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Organ: Styrelsen, Vasa sjukvårdsdistrikt  

  
Tid: 26.10.2020 kl. 9.02 – 11.10 

Plats: Vasa centralsjukhus, auditorium Grågås, Y3 

 

Närvarande: Hans Frantz   pol. lic.    ledamot, ordf. 
Barbro Kloo   pensionär   ledamot 
Hans-Erik Lindqvist  pensionär   ledamot 
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   § 135–140  avlägsnade sig kl. 10.49 
 
Övriga när-  Gösta Willman   FULLM ordf. 
varande: Bernhard Bredbacka  FULLM I viceordf. 
 Mari Lampinen-Tuomela  FULLM II viceordf. 
 
Föredragande: Marina Kinnunen    direktör 

 Juha Post    förvaltningsdirektör 
  Peter Nieminen   chefsöverläkare 
 Arja Tuomaala   chefsöverskötare 
 
Sekreterare: Juha Post    förvaltningsdirektör 
 
Paragrafer: 135 – 144 
 Protokollet  Ordförande    Sekreterare 
undertecknat: 

 
 

 Hans Frantz   Juha Post 
 
Justerat: Plats och tid:   Plats och tid: 
 
 
 _________________________ ________________________ 
 Åsa Blomstedt   Monica Sirén-Aura 
 
Framlagt till  Framlagts allmänt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes: 
påseende: under tiden 
 
 ____/____ - ____/____.20___ 
      _________________________ 

Undertecknat 26.10.2020 Undertecknat 26.10.2020

Protokollet elektroniskt justerat
27.10.2020

Protokollet elektroniskt justerat
27.10.2020

28     10         16     11         20
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Organ: Styrelsen, Vasa sjukvårdsdistrikt 

Tid: 26.10.2020 kl. 9.02 – 11.10 

Plats: Vasa centralsjukhus, auditorium Grågås, Y3 

Ärendeförteckning 

Paragraf Ärende                              Sida 

 
 
 

§ 135 Sammanträdet öppnas – laglighet och beslutsförhet 3 

§ 136 Val av protokolljusterare 3 

§ 137 Sammanträdets arbetsordning 4 

§ 138 Lägesöversikt 5 

§ 139 Distriktsdirektörens, förvaltningsdirektörens, chefsöverläkarens och  chefsöverskötarens beslut 6 

§ 140 Verksamhets- och ekonomiplan för 2021-2023 7 

§ 141 Una Ab:s förslag till samförståndsavtal med anledning av Vasa sjukvårdsdistrikts meddelande om 

uppsägning 11 

§ 142 Klientrådets resolution 12 

§ 143 Verkställighet av beslut som fullmäktige fattat 19.10.2020 14 

§ 144  Eventuella övriga ärenden 15 
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Styrelsen    § 135 – 136    26.10.2020 
 
 
 

§ 135 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 11 styrelseledamöter samt fullmäktiges ordförande, fullmäktiges första vice 

ordförande och fullmäktiges andra vice ordförande närvarande. 

 

Ordföranden konstaterade sammanträdet vara lagenligt sammankallat och beslutsfört. 

________ 

 

 

 

§ 136 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 Åsa Blomstedt och Monica Sirén-Aura. 

 

STYR: Till protokolljusterare valdes ledamöterna Åsa Blomstedt och Monica Sirén-

Aura. 

 ________  
   

     



Protokoll sida 

4 (17) 

nr 12/2020 

 

Styrelsen    § 137     26.10.2020 
 
 
 

§ 137 Sammanträdets arbetsordning 

 

Enligt 130 § 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. 

________  
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Styrelsen    § 138     26.10.2020 
 
 
 

§ 138 Lägesöversikt 

 

Dir. 44 

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 oktobermånad vid sammanträdet. 

 

 

DIR.:  föreslår att styrelsen ska anteckna sjukvårdsdistriktsdirektörens  

  lägesöversikt för oktober 2020 för kännedom. 

 

STYR:  godkände förslaget efter diskussion. 

  ________ 
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Styrelsen    § 139     26.10.2020 
 
 
 

§ 139 Distriktsdirektörens, förvaltningsdirektörens, chefsöverläkarens och  

chefsöverskötarens beslut  

 

Dir. 45 

Distriktsdirektörens, förvaltningsdirektörens, chefsöverläkarens och chefsöverskötarens 

beslutsförteckningar som bilaga. 

 

Distriktsdirektörens beslut    BILAGA § 139/1 

Förvaltningsdirektörens beslut   BILAGA § 139/2 

Chefsöverläkarens beslut    BILAGA § 139/3 

Chefsöverskötarens beslut    BILAGA § 139/4 

 

 

DIR.: föreslår att styrelsen antecknar beslutsförteckningarna för kännedom. 

 

STYR: godkände förslaget efter diskussion. 

 ________ 
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Styrelsen    § 140     26.10.2020 

 

 

§ 140 Verksamhets- och ekonomiplan för 2021-2023  

 

Dir. 46 

Budgetarbetet har fortsatt efter styrelsens senaste sammanträde. 

Ekonomiplanen och verksamhetsplanen har färdigställts med målsättningar, mätare och 

åtgärder. 

 

Prissättningsgrunden och enskilda priser har kalkylerats för att uppskatta fördelningen mellan de 

olika medlemskommunerna och utsockne kommuner. De slutliga specifika priserna behandlar 

styrelsen i december efter att fullmäktige godkänt ekonomiplanen den 30.11.2020. 

 

Verksamhetsvolymen fortsätter i stort på samma nivå som tidigare år och eftersom 2020 har haft 

stora variationer i sin verksamhet pg. av coronapandemin har den förverkligade volymen under 

2020 inte helt kunnat utgöra grunden för den planerade verksamheten utan man har sett mera 

på 2019 då verksamheten ännu var normal. 

 

De totala verksamhetsintäkterna i budgetförslaget uppgår till 269,9  miljoner euro och ökar med 

4,5 % jämfört med budgeten 2020. Kommunernas totala betalningsandelar ökar med 4,2 % på så 

sätt att faktureringen för den egna verksamheten ökar med 2,7 % medan genomfaktureringen för 

vård i andra inrättningar beräknas öka med 5,9 % eller 2,3 miljoner. De sedvanliga gemensamma 

betalningsandelarna ökar med 2,9 % och en ny avgift om 2,5 miljoner budgeteras för att täcka de 

kostnader som planeringen av välfärdsområdet kommer att förorsaka. Totala faktureringen till 

medlemskommunerna beräknas uppgå till 226,5 miljoner euro, vilket är en ökning med 4,2 % 

jämfört med budgeten för 2020. 

 

De totala verksamhetskostnaderna uppgår till 259,2 miljoner euro vilket är en ökning med 4,2 % 

jämfört med budgeten för 2020. Verksamhetskostnaderna för den egna egentliga verksamheten 

ökar med 1,7 % eller 3,5 miljoner euro jämfört med budgeten 2020.  Kostnadsökningarna består 

främst av avtalsenliga lönejusteringar, ökade anslag för köptjänstläkare till samjouren, ytterligare 

satsningar på läkarutbildningen genom anslag till donationsprofessurer och sidotjänster för 

professorerna. I budgetförslaget har beaktats de strukturella förändringar, som i enlighet med 

strategiprogrammet VCS 2025 leder till kostnadsminskningar om totalt 1,7 miljoner euro.  

 

Personalkostnaderna uppgår till 116 miljoner euro, vilket är en ökning med 4,8 miljoner euro eller 
4,3 %. Personalkostnaderna för den egentliga verksamheten ökar med endast en miljon euro eller 
0,9 % medan övriga resursanslag hör till de statsfinansierade projekten och 
patientsäkerhetscentret samt till planeringen av välfärdsområdet. Totalt har antalet tjänster och 
befattningar minskat med 7,4. I budgetförslaget har 10 befattningar avslutats medan två 30-
procentiga bitjänster för läkarutbildningens professorer och 2 befattningar till 
patientsäkerhetscentret har medtagits. 12,5 befattningar omvandlas till sk. 0-befattningar utan 
separata anslag för att täcka lagstadgad frånvaro på olika enheter. Löneanslagen finns på 
enheterna för den ordinarie personalen. 38 olika tjänstebenämningsförändringar föreslås som 
resultat av de strukturella förändringarna och för att bättre motsvara de behov av resurser som 
finns.         fortsätter... 
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Styrelsen    § 140     26.10.2020 

 
 
 
Kostnaderna för vård i andra inrättningar ökar med 5,9 % eller 2,3 miljoner euro.  Anslagen har 
sänkts jämfört med användningen 2019 eftersom närservicen, i speciellt Jakobstad men även 
andra delar av sjukvårdsdistriktet, kommer att utvecklas och förhoppningsvis minska 
användningen av andra inrättningar. Övriga köptjänster ökar med 7 % eller 3,8 miljoner euro, 
främst beroende på ökade kostnader för köpta läkartjänster till samjouren, ökade kostnader för 
ambulansverksamheten i och med inrättandet av en enhet till och på de budgeterade anslagen för 
de statsunderstödda projekten. Anslagen för köpta läkartjänster når inte upp till nivån för 
användningen 2019 utan andra åtgärder utreds för att stävja kostnadsökningen för dessa. 
 
Material och förnödenheter bibehålls på nuvarade nivå.  
 

De finansiella nettokostnaderna 2021 uppgår till 1,6 miljoner euro och trots en ökad 

låneupptagning har nivån kunnat behålls tack vare fortsatt extremt lågt ränteläge. 

 

Investeringsförslaget uppgår till 87,2 miljoner euro, varav fastighetsbudgeten utgör 72,9 

miljoner. Av dessa utgör det nya H-huset 56,2 miljoner och övriga fastighetsinvesteringar 16,7 

miljoner. Totalt uppgår pågående och redan inledda byggnads- och saneringsprojekt till 210 

miljoner euro medan ytterligare saneringar planeras för 55 miljoner euro. Av investeringarna 

2021 utgör 4,7 miljoner apparaturanskaffningar och 11 miljoner euro it-program. Av den summan 

utgör 10,4 miljoner anslag för det nya klient och patientdatasystemet Aster Bothnia, ett mångårigt 

projekt om totalt 55 miljoner. En del av investeringsanslagen för 2020 har budgeterats på nytt 

2021 då de inte hunnit genomföras enligt ursprungliga planen. 

 

Fastighets- och It-investeringarna finansieras genom lån.  

 

Verksamhets- och ekonomiplan     BILAGA § 140 

 

 

DIR.:  föreslår att  

 

1. styrelsen föreslår att fullmäktige godkänner verksamhets- och ekonomiplanen i 

föreliggande form, 

 

2. styrelsen föreslår att fullmäktige godkänner kommun- och övriga 

faktureringsgrunder som ingår i verksamhets- och ekonomiplanen för 2021 på 

följande sätt: 

 

a. kommunfaktureringen baserar sig på öppenvårdsbesök, vårddagar och 

drg-paket som prissätts utifrån kostnadsmotsvarigheten, därtill 

faktureras vårddagspriser för outlierdagar till drg-paketen och för 

patienter vars förflyttning fördröjs (tidigare klinikfärdiga). 

 

b. gränsen för dyr vård är 90.000,- euro per patient och år. Gränsen gäller 

även psykiatri. Summan av den beräknade dyra vården uppgår till 

7.500.000,- euro eller 44,25 euro per invånare i utjämningsavgift 
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Styrelsen    § 140     26.10.2020 

 

 

c. genom medlemsavgiften täcks patientförsäkringsavgiften, kostnader 

till giftinformationscentralen, kostnader för verksamhet och läkemedel 

enligt lagen om smittosamma sjukdomar, skolnings- och 

handledningsansvar för medicinsk rehabilitering, kostnader för 

rehabiliteringsförnödenheter, den regionala hjälpmedelscentralens 

verksamhet, kostnader för upprätthållande av regionala 

hälsovårdsregister och för primärvårdsenheten (exkl.de kostnader som 

gäller planeringen av välfärdsområdet) samt de kostnader som åläggs 

distriktet för patienter med andningsinsufficiens. Medlemsavgiften för 

2021 är 55,16 euro per invånare. Den totala kostnaden utgör 

9.011.000,-  euro. 

 
d. för 2021 införs en separat avgift för planeringen av det kommande 

välfärdsområdet. Nettokostnaderna beräknas uppgå till 2,5 miljoner 

euro och avgiften för de kommuner som beslutit föra över all sin social- 

och primärvårdsverksamhet och delta i kostnaderna för planeringen 

fastställs till 14,82 euro per invånare. Ifall Korsnäs ännu beslutar 

överföra sin socialvård justeras priserna till 14,75 men om Korsnäs 

endast deltar i planeringen till övriga delar är priset för Korsnäs del 

9,48 euro per invånare. 

 
e. nettokostnaderna för den prehospitala akutsjukvården 7.797.009,- 

euro faktureras som en avgift om 46 euro per invånare. 

 

f. för att upprätthålla jourberedskapen uppbärs en avgift om 42,35 euro 

per invånare som täcker hälften av kostnaderna för dejoureringen. 

Avgiften uppgår till 7.178.800,- euro 

 

g. köpta tjänster från andra sjukvårdsdistrikt och inrättningar faktureras 

som s.k. genomfakturering och omfattas även av utjämningssystemet 

 

h. den köpta rehabiliteringsverksamheten faktureras även som s.k. 

genomfakturering 

 

i. för grundkapitalet den 1.1.2019 erläggs ränta om 0,75 % som utbetalas 

i december 2021 till medlemskommunerna. 

 

j. gränsen för investeringsutgifter som aktiveras enligt 

avskrivningsplanen fastställs till 50.000,- euro för investeringar i 

fastigheter och 15.000,- euro för anskaffningar av maskiner och 

apparatur. 

 

 

fortsätter... 
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k. Inför fullmäktige fastställs bindningsnivån till den egna verksamhetens 

nettoverksamhetskostnader, nettofinansieringsintäkter och kostnader 

samt nettoinvesteringsutgifter. Inför styrelsen är investeringslistan i 

detalj bindande. 

 

STYR: Ekonomidirektören Lena Nystrand deltog i sammanträdet för att 

redogöra för ärendet. Nystrand avlägsnade sig från sammanträdet kl. 

10.49. 

 

 godkände förslaget efter diskussion. 

 ________ 
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Styrelsen    § 141     26.10.2020 
 
 
 

§ 141 Una Ab:s förslag till samförståndsavtal med anledning av Vasa sjukvårdsdistrikts 

meddelande om uppsägning 

Dir. 47 

Una Ab:s verksamhet består av tre olika delområden: Una Ydin, Una Lomake och Una Kaari. Vasa 

sjukvårdsdistrikt deltar i den informationshanterings- och integrationslösning som hänför sig till 

Una Ydin samt i Una Lomake. 
 

I och med lanseringen av det projekt som hänför sig till upphandlingen av det nya klient- och 

patientdatasystemet (Aster) har behovet av de lösningar som omfattas av Una Ydin försvunnit, 

eftersom systemhelheten i Aster kommer att inrymma samma funktioner som Una Ydin. Enligt 

experter är det förnuftigare att dessa funktioner inbakas i Aster i stället för att dessa funktioner 

erhålls via en separat lösning. Dessutom har det utvecklingsarbete som hänför sig till Una Ydin 

drabbats av avsevärda dröjsmål, varför det blivit osäkert om Vasa sjukvårdsdistrikt 

överhuvudtaget kommer att kunna tillgodogöra sig av de lösningar som skapas i samband med 

Una Ydin. Vasa sjukvårdsdistrikts kostnader för Una Ydin skulle år 2021 uppgå till 150 000 euro. 
 

Med anledning av ovanstående har Vasa sjukvårdsdistrikt 23.6.2020 sagt upp avtalet till den del 

som det hänför sig till Una Ydin. Enligt avtalet ska meddelandet om uppsägning göras minst sex 

(6) månader innan uppsägningen ska träda i kraft. I enlighet med  avtalsvillkoren gäller Vasa 

sjukvårdsdistrikts ansvar för betalningarna till 31.12.2020. Efter uppsägningen är Vasa 

sjukvårdsdistrikt fortfarande delägare i Una Ab samt deltar i utvecklandet och bruktagningen av 

UNA Lomake. Una Ab har ställt ett samförståndsavtal till Vasa sjukvårdsdistrikt 1.10.2020. I 

samförståndsavtalet föreslår man att Vasa sjukvårdsdistrikt ska förbinda sig till att underteckna 

ett tidsbestämt programavtal gällande UNA Ydin och svara för en finansiering på 156 000 euro. 

Vasa sjukvårdsdistrikts ansvar och skyldigheter i programmet UNA Ydin skulle upphöra 

30.6.2021, om inte VSVD senast 31.5.2020 skriftligen meddelar UNA Ab om att den använder sin 

option. 
 

Enligt 22 § i Vasa sjukvårdsdistrikts förvaltningsstadga svarar styrelsen för bland annat den 

operativa ledningen i sjukvårdsdistriktet. 

Vasa sjukvårdsdistrikts meddelande om uppsägning daterad 23.6.2020 och Una Ab:s 

samförståndsavtal har anslutits som bilaga. 

 

DIR.:  föreslår att styrelsen ska besluta förkasta Una Ab:s samförståndsavtal 

och fastslå att Vasa sjukvårdsdistrikt inte har behov av de lösningar som 

hänför sig till Una Ydin. 

 

Styrelsen anser att Vasa sjukvårdsdistrikt har tillställt sitt meddelande 

om uppsägning i enlighet med det som förutsätts i avtalet och anser att 

Vasa sjukvårdsdistrikts ansvar och skyldigheter som hänför sig till 

programmet Una Ydin upphör 31.12.2020. 

 

STYR: godkände förslaget efter diskussion. 

 ________ 
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§ 142 Klientrådets resolution 

 

CÖSK 7 
Chefsöverläkare Peter Nieminen presenterade sig för klientrådet och redogjorde för aktuella 

ärenden, såsom för grundandet av välfärdssamkommunen, det gemensamma 

patientsdatasystemet och de förberedelser som vidtagits om pandemin eventuellt förvärras i höst.  

 

Klientrådet har avgett förslag till sjukhuset om hur den krishjälp som erbjuds när någon insjuknat 

i en allvarlig sjukdom kunde utvecklas. Sjukhuset och den tredje sektorn kan redan erbjuda hjälp 

och stöd till sina klienter. På sammanträdet fick klientrådet ta del av befintliga stödformer, 

varefter man tillsammans förde en diskussion om hur krishjälpen kunde vidareutvecklas. 

 

Anne Jaskari, sakkunnig inom vårdarbete, redogjorde för den utredning som användes för att 

kartlägga serviceområdenas nuvarande krishjälp, men också hur den kunde utvecklas och 

förbättras. Utredningen gav rikligt med utvecklingsidéer från personalens perspektiv. 

 

Case manager Eeva-Kaisa Hannelin och Marja Lindholm berättade hur case managern kan stöda 

patienten genom diskussion och lyhördhet samt genom att anvisa patienten till andra kristjänster 

som erbjuds vid centralsjukhuset, inom primärvården eller av den tredje sektorn. 

 

Direktör Anne Salovaara-Kero på Österbottens kriscenter berättade om det diskussionsstöd som 

Valo erbjuder när en kund är i kris eller vill ha stöd i ett svårt livsskede. 

 

Därefter dryftade klientrådet hur den krishjälp som erbjuds i samband med allvarliga sjukdomar 

kunde utvecklas med beaktande av redan befintliga resurser? 

 

 Det viktigaste är att ge kunderna information för att de ska veta hurdan hjälp som finns till 

förfogande. Det behövs mer information om case managern samt de tjänster och det 

kamratstöd som erbjuds av den tredje sektorn.  

 I en kris är en människa det första alternativet, inte en portal. 

 När man insjuknar litar man först på den information som man får av yrkesutbildade 

personer inom hälso- och sjukvården, och kommer inte genast på att tänka att man kan 

söka hjälp av den tredje sektorn.  

 Det är plågsamt att vänta på svar i ovetskap. Under väntetiden skulle det vara bra att få 

stöd av en människa som kan lugna en, för att världen inte ska falla ihop.  

 En läkare borde ofta kunna anvisa hjälp till kunder. En människa i kris kan inte be om hjälp 

eller fråga vart den borde söka sig. 

 Mötet med en yrkesutbildad person kan ibland skapa ett behov av krishjälp. Läkaren eller 

andra yrkesutbildade personer som ger patienten ett uppskakande budskap borde kunna 

ta patientens känslor i beaktande även om budskapet känns som vardag för den 

yrkesutbildade personen. 
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 Det kräver att människan blir genuint bemött. Sjukhusets personal måste utbildas att 

bemöta människor i kris.  

o Personalen har ofta bråttom och vårdtiderna på sjukhuset är korta, varför det finns 

lite tid för psykiskt stöd.  

o Sammottagningar med läkare och skötare skulle säkert vara ett bra sätt. 

o Det skulle vara bra om poliklinikerna hade en kontaktperson för krishjälp. 

Kontaktpersonen kunde också ringa kunden efter att hen blivit utskriven. 

 Många människor har en extremt hög tröskel för att söka hjälp i en kris.  

 Ofta vacklar cancerpatienters psykiska hälsa efter behandlingarna, när alla andra tänker 

att nu är det värsta över när behandlingarna är över. Psykisk fortsatt vård? 

 

Klientrådets mandatperiod löper ut år 2020. Det nuvarande klientrådet har varit verksamt vid 

Vasa centralsjukhus, men i det kommande rådet måste man beakta den organisationsförändring 

som leder till att en ny välfärdssamkommun tar vid. Klientrådet är berett att fortsätta sin 

mandatperiod i nuvarande sammansättning till den 31 maj 2021.  

         BILAGA § 142 

 

CÖL:  föreslår att styrelsen  

1. antecknar klientrådets resolution för kännedom 

2. besluter, att klientrådet fortsätter i nuvarande sammansättning till 

slutet av styrelsens mandatperiod. 

 

STYR: godkände förslaget efter diskussion. 

 ________ 
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Styrelsen    § 143    26.10.2020 
 
 
 

§ 143 Verkställighet av beslut som fullmäktige fattat 19.10.2020 

 

FD 36 
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. 

 

§ 34 Budgetändring 2020 

FD: Beslutet får verkställas. 

 

§ 35 Inrättande av direktörstjänster för samkommunen för välfärdsområdet 

FD: Beslutet får verkställas. 

 

 
FD: föreslår, att styrelsen ska konstatera att den inte har något att anmärka 

på lagenligheten i de beslut som fullmäktige fattat 19.10.2020. 
 
STYR: godkände förslaget efter diskussion. 
 ________ 
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Styrelsen    § 144     26.10.2020 
 
 
 

§ 144  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 konstaterade att det inte fanns några övriga ärenden. 

________ 
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Anvisning för begäran om omprövning 

      Datum för sammanträdet 

Styrelsesammanträdet   26.10.2020 

 

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: 135 – 140, 143, 144 

 

 

Anvisning för begäran om omprövning 

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

 

Paragrafer: 141, 142 

 

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 28.10.2020.
 

Beslutet har delgetts parten genom ett e-postmeddelande som avsändes 28.10.2020.

 

 

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. 
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