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Organ: Styrelsen, Vasa sjukvårdsdistrikt  

  
Tid: 17.8.2020 kl. 9.00 – 11.28 

Plats: Vasa centralsjukhus, auditorium Grågås, Y3 

 

Närvarande: Hans Frantz   pol. lic.    ledamot, ordf. 
Barbro Kloo   pensionär   ledamot 
Riitta Kentala    pensionär   suppleant 
Åsa Blomstedt    leader rådgivare  ledamot 
Monica Sirén-Aura   admin. föreståndare  ledamot 

 Greger Forsblom   jordbrukare   ledamot 

Mona Vikström    pensionär   ledamot 

Per Hellman    pensionär   ledamot 
Ulla Hellén    pensionär   ledamot 
Raija Kujanpää    pensionär   ledamot 
David Pettersson   chaufför   ledamot 
 

Frånvarande: 
 

Sakkunniga: Lena Nystrand   § 101–107  avlägsnade sig kl. 11:10 
 
Övriga när-  Gösta Willman   FULLM ordf. 
varande: Bernhard Bredbacka  FULLM I viceordf. 
 
Föredragande: Marina Kinnunen    svd:s direktör 

 Juha Post    förvaltningsdirektör  jävig § 109 
  Peter Nieminen   chefsöverläkare 
 Arja Tuomaala   chefsöverskötare 
 
Sekreterare: Juha Post    förvaltningsdirektör 
 
Paragrafer: 101 – 119 
 
Protokollet  Ordförande    Sekreterare 
undertecknat: 
 

 Hans Frantz   Juha Post  Marina Kinnunen 
      § 101-108 ja 110-119 § 109 
 
Justerat: Plats och tid:   Plats och tid: 
 
 
 _________________________ ________________________ 
 Raija Kujanpää   David Pettersson 
 
Framlagt till  Framlagts allmänt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes: 
påseende: under tiden 
 

 1.8. - 7.9.2020
 _________________________
 

Protokollet godkänt 17.8.2020 Protokollet godkänt
17.8.2020

Protokollet godkänt
17.8.2020

Protokollet godkänt
17.8.2020

Protokollet godkänt
17.8.2020
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Organ: Styrelsen, Vasa sjukvårdsdistrikt 

Tid: 17.8.2020 kl. 9.00 – 11.28 

Plats: Vasa centralsjukhus, auditorium Grågås, Y3 

Ärendeförteckning 

Paragraf Ärende        Sida 

 
 
 

§ 101 Sammanträdet öppnas – laglighet och beslutsförhet 3 

§ 102 Val av protokolljusterare 3 

§ 103 Sammanträdets arbetsordning 4 

§ 104 Lägesöversikt 5 

§ 105 Distriktsdirektörens, förvaltningsdirektörens, chefsöverläkarens och   chefsöverskötarens beslut 6 

§ 106 Mellanbokslut 30.6.2020 7 

§ 107 Komplettering av avskrivningsplanen 9 

§ 108 Deltagande i Mico Botnia Ab:s aktieemission 10 

§ 109 Utnämning av representant till styrelsen för Finlands Närlaboratorium Ab 11 

§ 110 Utnämning av representant till styrelsen för Alerte Oy Ab 12 

§ 111 Seinäjoen Keskuspesula Ab:s utdelning 13 

§ 112 Godkännande av principerna för ägarstyrning 14 

§ 113 Godkännande av upphandlingsdirektiv 15 

§ 114 Godkännande av anvisning för intern kontroll och riskhantering 16 

§ 115 Godkännande av dataskyddspolicy och datasäkerhetspolicy 17 

§ 116 Laihela kommuns nya ordinarie ledamot under den återstående mandatperioden i  fullmäktige 

 för Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun 18 

§ 117 Verkställighet av fullmäktigebeslut 22.6.2020 19 

§ 118 Protokollförteckning 20 

§ 119 Eventuella övriga ärenden 21 
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Styrelsen    § 101 – 102    17.8.2020 
 
 
 

§ 101 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 eller, 

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 sammanträdet 

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. 

 

 

Ordförande Hans Frantz öppnade sammanträdet. 

 

Vid sammanträdet var 10 styrelseledamöter och 1 suppleant samt fullmäktiges ordförande, 

fullmäktiges första vice ordförande och fullmäktiges andra vice ordförande närvarande. 

 

Ordföranden konstaterade sammanträdet vara lagenligt sammankallat och beslutsfört. 

________ 

 

 

 

§ 102 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 Raija Kujanpää och David Pettersson. 

 

STYR: Till protokolljusterare valdes ledamöterna Raija Kujanpää och David 

Pettersson. 

 ________  
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Styrelsen    § 103     17.8.2020 
 
 
 

§ 103 Sammanträdets arbetsordning 

Enligt 126 § i förvaltningsstadgan ska kallelsen till sammanträdet utfärdas av ordföranden eller, 

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 förslag 

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

skäl förhindrar detta. 

 

 

STYR: godkände arbetsordningen. 

 ________ 

  



Protokoll sida 

5 (23) 

nr 10/2020 

 

Styrelsen    § 104     17.8.2020 
 
 
 

§ 104 Lägesöversikt 

 

Svd:s dir. 30 

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 ekonomiska 

nyckeltalen i form av mer begränsade delområden. Sjukvårdsdistriktets direktör presenterar 

lägesöversikten för augustimånad vid sammanträdet. 

 

 

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

  lägesöversikt för augusti 2020 för kännedom. 

 

STYR:  godkände förslaget efter diskussion. 

  ________ 
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Styrelsen    § 105     17.8.2020 
 
 
 

§ 105 Distriktsdirektörens, förvaltningsdirektörens, chefsöverläkarens och  

 chefsöverskötarens beslut  

 

Svd:s dir. 31 

Distriktsdirektörens, förvaltningsdirektörens, chefsöverläkarens och administrativa 

överskötarens beslutsförteckningar som bilaga. 

 

Distriktsdirektörens beslut    BILAGA § 105/1 

Förvaltningsdirektörens beslut   BILAGA § 105/2 

Chefsöverläkarens beslut    BILAGA § 105/3 

Chefsöverskötarens beslut    BILAGA § 105/4 

 

 

SVD:s DIR.:  

föreslår att styrelsen antecknar beslutsförteckningarna för kännedom. 

 

STYR: godkände förslaget efter diskussion. 

 ________ 
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Styrelsen    § 106     17.8.2020 
 
 
 

§ 106 Mellanbokslut 30.6.2020 

 

Svd:s dir. 32 

Mellanbokslutet per 30.6.2020 representerar fortsättningen på en period som varit annorlunda 

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

månader avstannade en stor del av verksamheten upp på grund av corona-pandemins snabba 

utbredning. Beredskapen byggdes upp och personalen omfördelades till nya uppgifter. 

Mellanbokslutet har trots detta onormala tillstånd uppgjorts på normalt sätt. Vissa utmaningar 

att hålla kostnadsnivån inom de budgeterade ramarna fanns redan från början av året men nu är 

förutsättningarna att klara av budgetramarna klart försämrade samtidigt som målsättningarna 

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

varit nerkörd under flera månader. Intäkterna från kommunerna för den egna verksamheten är 

3,1 miljoner mindre än budgeterat per 30.6 medan det totala inkomstbortfallet uppgår till 4,3 

miljoner euro 

 

Mellanbokslutet per 30.6.2020 utvisar ett underskott om 2.264.695,03 euro. Om man beaktar att 

en extraordinär intäkt för överlåtelsen av laboratorieverksamheten till Fimlab om 3 miljoner 

ingår i resultatet, så är det egentliga underskottet från verksamheten 5,3 miljoner euro. 

Faktureringen till medlemskommunerna uppgår till 103,3 miljoner euro eller 47,5 % av det 

budgeterade. De totala verksamhetsintäkterna uppgår till 121 milj. euro eller 47,4 %.  

 

Verksamhetskostnaderna har förverkligats till 49,5 % eller 121,2 milj. euro. Av dessa utgör 

personalkostnaderna 54,6 milj. euro eller 49,4 % av det budgeterade. Kostnaderna för material, 

förnödenheter och varor har förverkligats till 19,4 miljoner eller 51,7 % av budgeten medan köp 

av tjänster utgör 45 miljoner eller 48,9 %.  I köptjänsterna ingår kostnaderna för vård i andra 

inrättningar för ca 5 månaders användning. Kostnaderna för dessa per 30.6.2020 är 17,3 milj. 

euro vilket är 1,8 miljoner eller 9,4 % mindre än vid samma tidpunkt 2019. Minskningen beror 

helt på att pandemin gjort att verksamheten varit mindre också i andra sjukvårdsdistrikt.  

 

Totalkostnaderna för endast den egna verksamheten förutom vård i andra inrättningar är 1,9 

miljoner eller 1,9 % högre än motsvarande period 2019. I kostnaderna ingår även de 

merkostnader som per 30.6 uppstått för den pågående pandemin. Kostnaderna för den egna 

verksamheten överstiger det budgeterade med 1,3 miljoner euro under de sex första månaderna. 

Överskridningarna är förutom skyddsutrustning och omställningskostnader föranledda av 

pandemin, även i år liksom förra året, köpta läkartjänster. 
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Styrelsen    § 106    17.08.2020 

 
 

Öppenvårdsbesöken har varit 3,9 % färre än under samma period 2019 och drg-paketens antal 

6,5 % färre. Vårddagsfaktureringen inom såväl psykiatrin som inom krävande rehabilitering och 

specialgeriatri har minskat med ca drygt 18 %. Antalet vårddagar för förflyttnings-

fördröjningspatienter var under perioden 30 % färre än under motsvarande period 2019 och 

antalet motsvarar nu det budgeterade för 2020. Poliklinikbesöken och Drg-paketen motsvarar ca 

47 % av det budgeterade för året. Kommunerna har ännu inte per 30.6 fakturerats för 

undersökning och vård av covid-19-patienterna och inte heller för den skyddsutrustning som 

levererats till social- och hälsovården utan faktureringen kommer att ske under augusti. Summan 

för vården och testerna uppgår till ca 1,1 miljoner euro och skyddsutrustningen uppgår till ca 0,45 

miljoner euro. Intäkterna har periodiserats i mellanbokslutet och antalet besök har medtagits på 

en egen rad i den specialitetsvisa uppföljningen på ansvarsområdesnivån. 

 

Utmaningen för hösten när det gäller ekonomin för 2020 beror mycket på pandemins utveckling. 

Ifall läget återgår till det normala kan skadan ännu minimeras men om det kommer en andra våg 

i pandemin kan följderna bli verkligt stora och med nya nedstängningar i verksamheten leder det 

till ett ännu större underskott. Mindre verksamhet med uteblivna intäkter samtidigt som 

beredskapen förhöjs med bibehållen kostnadsnivå gör det omöjligt att förverkliga budgeten enligt 

planerna. Nivån på köptjänsterna utgör en annan utmaning och då speciellt för köpta 

läkartjänster. Höstens löneförhöjningar betyder ca 550.000 euro i ökade personalkostnader och 

budgetförverkligandet per 30.6 är 49,4 %, vilket tyder på att lönekostnaderna inklusive 

förhöjningarna torde kunna hållas inom det budgeterade.  

 

Storleken på den statliga ersättningen för verkningarna av coronapandemin är ännu inte klar men 

ca 4-5 miljoner torde komma Vasa sjukvårdsdistrikt till del enligt de preliminära 

uppskattningarna. Ersättningen kan täcka de uteblivna intäkterna ifall verksamheten fortsätter 

normalt under hösten men för övriga stora kostnadsökningar behöver vidtas åtgärder för att 

hindra ytterligare överskridningar. 

 

Mellanbokslut        BILAGA § 106 

 

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

månaderna och uppmanar till fortsatt återhållsamhet samtidigt som 

man fortsätter att utreda olika strukturella förändringar för ytterligare 

sparåtgärder. Efter att närmare besked erhållits om statliga 

ersättningarnas storlek kan man ta ställning till om det behövs mera 

radikala åtgärder för att hålla sig inom den budget som finns för 2020. 

 

STYR:  Ekonomidirektören Lena Nystrand deltog i sammanträdet för att 

redogöra för ärendet. 

 

 godkände förslaget efter diskussion. 

 ________ 
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Styrelsen    § 107     17.8.2020 
 
 
 

§ 107 Komplettering av avskrivningsplanen 

 

Svd:s dir. 33 
Det har uppstått behov av att ändra avskrivningsplanen till den del det gäller ändringar i 

fastigheterna till följd av en investering i apparatur, inventarier eller fasta konstruktioner. 

Avskrivningstiden för apparaturen rör sig mellan 5-10 år beroende på den beräknade eko-

nomiska livslängden medan avskrivningstiden för sjukhusfastigheter när det gäller en 

grundrenovering eller nybyggnad är 30 år. Det är därför viktigt att avskrivningstiden på 

ändringen i fastigheterna skulle motsvara samma tid som för apparaturen så att avskrivningarna 

är slutförda samtidigt för både ändringskostnaderna och apparaturanskaffningen, eftersom det 

oftast krävs en ny ändring i utrymmena när en ny apparatur skall installeras. 

 

Avskrivningen är avsedd att tillämpas endast då det gäller en ändring för apparaturens in-

stallation. Ifall det är fråga om en regelrätt renovering eller sanering skall normala avskriv-

ningstider för fastigheterna användas. 

 

Avskrivningsplan        BILAGA § 107 

 

 

SVD:s DIR: föreslår att styrelsen diskuterar förslaget och föreslår att full-mäktige 

godkänner kompletteringen av avskrivningsplanen att gälla från och 

med 2020. 

 

STYR:  Ekonomidirektören Lena Nystrand deltog i sammanträdet för att 

redogöra för ärendet. Nystrand avlägsnade sig från sammanträdet kl. 

11.10. 

 

 godkände förslaget efter diskussion. 

 ________  



Protokoll sida 

10 (23) 

nr 10/2020 

 

Styrelsen    § 108     17.8.2020 
 
 
 

§ 108 Deltagande i Mico Botnia Ab:s aktieemission 

 

Svd:s dir. 34 
Mico Botnia Ab är ett bolag som producerar stödtjänster inom förvaltning i Österbottens 

landskap. Bolagets verksamhetsområde är att producera och utveckla stödfunktioner som 

betjänar kommuner, kommunkoncerner, samkommuner och offentliga sektorn. Dessa 

stödfunktioner omfattar ekonomi- och lönetjänster, ICT-tjänster samt tolk- och 

översättningstjänster. 

 

Vasa sjukvårdsdistrikt äger 18,8 procent av Mico Botnia Ab:s aktiestock och är den näststörsta 

ägaren i bolaget. Mico Botnia Ab:s bolagsstämma beslutade vid sitt sammanträde 15.6.2020 att 

ordna en aktieemission i syfte att stärka Mico Botnia Ab:s balansräkning och trygga 

genomförandet av Lumina-projektet. Vasa sjukvårdsdistrikt har möjlighet att teckna 369 aktier 

till ett pris på hundra (100) euro per aktie. Beslutet om deltagandet i aktieemissionen måste fattas 

senast 31.8.2020 och teckningen måste betalas inom två veckor därefter. 

 

Teckningen av aktierna kan finansieras genom en omorganisering av sjukvårdsdistriktets 

investeringsbudget för år 2020. 

 

 

SVD:s DIR.: föreslår att styrelsen beslutar att  

1. delta i Mico Botnia Ab:s aktieemission och teckna 369 aktier till ett 

pris på hundra (100) euro per aktie. 

2. befullmäktiga sjukvårdsdistriktets direktör och/eller förvaltnings-

direktören att underteckna teckningsförbindelsen på sjukvårds-

distriktets vägnar. 

 

STYR: godkände förslaget efter diskussion. 

 ________ 
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Styrelsen    § 109     17.8.2020 
 
 
 

§ 109 Utnämning av representant till styrelsen för Finlands Närlaboratorium Ab 

 

Svd:s dir. 35 
Vasa sjukvårdsdistrikt äger för tillfället 33,33 procent av Finlands Närlaboratorium Ab:s 

aktiestock. Eftersom sjukvårdsdistriktet även äger aktier i Fimlab Ab och Fimlab Ab är en ägare i 

Finlands Närlaboratorium Ab har sjukvårdsdistriktet inget strategiskt behov av att äga aktier i 

Finlands Närlaboratorium Ab. Sjukvårdsdistriktet har fört diskussioner om en försäljning av sin 

aktiestock i Finlands Närlaboratorium Ab. 

 

Sjukvårdsdistriktet har ändå en styrelseplats i styrelsen för Finlands Närlaboratorium Ab. 

Överläkare Reijo Autio har tidigare varit sjukvårdsdistriktets representant i styrelsen, men nu 

måste en ny representant väljas till styrelsen för Finlands Närlaboratorium Ab. 

 

Den ägarstyrningssektion som är underställd styrelsen fattade ett principbeslut vid sitt 

sammanträde där den föreslår att sjukvårdsdistriktets styrelse ska utnämna 

förvaltningsdirektören som distriktets representant i bolagets styrelse. Enligt sjukvårdsdistriktets 

förvaltningsstadga äger sjukvårdsdistriktets styrelse dock beslutanderätt i denna fråga. 

 

SVD:s DIR.: föreslår att styrelsen ska utse förvaltningsdirektören till 

sjukvårdsdistriktets representant i styrelsen för Finlands 

Närlaboratorium Ab. 

 

STYR: Förvaltningsdirektör Juha Post avlägsnade sig från sammanträdet på 

grund av jäv (intressejäv) för den tid då ärendet behandlades och ett 

beslut i ärendet fattades. 

 

 Sjukvårdsdistriktets direktör Marina Kinnunen fungerade som 

sekreterare under behandlingen av denna paragraf. 

 

 godkände förslaget efter diskussion. 

 ________ 
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Styrelsen    § 110     17.8.2020 
 
 
 

§ 110 Utnämning av representant till styrelsen för Alerte Oy Ab 

 

Svd:s dir. 36 
Vasa sjukvårdsdistrikt äger för tillfället 5 aktier i Alerte Oy Ab. Därutöver har sjukvårdsdistriktet 

en plats i styrelsen för Alerte Oy Ab. 

 

Sjukvårdsdistriktet inköper i huvudsak underhålls- och städtjänster av Alerte Oy Ab. I och med 

detta så är det viktigt att styrelsemedlemmen är förtrogen med  detta verksamhetsområde och 

sjukvårdsdistriktets servicebehov. Sjukvårdsdistriktet inköper liknande tjänster även av Teese 

Botnia Ab. I styrelsen för Teese Botnia Ab representeras sjukvårdsdistriktet av 

ekonomidirektören och tekniska direktören. Det skulle därför vara naturligt att en av dessa skulle 

representera sjukvårdsdistriktets även i styrelsen för Alerte Oy Ab. 

 

Enligt sjukvårdsdistriktets förvaltningsstadga äger sjukvårdsdistriktets styrelse beslutanderätt i 

denna fråga. 

 

SVD:S DIR.: föreslår att styrelsen ska utse ekonomidirektören till 

sjukvårdsdistriktets representant för styrelsen för Alerte Oy Ab. 

 

STYR: godkände förslaget efter diskussion. 

 ________  
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Styrelsen    § 111     17.8.2020 
 
 
 

§ 111 Seinäjoen Keskuspesula Ab:s utdelning 

 

FD 25 
Vasa sjukvårdsdistrikt äger för tillfället 43 procent av Seinäjoen Keskuspesula Ab:s aktiestock. 

Seinäjoen keskuspesula gjorde år 2019 en vinst på drygt 100 000 euro och det här  har medfört 

att kassan nu inrymmer en affärsvinst på cirka 2,5 miljoner euro. 

 

Styrelsen för Seinäjoen keskuspesula Ab har vid sitt sammanträde 16.6.2020 fört diskussioner 

om en eventuell utdelning och en extraordinarie bolagsstämma. Styrelsen beslutade att 

beredningsarbetet ska fortsätta så att man till nästa styrelsemöte tar ett förslag till 

sammankallande av en extraordinarie bolagsstämma och ett förslag till en utdelning. 

 

Enligt 2 § i Vasa sjukvårdsdistrikts förvaltningsstadga ansvarar styrelsen för bland annat 

ägarstyrningen i sjukvårdsdistriktet. 

 

Promemoria Seinäjoen keskuspesula 24.7.2020 SEKRETESSBELAGD BILAGA § 111 

  (offentlighetslagen 24.1 § 20 punkten) 

 

FD:  föreslår att styrelsen för en vägledande diskussion angående beloppet 

på Seinäjoen Keskuspesula Ab:s utdelning. 

 

STYR: godkände förslaget. 

 

 Styrelsen förde en vägledande diskussion. 

 ________ 
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Styrelsen    § 112     17.8.2020 
 
 
 

§ 112 Godkännande av principerna för ägarstyrning 

 

FD 26 
Sjukvårdsdistriktets fullmäktige godkände vid sitt sammanträde 22.6.2020/§ 13 principerna för 

ägarstyrningen. Fullmäktige förutsatte emellertid att principerna för ägarstyrningen ska tas till 

ny behandling till den del som de berör utvidgningen av verksamhet i bolagsform. 

 

Principerna för ägarstyrningen till den del som de berör utvidgningen av verksamhet i bolagsform 

har preciserats som tjänstemannarbete. 

 

Utkast till principer för ägarstyrning      BILAGA § 112 

 
 

FD: föreslår att styrelsen ska föreslå att fullmäktige godkänner Vasa 

sjukvårdsdistrikts principer för ägarstyrningen. 

 

STYR: godkände förslaget efter diskussion. 

 ________ 

 

 

  



Protokoll sida 

15 (23) 

nr 10/2020 

 

Styrelsen    § 113     17.8.2020 
 
 
 

§ 113 Godkännande av upphandlingsdirektiv 

 

FD 27 
Enligt 35 § i Vasa sjukvårdsdistrikts förvaltningsstadga ska styrelsen godkänna 

sjukvårdsdistriktets allmänna upphandlingsanvisningar. Med upphandling avses köp, hyrning 

eller motsvarande transaktioner som gäller varor eller tjänster samt upplåtande på entreprenad. 

 

Sjukvårdsdistriktet har inte haft något separat upphandlingsdirektiv, utan har tillämpat 

Kommunförbundets allmänna upphandlingsanvisningar för kommuner. Därutöver har distriktet 

haft ett separat tillämpningsdirektiv för anskaffningar. 

 

Målet med offentlig upphandling är att garantera att anskaffningen görs till det totalekonomiskt 

förmånligaste priset samt att alla presumtiva leverantörer ges möjlighet att konkurrera på 

jämbördiga grunder. Sjukvårdsdistriktets upphandlingsdirektiv kompletterar befintliga 

anvisningar och inrymmer en sammanställning av de principer och tillvägagångssätt som ska 

användas vid upphandling. 

 

Utkast till upphandlingsdirektiv       BILAGA § 113 

 

 

FD:  föreslår att styrelsen ska godkänna sjukvårdsdistriktets 

upphandlingsdirektiv. 

 

HALL: godkände förslaget efter diskussion. 

 ________  
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nr 10/2020 

 

Styrelsen    § 114     17.8.2020 
 
 
 

§ 114 Godkännande av anvisning för intern kontroll och riskhantering 

 

FD 28 
Enligt 14 § i kommunallagen (410/2015) ska samkommunens fullmäktige fatta beslut om 

grunderna för den interna kontrollen och riskhanteringen. Därtill ska förvaltningsstadgan enligt 

90 § inrymma nödvändiga bestämmelser om intern kontroll och riskhantering. 

Sjukvårdsdistriktets fullmäktige har godkänt grunderna för intern kontroll och riskhantering 

15.4.2019. I kapitel 12 i sjukvårdsdistriktets förvaltningsstadga fastställer man hur de uppgifter 

som hänför sig till intern kontroll och riskhantering är fördelade mellan fullmäktige och styrelsen. 

 

Styrelsen svarar för ordnandet av den övergripande interna kontrollen och riskhanteringen. För 

att bemöta detta ansvar har styrelsen godkänt direktivet för intern revision samt anvisningen för 

intern kontroll som även inrymmer bestämmelser om god ledning och förvaltning. 

 

Denna anvisning har senast uppdaterats 15.12.2014. I och med det här så är det nu nödvändigt 

att godkänna en ny anvisning för den interna kontrollen och riskhanteringen som ersätter den 

tidigare anvisningen för intern kontroll. Den nya anvisningen är precisare än den tidigare 

anvisningen och beaktar också de perspektiv som hänför sig till riskhantering och ägarstyrning 

bättre än den tidigare anvisningen. 

 

Utkastet till anvisning för intern kontroll och riskhantering  BILAGA § 114  

Den gamla anvisningen för intern kontroll TILLÄGGSMATERIAL § 114 

 

 

 

FD:  föreslår att styrelsen ska godkänna sjukvårdsdistriktets anvisning för 

intern kontroll och riskhantering. 

 

STYR: godkände förslaget efter diskussion och upphävde samtidigt den 

tidigare anvisningen för intern kontroll. 

 ________ 
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Styrelsen    § 115     17.8.2020 
 
 
 

§ 115 Godkännande av dataskyddspolicy och datasäkerhetspolicy 

 

FD 29 
Med datasäkerhet avser man de åtgärder som man vidtar för att skydda uppgifter i olika form mot 

hot i syfte att trygga kontinuiteten i serviceverksamheten genom att minimera de risker som 

hänför sig till verksamheten och klientuppgifter. Vasa sjukvårdsdistrikt har haft en 

datasäkerhetspolicy från och med 15.12.2004.  

 

De uppgifter som finns i olika form utgör en viktig grund för all den verksamhet som bedrivs i 

sjukvårdsdistriktet. Under de senaste åren har dataskyddet blivit en allt viktigare del av 

verksamheten, samtidigt som behandlingen av personuppgifter i sjukvårdsdistriktet regleras 

numera även av Europeiska unionens dataskyddsförordning samt den nationella 

dataskyddslagen. 

 

Sjukvårdsdistriktets datasäkerhetspolicy kompletterades med styrelsens beslut med en 

dataskyddspolicy 4.6.2018. I och med att dataskyddet blivit allt viktigare är det ändamålsenligt 

att sjukvårdsdistriktet har en separat dataskyddspolicy och datasäkerhetspolicy. 

 

Utkast till datasäkerhetspolicy och dataskyddspolicy   BILAGA § 115/1-2 

 

FD:  föreslår att styrelsen ska godkänna sjukvårdsdistriktets 

datasäkerhetspolicy och dataskyddspolicy. 

 

STYR: godkände förslaget efter diskussion. 

 ________ 
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Styrelsen    § 116     17.8.2020 
 
 
 

§ 116 Laihela kommuns nya ordinarie ledamot under den återstående mandatperioden i 

 fullmäktige för Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun   

 

FD 30 
Laihela kommunfullmäktige har vid sitt sammanträde 15.6.2020/§ 40 beslutat utnämna Teemu 

Knuutti till ny ordinarie ledamot i fullmäktige för Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun för den 

återstående mandatperioden. 

 

Enligt 6 § i Vasa sjukvårdsdistrikts grundavtal väljer medlemskommunerna sina ledamöter till 

samkommunens fullmäktige. 

 
Protokollsutdrag från Laihela kommunfullmäktige   BILAGA § 116 
 
 

FD: föreslår att styrelsen ska föreslå att fullmäktige antecknar ärendet för 
kännedom. 

 
STYR: godkände förslaget efter diskussion. 
 ________ 
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Styrelsen    § 117     17.8.2020 
 
 
 

§ 117 Verkställighet av fullmäktigebeslut 22.6.2020  

 

FD 31 
Enligt 96 § i kommunallagen (410/2015) ska styrelsen vägra att verkställa ett beslut om styrelsen 

finner att ett beslut av fullmäktige har kommit till i oriktig ordning eller att fullmäktige har 

överskridit sina befogenheter eller att beslutet annars strider mot lag. Ärendet ska utan dröjsmål 

föreläggas fullmäktige på nytt. 

 

§ 6 Avsägelse från förtroendeuppdrag – Olli Aalto 

FD: Beslutet får verkställas. 

 

§ 7 Avgång från förtroendeuppdrag – Christian Pundars 

FD: Beslutet får verkställas. 

 

§ 9 Revisionsnämndens utvärderingsberättelse 

FD: Beslutet får verkställas. 

 

§ 10 Fastställande av bokslutet för år 2019, antecknande av revisionsberättelsen 

för år 2019 för kännedom samt beviljande av ansvarsfrihet 

FD: Beslutet får verkställas. 

 

§ 11 Tillägg till bokslutet för Vasa sjukvårdsdistrikt för år 2019 

FD: Beslutet får verkställas. 

 

§ 12 Ändring av Vasa sjukvårdsdistrikts förvaltningsstadga 

FD: Beslutet får verkställas. 

 

§ 13 Godkännande av principer för ägarstyrning 

FD: Beslutet får verkställas. 

 

§ 17 Uppdatering av språk- och behörighetsstadga 

FD: Beslutet får verkställas. 

 

FD:  föreslår, att styrelsen konstaterar, att de inte har något att anmärka på 

angående lagligheten i fullmäktiges beslut från 22.6.2020. 

 

STYR: godkände förslaget efter diskussion. 

 ________ 
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Styrelsen    § 118     17.8.2020 
 
 
 

§ 118 Protokollförteckning 

 

FD 32 
Ägarstyrningssektionens protokoll 3/2020, 11.6.2020 

Personalsektionens protokoll 2/2020, 23.4.2020 och 3/2020, 17.6.2020 

 

         BILAGA § 118/1-3 
 
 

FD:  föreslår, att protokollen antecknas för kännedom. 
 
STYR:  godkände förslaget efter diskussion. 
  ________ 
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Styrelsen    § 119     17.8.2020 
 
 
 

§ 119 Eventuella övriga ärenden 

 

Enligt 3 § i Vasa sjukvårdsdistrikts förvaltningsstadga avgörs ärendena vid styrelsens 

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

att ärendet upptas till behandling på basen av ordförandens redogörelse utan 

tjänstemannaföredragning. 

 

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

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

tjänsteinnehavare. 

 

 

Ordföranden meddelade att en självutvärderingsenkät kommer att skickas till 

styrelsemedlemmarna den här veckan, där de får utvärdera styrelsearbetet under innevarande 

mandatperiod. Resultatet av enkäten kommer att behandlas i samband med styrelsens nästa 

sammanträde. 
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Anvisning för begäran om omprövning 

      Datum för sammanträdet 

Styrelsesammanträdet   17.8.2020 

 

Besvärsförbud 

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

kommunallagen begäran om omprövning inte framställas eller kommunalbesvär anföras 

över beslutet 

Paragrafer: 101-104, 106, 111-112, 116-119 

 

 

Anvisning för begäran om omprövning 

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

 

Paragrafer: 105, 107-110, 113-115 

 

Också elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form. 

Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär hos domstol. 

Omprövning får begäras av: 

• den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet 

(part), och 

• samkommunens medlemskommuner 

• kommunmedlemmar i samkommunens medlemskommun 

 

I omprövningsbegäran ska uppges: 

• det beslut i vilket omprövning begärs 

• hurdan omprövning som begärs 

• på vilka grunder omprövning begärs. 

 

I omprövningsbegäran ska dessutom uppges namnet på den som har begärt omprövning 

samt personens hemkommun, postadress och telefonnummer.  

Om omprövningsbeslutet får delges som ett elektroniskt meddelande ska också e-postadress 

uppges. 

 

Omprövning ska begäras inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. 
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Begäran om omprövning ska lämnas in till Vasa sjukvårdsdistrikts registratur senast under 

tidsfristens sista dag innan registraturen stänger.  

 

En part anses ha fått del av beslutet sju (7) dagar efter att brevet sändes, om inte något annat 

visas. Vid vanlig elektronisk delgivning anses parten ha fått del av beslutet den tredje (3) 

dagen efter att meddelandet sändes, om inte något annat visas. 

 

En medlemskommun och kommunmedlem i samkommunens medlemskommun anses ha 

fått del av ett beslut sju (7) dagar efter det att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna 

datanätet. 

 

Dagen för delfåendet räknas inte med i tidsfristen för begäran om omprövning. Om den sista 

dagen för omprövningsbegäran infaller på en helgdag, självständighetsdagen, första maj, 

julafton, midsommarafton eller en helgfri lördag, får omprövning begäras den första 

vardagen därefter. 

 

Behandlingen av omprövningen är kostnadsfritt. 

 

Protokoll 

 

Protokollsutdrag och bilagor som gäller beslutet kan begäras hos Vasa 

sjukvårdsdistrikts registratur (kontaktuppgifter nedan). 

 

Protokollet har gjorts tillgängligt i det allmänna datanätet 17.8.2020. 

 

Beslutet har delgetts parten genom ett e-postmeddelande som avsändes 17.8.2020 

 

 

Myndighet hos vilken omprövning begärs: 

 

Vasa sjukvårdsdistrikt/styrelsen 

Sandviksgatan 2-4 

65130 Vasa Sjukvårdsdistrikt 

registrator@vshp.fi 

 

besöksadress: XA-huset (Sandviksgatan 6), 7:e vån. Öppethållningstid måndag-

fredag kl. 9-14. 

mailto:registrator@vshp.fi



