserna i förvaltningsstadgan iakttas. 

 

Vasa sjukvårdsdistrikts ikraftvarande förvaltningsstadga har godkänts 20.3.2017/§ 7, varef-

ter stadgan har uppdaterats i tre omgångar. 

 

I uppdateringen av förvaltningsstadgan har de skuggområden som berör bestämmanderät-

ten preciserats, samtidigt som man kompletterat de bestämmelser som tillkommit i och med 

revideringen av lagstiftningen, såsom de krav som fastställs i informationshanteringslagen. 

Samtidigt har man gjort preciseringar av teknisk natur i förvaltningsstadgan. 

 

Utkast till Vasa sjukvårdsdistrikts förvaltningsstadga presenterat med de viktigaste föränd-

ringarna har anslutits som tilläggsmaterial. 

 

Förslag till ändrad förvaltningsstadga    BILAGA § 94/1-2 

 

 

FD:   föreslår, att styrelsen ska 

1. föra en diskussion om utkastet till förvaltningsstadga. 

2. besluta föreslå att fullmäktige ska godkänna ändringarna i Vasa 

sjukvårdsdistrikts förvaltningsstadga. 

 

STYR:  

 

 

 

 

 



          Ärendesida 11 (20) 

 

Organ §  Sammanträdesdag Sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

 

Styrelsen 95  8.6.2020 

 

 

 

 

§ 95 Godkännande av principer för ägarstyrning och revidering av direktivet för 

ägarstyrning 

FD 22 

Enligt 14 § i kommunallagen (410/2015) ska fullmäktige bland annat besluta om principerna 

för ägarstyrningen samt koncerndirektiv. Vasa sjukvårdsdistrikt behöver för tillfället inga 

koncerndirektiv, eftersom distriktet bara är ägare av ett litet dottersamfund. Däremot så 

medverkar sjukvårdsdistriktet i flera intressesammanslutningar och har små aktieinnehav i 

olika samfund. I och med detta så måste fullmäktige godkänna principerna för ägarstyrning-

en. 

 

Det operativa ansvaret för ägarstyrningen innehas av styrelsen. Styrelsen har godkänt direk-

tivet för ägarstyrningen samt i enlighet med kommunallagen och förvaltningsstadgan över-

fört sin kompetens till sektionen för ägarstyrning. 

 

Inom ramen för ett utvecklingsarbete som gjorts som tjänstemannaarbete har man utarbetat 

två separata dokument: ett strategiskt dokument om principerna för ägarstyrningen och ett 

mera operativt dokument med direktiv för ägarstyrningen. 

 

Utkast till principer för ägarstyrningen samt till direktiv för ägarstyrningen har anslutits som 

bilaga.        BILAGA § 95/1-2 

 

 

FD:   föreslår, att  styrelsen ska 

1. besluta föreslå att fullmäktige ska godkänna Vasa sjukvårdsdi-

strikts principer för ägarstyrningen. 

2. besluta godkänna direktivet för ägarstyrningen. 

 

 STYR:    
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Organ §  Sammanträdesdag Sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

 

 Styrelsen 96  8.6.2020 

 

 

 

 

 

 

§ 96 Grundavtalet för samkommunen för Österbottens välfärdsområde 

FD 23 

Samkommunen för Österbottens välfärdsområde anordnar på enahanda grunder special-

sjukvård för alla medlemskommuner i enlighet  med gällande lagstiftning och handhar till 

den delen sjukvårdsdistriktets lagstadgade skyldigheter. 

 

Samkommunen kan därtill för de medlemskommuner som så besluter, anordna lagstadgade 

social- och primärvårdstjänster för områdets befolkning till den del som kommunerna i en-

lighet med 8 § i kommunallagen har överfört anordnandeansvaret till samkommunen. 

 

Följande kommuner är medlemmar i samkommunen: Kaskö, Korsnäs, Kristinestad, Laihela, 

Larsmo, Malax, Korsholm, Närpes, Pedersöre, Jakobstad, Nykarleby, Vasa och Vörå. 

 

Samtliga medlemskommuner i samkommunen har godkänt grundavtalet som träder i kraft 

1.1.2021. 

 

 

FD:  föreslår, att 

1. styrelsen ska anteckna ikraftträdandet av grundavtalet för kän-

nedom. 

2. styrelsen ska föreslå att fullmäktige ska anteckna ikraftträdan-

det av grundavtalet för kännedom. 

   

STYR:  
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Organ §  Sammanträdesdag Sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

 

Styrelsen 97  8.6.2020 

 

 

 

 

 

 

§ 97 Fullmäktigeledamöternas motioner och övriga initiativ 

FD 24 

Enligt 118 § i Vasa sjukvårdsdistrikts förvaltningsstadga har fullmäktigegrupperna och full-

mäktigeledamöterna rätt att väcka skriftliga motioner i frågor som gäller samkommunens 

verksamhet och förvaltning när de ärenden som anges i kallelsen till sammanträdet har be-

handlats. Styrelsen ska årligen före utgången av juni månad lämna en förteckning till full-

mäktige över de motioner som fullmäktigeledamöterna väckt och som remitterats till styrel-

sen men som fullmäktige fram till utgången av föregående år ännu inte behandlat färdigt. 

 

För tillfället har sjukvårdsdistriktet inte en enda motion som lämnats in av fullmäktigeleda-

möter obehandlad. 

 

Enligt 148 § i förvaltningsstadgan har kommuninvånarna samt sammanslutningar och stif-

telser som har verksamhet inom samkommunen rätt att komma med initiativ i frågor som 

gäller samkommunens verksamhet. Enligt 149 § i förvaltningsstadgan ska styrelsen årligen 

före utgången av juni månad för fullmäktige lägga fram en förteckning över de initiativ som 

har tagits i frågor som hör till fullmäktiges behörighet och över de åtgärder som har vidtagits 

på grund av initiativen. 

 

För tillfället har sjukvårdsdistriktet inte ett enda initiativ, som avses i 148 § i förvaltnings-

stadgan, obehandlat. 

 

FD: föreslår, att styrelsen ska föreslå att fullmäktige ska anteckna 

ovanstående redogörelse för kännedom. 

 

STYR:  
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Organ §  Sammanträdesdag Sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

 

 Styrelsen 98  8.6.2020 

 

 

 

 

 

 

§ 98 Dispens från språkkrav  

CÖL 11 

Vasa centralsjukhus ledigförklarade tjänst som avdelningsöverläkare för infektionssjukdo-

mar har sökts av endast en sökande, Genet Segaro, specialist i inremedicin och infektions-

sjukdomar. 

 

Enligt överläkaren i infektionssjukdomar Juha Salonen uppfyller Genet Segaro de formella 

behörighetskrav som ställs på tjänsten till övriga delar förutom att hon saknar de språkintyg 

som krävs för tjänsten. Genet Segaro har tjänstgjort hos oss redan fr.o.m. 1.12.2010 i peri-

oder av varierande längd, till en början som specialiserande läkare och senare som ställföre-

trädande specialist i inremedicin. Hon har tjänstgjort hos oss sammanlagt i över 5 år. Hon 

började hos oss som avdelningsöverläkare för infektionssjukdomar på visstid 4.5.2020. 

 

Genet Segaro anhåller om att styrelsen ska bevilja henne dispens från språkkunskapskravet 

och meddelar att hon ska delta i den språkundervisning som arrangeras av sjukvårdsdi-

striktet. Hon har för avsikt att delta i det nästa nationella provet som arrangeras på vå-

ren/sommaren 2020. 

Anhållan         BILAGA § 98/1 

 

Överläkaren för infektionssjukdomar Juha Salonen och direktören för det medicinska an-

svarsområdet Christian Kantola förordar att Genet Segaro ska beviljas dispens. 

         BILAGA § 98/2 

 

 

CÖL: föreslår, att styrelsen ska bevilja Genet Segaro, specialist i inreme-

dicin och infektionssjukdomar, dispens från kravet om god för-

måga att i tal och skrift använda det svenska språket. 

 

STYR:  
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Organ §  Sammanträdesdag Sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

 

Styrelsen 99  8.6.2020 

 

 

 

 

 

 

§ 99 Tillfälligt tjänstearrangemang  

CÖL 12 

Christian Palmberg  befrias från tjänsten som överläkare i kirurgi och urologi och förordnas 

till den obesatta tjänsten som direktör för operativa ansvarsområdet (C1V11046) för tiden 1.8 

– 31.12.2020.  

 

Lönespecifikation      BILAGA, KONFIDENTIELL § 99 

 

CÖL: föreslår, att styrelsen beslutar att: 

1.  godkänner tjänsteförordnandet för tiden 1.8.-31.12.2020. 

2.  ge chefsöverläkaren befogenhet att avtala om övriga anställ-

ningsvillkor med Christian Palmberg.  

 

STYR:  
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Organ §  Sammanträdesdag Sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

 

Styrelsen 100 8.6.2020 

 

 

 

 

 

§ 100 Övriga eventuella ärenden 

Enligt 3 § i Vasa sjukvårdsdistrikts förvaltningsstadga avgörs ärendena vid styrelsens sam-

manträden på föredragning av tjänsteinnehavare. Organet kan av speciella orsaker besluta 

att ärendet upptas till behandling på basen av ordförandens redogörelse utan tjänstemanna-

föredragning. 

 

Under denna paragraf kan man exempelvis delge information, upplysa om ärenden, väcka 

motioner och ställa frågor. Ärenden som kräver beslut behandlas på föredragning av tjänste-

innehavare. 


