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1 (28) 

nr 13/2020 

 

Organ: Styrelsen, Vasa sjukvårdsdistrikt  

  
Tid: 23.11.2020 kl. 9.03 – 11.35 

Plats: Vasa centralsjukhus, auditorium Grågås, Y3 

  

Närvarande: Hans Frantz   pol. lic.    ledamot, ordf. 
Barbro Kloo   pensionär   ledamot 
Hans-Erik Lindqvist  pensionär   ledamot 
Monica Sirén-Aura   admin. föreståndare  ledamot 

 Greger Forsblom   jordbrukare   ledamot 

Mona Vikström    pensionär   ledamot 

Per Hellman    pensionär   ledamot 
Ulla Hellén    pensionär   ledamot 
Erkki Aro    pensionär   ersättare 

 David Pettersson   chaufför   ledamot 
 
Frånvarande: Åsa Blomstedt 
 

Sakkunniga: Marianne Korvajärvi  § 148   avlägsnade sig kl. 9.24 
 Lena Nystrand   § 145–152  avlägsnade sig kl. 10.37 
 Taneli Väyrynen   § 153–154  avlägsnade sig kl. 10.47 
 
Övriga när-  Gösta Willman   FULLM ordf.  avlägsnade sig kl. 11.27 
varande: Bernhard Bredbacka  FULLM I viceordf. 
 
Föredragande: Marina Kinnunen    direktör 

 Juha Post    förvaltningsdirektör 
  Peter Nieminen   chefsöverläkare 
 Arja Tuomaala   chefsöverskötare  jävig § 158 
 
Sekreterare: Juha Post    förvaltningsdirektör 
 
Paragrafer: 145 – 163 
 
Protokollet  Ordförande    Sekreterare 
undertecknat: 
 

 Hans Frantz   Juha Post 
 
Justerat: Plats och tid:   Plats och tid: 
 
 
 _________________________ ________________________ 
 Greger Forsblom   Mona Vikström 
 
Framlagt till  Framlagts allmänt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes: 
påseende: under tiden 
 
 ____/____ - ____/____.20___ 
       
      _________________________ 

Protokollet undertecknat
24.11.2020

Protokollet undertecknat
24.11.2020

Protokollet elektroniskt
undertecknat 25.11.2020

Protokollet elektroniskt
undertecknat 26.11.2020

27     11         18     12         20
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Organ: Styrelsen, Vasa sjukvårdsdistrikt 

Tid: 23.11.2020 kl. 9.03 – 11.35 

Plats: Vasa centralsjukhus, auditorium Grågås, Y3 

Ärendeförteckning 

Paragraf Ärende                              Sida 

 
 
 

§ 145 Sammanträdet öppnas – laglighet och beslutsförhet 3 

§ 146 Val av protokolljusterare 3 

§ 147 Sammanträdets arbetsordning 4 

§ 148 Lägesöversikt 5 

§ 149 Distriktsdirektörens, förvaltningsdirektörens, chefsöverläkarens och  chefsöverskötarens beslut 6 

§ 150 Uppföljning av det ekonomiska läget per 31.10.2020 samt en resultatprognos av totalresultatet för 

 2020 7 

§ 151 Val av försäkringsgivare för patientförsäkringen 10 

§ 152 Avskrivning av fordringar 12 

§ 153 Servicenivåbeslut för den prehospitala akutsjukvården för tiden 1.1.2021–31.12.2021 och den 

 prehospitala akutsjukvårdens samarbetsavtal för år 2021 13 

§ 154 Ändring av organiseringen av den prehospitala akutsjukvården 15 

§ 155 Köp av aktier i Kristinestads och Pihlajalinna Terveys Ab:s gemensamma bolag 17 

§ 156 Fastställande av Vasa centralsjukhus konstprogram för H-nybyggnationen 18 

§ 157 Verksamhetsplan för utvecklingscentret för patient- och klientsäkerhet 2021 19 

§ 158 Utnämning av arbetarskyddschef 20 

§ 159 Avgång från förtroendeuppdrag – Jan Ray 21 

§ 160 Mötesdatum för våren 2021 22 

§ 161 Kösituationen och behov av mertidsarbete på operativa ansvarsområdet 23 

§ 162 Klientrådets resolution 14.10.2020 24 

§ 163  Eventuella övriga ärenden 26 
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Styrelsen    § 145 – 146    23.11.2020 
 
 
 

§ 145 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 9 styrelseledamöter, 1 ersättare samt fullmäktiges ordförande och 

fullmäktiges första vice ordförande. 

 

Ordföranden konstaterade sammanträdet vara lagenligt sammankallat och beslutsfört. 

________ 

 

 

 

§ 146 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 Greger Forsblom och Mona Vikström. 

 

STYR: Till protokolljusterare valdes ledamöterna Greger Forsblom och Mona 

Vikström. 

 ________ 
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Styrelsen    § 147     23.11.2020 
 
 
 

§ 147 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    § 148     23.11.2020 
 
 
 

§ 148 Lägesöversikt 

 

Dir. 48 

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 novembermånad vid sammanträdet. 

 

 

DIR.:  föreslår att styrelsen ska anteckna sjukvårdsdistriktsdirektörens  

  lägesöversikt för november 2020 för kännedom. 

 

STYR: Projektdirektör Marianne Korvajärvi deltog i sammanträdet för att 

redogöra för Aster Bothnia. Korvajärvi avlägsnade sig från 

sammanträdet kl. 9.24. 

 

godkände förslaget efter diskussion. 

  ________ 
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Styrelsen    § 149     23.11.2020 
 
 
 

§ 149 Distriktsdirektörens, förvaltningsdirektörens, chefsöverläkarens och  

chefsöverskötarens beslut  

 

Dir. 49 

Distriktsdirektörens, förvaltningsdirektörens, chefsöverläkarens och chefsöverskötarens 

beslutsförteckningar som bilaga. 

 

Distriktsdirektörens beslut    BILAGA § 149/1 

Förvaltningsdirektörens beslut   BILAGA § 149/2 

Chefsöverläkarens beslut    BILAGA § 149/3 

Chefsöverskötarens beslut    BILAGA § 149/4 

 

 

DIR.: föreslår att styrelsen antecknar beslutsförteckningarna för kännedom. 

 

STYR: godkände förslaget efter diskussion. 

 ________ 
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Styrelsen    § 150     23.11.2020 
 
 
 

§ 150 Uppföljning av det ekonomiska läget per 31.10.2020 samt en resultatprognos av 

totalresultatet för 2020  

Dir. 50 
Uppföljningen per 31.10 visar ett underskott om 4,4 miljoner euro. Produktionen totalt ligger 

fortfarande under den planerade nivån, även om volymen har ökat efter vårens kraftiga 

minskning. Intäkterna från kommunfaktureringen för den egna verksamheten uppgår till 134,2 

miljoner euro eller 82,7 %, vilket är ca en miljon mindre än budgeterat. 10 månaders tumregel är 

att minst 83,3 % borde ha förverkligats. Öppenvårdens besöksmängd uppgår till 82,6 % av det 

planerade medan intäkterna ändå utgör 85,1 % av det budgeterade. Drg-paketen uppgår 

volymmässigt till 81,9 % av de planerade medan intäkterna uppgår till 82,2 % av det budgeterade. 

Den vårddagsbaserade faktureringen inom psykiatrin, specialgeriatrin och den krävande 

rehabiliteringen utgör volymmässigt endast 75,4 % av det planerade och intäktsmässigt 76,1 %, 

vilket motsvarar drygt en miljon euro mindre än budgeterat. 

 

Kostnaderna och därmed även intäkterna för vård i andra inrättningar uppgår till 30,2 miljoner 

eller 76,8 % av det budgeterade. Det är 1,8 miljoner euro mindre än vid samma tid 2019 men 

budgeten för 2020 är mindre än förverkligat 2019 varför en överskridning av budgeten 2020 

fortfarande är klart överhängande. 

  

De totala verksamhetsintäkterna uppgår till 208,1 miljoner euro eller 80,6 % av det budgeterade 

medan de totala verksamhetskostnaderna uppgår till 205,3 miljoner eller 82,9 % av det 

budgeterade. Intäkterna har förverkligats i mindre utsträckning än kostnaderna varför det 

uppstår ett underskott. I resultatet har beaktats både tilläggsavskrivningen av byggnader som 

antingen tas ur bruk eller totalrenoveras och den extraordinära intäkten för överlåtelsen av 

verksamheten till Fimlab. Sjukvårdsdistriktet har ansökt om understöd från för kostnader 

förorsakade av Covid-19 från regeringens tilläggsbudget men beslut har ännu inte erhållits. En ny 

ansökningsomgång för perioden fram till 31.10.2020 pågår och distriktet anhåller då om mera 

understöd. 

 

De till statsunderstöd berättigade projekten och planeringen av välfärdsområdet ingår i såväl 

budgeten som i de förverkligade kostnaderna och intäkterna. Eftersom dessa inte förverkligats i 

samma takt som övriga kostnader och intäkter kan de elimineras tillsammans med vården i andra 

inrättningar för att få en budgetuppföljning för den egna egentliga verksamheten. 

 

Verksamhetsintäkterna för den egna egentliga verksamheten uppgår till 177,7 miljoner, vilket 

motsvarar 82,3 % av det budgeterade, dvs. 2,3 miljoner euro mindre än budgeterat, en 

intäktsminskning som är en direkt följd av pandemin. Kostnaderna för den egentliga egna 

verksamheten uppgår till 174,1 miljoner euro eller 85,1 % av det budgeterade, vilket är 3,6 

miljoner mera än budgeterat, kostnader likaså förorsakade av pandemin, ss. kostnader för 

personal, beredskapsplanering- och koordinering, skyddsutrustning och provtagningar.  

fortsätter.. 
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Styrelsen    § 150     23.11.2020 

 

 

Nettoverksamhetskostnaderna för den egna egentliga verksamheten överskrider alltså budgeten 

med 5,9 miljoner euro. Kostnader som förhoppningsvis kommer att täckas av statsunderstödet 

för Covid-19-kostnader. 

  

Personalkostnaderna har under perioden förverkligats till 90,5 milj. euro eller 81,3 %. De 

beräknas i sin helhet för 2020 uppgå till ca 110,6 miljoner eller 0,7 miljoner euro under det 

budgeterade. Kostnaderna för vård i andra inrättningar beräknas överstiga det budgeterade med 

uppskattningsvis 1,5-2 miljoner euro vid årets slut och kostnaderna för köptjänsterna till den egna 

verksamheten, ss. köpta läkartjänster och köpta laboratorietjänster beräknas överskrida det 

budgeterade med 7,4 miljoner euro, varav närmare 3 miljoner utgör kostnader för köpta 

läkartjänster och 4 miljoner för laboratoriekostnader ifall testningsvolymerna hålls på nuvarande 

nivå. Hälsocentralernas laboratorieundersökningar ingår i kostnaderna men faktureras vidare 

och syns därmed också i ökade intäkter. Kostnaderna för material, hyror och övriga kostnader 

uppskattas bli ca 1,5 miljoner högre än budgeterat, beroende på hur användningen av 

skyddsutrustning utvecklas. Även här gäller samma principer, vidareförmedlad skyddsutrustning 

syns både som intäkt och kostnad. Kostnaderna för den egna verksamheten beräknas alltså 

överskrida budgeten med ungefär 8 miljoner euro. De totala kostnaderna kommer därmed 

sannolikt att överskrida det budgeterade med närmare 10 miljoner euro. Kostnaderna för vård i 

andra inrättningar påverkar inte resultatet eftersom det är fråga om genomfakturering med 

samma intäkter som kostnader.  

 

Tack vare det låga ränteläget och större dividendintäkter än normalt blir de slutliga finansiella 

nettokostnaderna ca 1 miljon mindre än budgeterat. Det slutliga underskottet beräknas uppgå till 

ungefär 8 miljoner euro. Ett underskott som förhoppningsvis täcks av det statliga understödet. 

 

De gemensamma avgifterna; medlemsavgiften, avgiften för den prehospitala vården, jour-

avgiften samt dyrvårdsutjämningen beräknas på basen av läget 31.10 sammantaget hållas ungefär 

på den budgeterade nivån.  En eventuell utjämning sker via en tilläggsdebitering respektive -

kreditering i den sista kommunfaktureringsraten eftersom debiteringsgrunden är 

kapitationsbaserad.  

 

Verksamheten i oktober innehöll en explosionsartad ökning i antalet fall av covid-19 med stora 

kostnader för testning och skyddsutrustning och verksamheten för de två månader som återstår 

av året är svår att förutsäga. Ovanstående kalkyl är beräknad med ett antagande om att 

coronavirusets utbredning avtar i Österbotten om än inte så snabbt att man återgår till samma 

läge som under den tidiga hösten. 

 

Uppföljningen av investeringsbudgeten för 2020 visar att de totala investeringarna inte kommer 

att förverkligas i sin helhet, främst är det byggnadsprojekt som framflyttats, medan 

apparaturinvesteringarna torde hållas inom den budgeterade nivån. En del större ap-

paraturanskaffningar kommer att slutföras ännu innan årsskiftet och de största pågående 

byggprojekten, fortsätter ännu under nästa år. En del ovisshet råder när det gäller leveransen av 

apparaturen eftersom leveranstiderna är osäkra pga. pandemin.  

fortsätter... 
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Styrelsen    § 150     23.11.2020 

 

 

De totala kostnaderna för pågående projekt uppskattas kunna hållas inom de uppställda 

projektbudgeterna, med undantag för parkeringshuset och ändringsarbetena i NO, som bägge var 

en förutsättning för H-husets genomförande. Man strävar till att göra motsvarande inbesparingar 

i H-huset. 

 

 

Uppföljning av läget 31.10.2020        BILAGA § 150   

 

 

DIR.:  föreslår att styrelsen diskuterar läget per 31.10.2020 samt antecknar 

det till kännedom. 

 

HALL: Ekonomidirektören Lena Nystrand deltog i sammanträdet för att 

redogöra för ärendet. 

 

 godkände förslaget efter diskussion. 

 ________ 
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Styrelsen    § 151     23.11.2020 
 
 
 

§ 151 Val av försäkringsgivare för patientförsäkringen 

Dir. 51 
Den nya patientförsäkringslagen träder i kraft 1.1.2021. Patientförsäkringscentralens verksamhet 

upphör och försäkringarna med sjukvårdsdistrikten har sagts upp. Därmed måste 

sjukvårdsdistrikten skaffa egna försäkringar. Universitetssjukhusen har 13.5.2020 grundat ett 

ömsesidigt försäkringsbolag, vars bolagsordning är skriven så att alla sjukvårdsdistrikt kan 

ansluta sig. Tillstånden och de praktiska arrangemangen gör dock att verksamheten startar endast 

med universitetssjukhusdistrikten, varför Vasa sjukvårdsdistrikt liksom de andra 

centralsjukhusdistrikten måste konkurrensutsätta patientförsäkringen via kommersiella 

försäkringsbolag. Avsikten är dock att så snart det är möjligt ansluta sig som ägare och 

försäkringstagare till det ömsesidiga försäkringsbolaget. Det är den mest fördelaktiga lösningen 

på sikt. Det har beräknats att kapitalinsatsen i ett försäkringsbolag som sjukvårdsdistrikten själva 

äger återbetalar sig på 3-4 år. 

Patientförsäkringen är en försäkring med fullt ansvar, kostnaderna kommer att stiga som en följd 

av lagändringen med ca 35 %, bland annat i och med att försäkringsskyddet utvidgas (implantat, 

omskolning vård som söks i utlandet mm) även om vissa pensionsarrangemang delvis också 

sänker kostnaderna.  

Vasa sjukvårdsdistrikt har genom sin försäkringsmäklare MSR Finser Oy inbegärt offerter för 

patientförsäkringen för att gälla från 1.1.2021. Offertbegäran har publicerats på Hilma 29.11.2020 

och följande försäkringsbolag informerades om offertbegäran Fennia Ömsesidiga 

försäkringsbolag, If skadeförsäkring Ab (publ), Lokal-Tapiola ömsesidigt försäkringsbolag, 

Pohjola försäkring Ab och Protector Försäkring ASA. Två av dessa försäkringsbolag har inom 

utsatt tid lämnat in offert på patientförsäkringen, Pohjola och Fennia. Båda uppfyller de 

uppställda kraven. Den helhetsmässigt mest fördelaktiga offerten på basen av de i offertbegäran 

uppställda jämförelsegrunderna har Pohjola försäkring Ab gett. 

 Även den gamla patientförsäkringen togs för hela sjukvårdsdistriktet och dess kommuners 

verksamhet. Kommunerna kan i praktiken inte få förnuftiga försäkringar för sin verksamhet utan 

klar statistik över patientskador medan det inte heller går att urskilja kommunernas och 

sjukvårdsdistriktens skadestatistik från varandra. Därför innehåller patientförsäkringsrisken och 

försäkringsavgiften även kommunernas patient-försäkringsrisk och helheten är försäkrad genom 

Vasa sjukvårdsdistrikts försäkring enligt samma princip som tidigare. Kostnaderna fördelas på 

basen av invånarantalet i medlemskommunerna och debiteras som en del av medlemsavgiften.  

 

DIR.:   föreslår att styrelsen väljer Pohjola försäkring Ab som försäkringsgivare 

för patientförsäkringen. 

 

 Medlemskommunernas patientförsäkringsrisk försäkras även från 

1.1.2021 genom Vasa sjukvårdsdistrikts patientförsäkring. 
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STYR: Ekonomidirektören Lena Nystrand deltog i sammanträdet för att 

redogöra för ärendet. 

 

 godkände förslaget efter diskussion. 

 ________ 



Protokoll sida 

12 (28) 

nr 13/2020 

 

Styrelsen § 152  23.11.2020   

  

 

§ 152 Avskrivning av fordringar 

 

FD 37  

Ekonomidirektören har inkommit med förslag att patientavgifter och övriga fordringar hörande 

från tiden 1.11.2018–31.10.2019 skall avskrivas eftersom utmätningsman konstaterat att 

personerna inte haft utmätningsbara tillgångar och eftersom övriga fordringar trots indrivning 

inte betalts. Vårdavgifterna uppgår till 363.319,33 euro och övriga fordringar till 71.448,15 euro. 

Även om patientavgifterna och fordringarna avskrivs från bokföringen betyder det inte att vi 

avstår från möjligheten att driva in avgifterna om det finns möjlighet härtill.  

 

Övriga fordringar består huvudsakligen av utlänningar som saknar försäkringar eller som inte 

kunnat uppvisa det europeiska sjukförsäkringskortet och därmed fakturerats för fullt belopp, dvs. 

både kommunandelen och patientandelen. Dessa behandlas via normala processer och 

kravrutiner men trots uppmaningar lämnar de ofta sina fakturor obetalda.   

 

Eftersom fordringarna består av enskilda personer är listorna inte offentliga men finns till 

påseende på mötet om någon av styrelsemedlemmarna vill bekanta sig med dem.  

 

FD:  föreslår att styrelsen beslutar att vårdavgifter om 363.319,33 euro och 

övriga avgifter om 71.448,15 euro avskrivs. 

 

STYR: Ekonomidirektören Lena Nystrand deltog i sammanträdet för att 

redogöra för ärendet. Nystrand avlägsnade sig från sammanträdet kl. 

10.37. 

 

 godkände förslaget efter diskussion. 

 ________ 
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Styrelsen    § 153     23.11.2020 

 
 
 

§ 153 Servicenivåbeslut för den prehospitala akutsjukvården för tiden 1.1.2021–

31.12.2021 och den prehospitala akutsjukvårdens samarbetsavtal för år 2021 

Dir. 52 
Den prehospitala akutsjukvårdens servicenivå måste årligen uppdateras och godkännas. 

Servicenivåmålet behandlas och godkänns i den styrgrupp som tillsatts för den prehospitala 

akutsjukvården i Åbo universitetssjukhus specialupptagningsområde. Det mål som fastställs för 

servicenivån inom den prehospitala akutsjukvården är likformigt för hela 

specialupptagningsområdet. 

 

När det gäller A/B-uppdrag försvagades servicenivån inom den prehospital akutsjukvården redan 

år 2019. Denna försvagning berodde på att A/B-uppdragen ökade kraftigt på grund av en ändring 

som gjordes i det befintliga nödcentralssystemet. Trots att man strävat efter att korrigera läget 

genom att uppdatera de riskanalyser som används i systemet verkar det vara uppenbart att hela 

riskanalysmodellen borde förnyas. 

 

Den coronapandemi som uppstod på våren 2020 har försvagat servicenivån ännu mera (på basis 

av 1-9/2020). Det här beror till merparten av det faktum att användningen av enheter inom den 

första insatsen kraftigt har begränsats med stöd av nationella linjedragningar och linjedragningar 

som gjorts på specialupptagningsområdesnivå för att minska antalet situationer där personal i 

ifrågavarande enheter kan bli utsatta för viruset. I Vasa sjukvårdsdistrikt och i synnerhet i mindre 

tätorter och i landsbygdsområden är enheterna inom den första insatsen viktiga för insatstiderna. 

När styrgruppen för den prehospitala akutsjukvården i Åbo universitetssjukhus 

specialupptagningsområde skulle fastställa ett mål för servicenivån ansåg den att den försvagade 

servicenivån i främsta hand berodde på något annat än på den prehospitala akutsjukvården eller 

på någon reell förändring i servicebehovet. I och med detta så beslutade styrgruppen att inte 

ändra på servicenivåmålet och ha det kvar som ett långsiktigare mål som realistiskt kan 

eftersträvas när coronapandemin är över och riskbedömningsmodellen har korrigerats. 

 

Den enda förändringen i jämförelse med år 2020 är att regionens basuppgifter har uppdaterats i 

det här servicenivåbeslutet. Ett utkast till beslut om servicenivå har anslutits som bilaga. 

 

Utöver beslutet om servicenivå ska även den prehospitala akutsjukvårdens samarbetsavtal 

uppdateras. Avtalen uppgörs på bestämd tid (1.1.2021–31.12.2021) och de ersätter de nuvarande 

avtalen som är i kraft tillsvidare.  

 

Avtalsutkast        BILAGA § 153/1 

 

De viktigaste förändringarna i avtalet är följande: 

1.  Dispositionen har förtydligats, samtidigt som tidigare interna motstridigheter har tagits bort. 

2.  Anskaffningen och underhållet av vårdutrustning har koncentrerats till sjukvårdsdistriktet. 

3.  Telefoner och anslutningar har överförts på sjukvårdsdistriktets ansvar 

4.  Avtalet är tidsbegränsat.        fortsätter.. 
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5. Kompletteringsavtalet har kompletterats med en dagsambulans på basnivå, vilken är 

stationerad i Vasa. 

 

DIR:  föreslår att styrelsen ska föreslå att fullmäktige ska 

1. godkänna Vasa sjukvårdsdistrikt samkommuns beslut om 

servicenivå för tiden 1.1.2021–31.12.2021. 

2. godkänna den prehospitala akutsjukvårdens samarbetsavtal för år 

2021. 

 

STYR: Överläkare Taneli Väyrynen deltog i sammanträdet för att redogöra 

för ärendet. 

 

 godkände förslaget efter diskussion. 

 ________ 
  



Protokoll sida 

15 (28) 

nr 13/2020 

 

Styrelsen    § 154     23.11.2020 
 
 
 

§ 154 Ändring av organiseringen av den prehospitala akutsjukvården 

Dir. 53 
Den prehospitala akutsjukvården tillhandahålls för närvarande i samarbete med två 

räddningsverk i regionen. Sjukvårdsdistriktet ansvarar för organiseringen av den prehospitala 

akutsjukvården och tillhandahåller endast den fältlednings- och akutvårdsläkarverksamhet som 

hänför sig till den operativa prehospitala akutsjukvården.   

 

Enligt förslaget ska organiseringen av den prehospitala akutsjukvården ändras från och med 

1.1.2022 på så sätt att den prehospitala akutsjukvården därefter tillhandahålls av 

sjukvårdsdistriktet/välfärdssamkommunen. Den prehospitala akutsjukvården kommer ända att 

tillhandahållas i tätt samarbete med räddningsverken för att bibehålla de nuvarande 

synergifördelarna. Räddningsmännens möjligheter att arbeta som förstavårdare på basnivå 

kommer också att tryggas i fortsättningen. Stationeringsorterna inom den prehospitala 

akutsjukvården kommer att bevaras och den nuvarande infrastrukturen kommer att 

tillgodogöras. Räddningsverken kommer även i fortsättningen att ansvara för tillhandahållandet 

av den första insatsen. 

 

Ändringen av organiseringen ses som en viktig strukturell förändring som får den prehospitala 

akutsjukvården till att bli en verksamhetsenhet, och samtidigt till en solidare del av den övriga 

social- och hälsovårdsorganisationen. Ändringen är en naturlig del av den nuvarande 

utvecklingen och den verksamhetslansering som ska göras inom ramen för 

välfärdssamkommunen. Genom ändringen strävar man efter att smidiggöra verksamheten inom 

den prehospitala akutsjukvården, eftersom ändringen raderar de organisationsgränser som 

existerar mellan sjukvårdsdistriktet och räddningsverken. Samtidigt strävar man efter att 

förbättra synergin mellan den prehospitala akutsjukvården och den övriga social- och 

hälsovårdsverksamheten. 

 

Med beaktande av de ändringar som sker i befolkningsstrukturen i kommunerna samt den 

eventuella förändringen av organiseringen av den första insatsen är det täta samarbetet med 

räddningsväsendet synnerligen viktigt för att den närservice som bägge aktör tillhandhåller ska 

kunna tryggas. Likaså verkar det vara sannolikt att samarbetet inom den närmaste framtiden 

utvidgas att omfatta t.ex. räddningsväsendets och den prehospitala akutsjukvårdens 

gemensamma s.k. hybridenheter. 

 

Räddningsverkets livskraft bör bevaras i samband med förändringen, och det här är något som 

bägge part även i fortsättningen förbinder sig till att ha som ett centralt samarbetsmål. I och med 

detta tryggas möjligheterna att utveckla nya samarbetsformer med vilka invånarna i regionen 

även i framtiden kan erbjudas närservice. 

 

Den föreslagna ändringen har planerats att genomföras på ett sätt där den nuvarande 

kostnadsstrukturen och den framtida kostnadsutvecklingen inte ändrar i någon väsentlig 

omfattning och där den närservice som räddningsväsendet eller den prehospitala akutsjukvården  

fortsätter... 
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tillhandhåller inte äventyras. Orsaken till ändringen är inte ett missnöje med samarbetet med 

räddningsverken, varför man även i fortsättningen vill fortsätta det täta samarbetet med 

räddningsväsendet. 

 

Sjukvårdsdistriktets och räddningsverkens separata redogörelse för ändringen och det nuvarande 

läget jämte en sammanfattning av dessa redogörelser   BILAGA § 154/1-4 

 

DIR:  föreslår att styrelsen ska föreslå att fullmäktige ska besluta ändra 

organiseringen av den prehospitala akutsjukvården från och med 

1.1.2022 så att samkommunen därefter tillhandahåller den 

prehospitala akutsjukvården i egen regi. Den prehospitala 

akutsjukvården kommer ända att tillhandahållas i tätt samarbete med 

räddningsverken för att bibehålla de nuvarande synergifördelarna. 

 

STYR: Överläkare Taneli Väyrynen deltog i sammanträdet för att redogöra 

för ärendet. Väyrynen avlägsnade sig från sammanträdet kl. 10.47. 

 

 godkände förslaget efter diskussion. 

 ________ 
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§ 155 Köp av aktier i Kristinestads och Pihlajalinna Terveys Ab:s gemensamma bolag 

Dir. 54 
Kristinestad och Pihlajalinna Terveys Ab har grundat ett gemensamt bolag. Enligt 

bolagsordningen kommer bolaget inom ramen för sitt verksamhetsområde att tillhandahålla 

hälso-, sjukvårds- och socialvårdstjänster samt stödtjänster som hänför sig till dessa i staden 

Kristinestad  och i dess närområde. Bolaget tillhandahåller tjänster för offentliga samfund, 

aktörer inom den tredje sektorn och privatpersoner. 

 

Pihlajalinna Terveys Ab äger 82,5 procent av aktiestocken i det gemensamma bolaget medan 

staden Kristinestad äger 17,5 procent. Parterna har kommit överens att högst 7,5 procent av 

ägarandelen i ett senare skede kan säljas till en aktör som bestäms av Kristinestad. 

 

Parterna har varit i kontakt med Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun och har uttryckt sitt intresse 

av att få samkommunen med i det gemensamma bolaget som ägare. Aktieaffären skulle 

genomföras så att Pihlajalinna Terveys Ab skulle sälja 75 aktier till samkommunen, vilket 

motsvarar 7,5 procent av ägarandelen i det gemensamma bolaget. Priset för aktierna uppgår till 3 

750 euro, vilket köparen ska erlägga på dagen för köpslutet på det bankkonto som säljaren 

meddelat. 

 

För närvarande består styrelsen av fem (5) medlemmar, vilka har fördelats så att Pihlajalinna har 

tre (3) medlemmar i styrelsen och Kristinestad har två (2) medlemmar. Parterna har erbjudit 

samkommunen en (1) styrelseplats. 

 

Tjänsteinnehavare i samkommunen har bedömt de risker som hänför sig till aktieaffären, där de 

bland annat har bedömt de risker som anknyter till verksamheten, förvaltningen och ekonomin. 

På basis av riskbedömningen anses ett medverkande i det gemensamma bolaget vara förknippat 

med en mindre risk än om samkommunen blir utanför det gemensamma bolaget. 

 

Enligt förvaltningsstadgan för Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun äger styrelsen befogenhet att 

besluta i ärenden som hänför sig till ägarstyrning. Beslutet om köpet av aktier är ändå principiellt 

viktigt, varför det skulle vara lämpligt att ta beslutet till fullmäktige. 

 

DIR:  föreslår att styrelsen ska föreslå att fullmäktige ska besluta köpa 75 

aktier av de aktier som Pihlajalinna Terveys Ab innehar i Ab Kristina 

Hälso Terveys Oy till ett pris på 3.750 euro. 

 

STYR: godkände förslaget efter diskussion. 

 ________ 
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§ 156 Fastställande av Vasa centralsjukhus konstprogram för H-nybyggnationen  

Dir. 55 
Vasa centralsjukhus har valt Heini Orell från Frei Zimmer Ab till konstkoordinator för den konst 

som ska anskaffas till centralsjukhusets H-nybyggnation. Tillsammans med Frei Zimmer Ab har 

man kommit överens om att konstprogrammet för centralsjukhusets H-nybyggnation ska 

färdigställas under år 2020. 

 

Till stöd för konstkoordinatorn har man tillsatt en konstarbetsgrupp med Monica Sirén-Aura som 

ordförande. Konstarbetsgruppen har bestått av förutom samkommunens representanter även av 

en arkitekt och konstkoordinatorn. 

 

Konstarbetsgruppen har hittills hållit fyra sammanträden under år 2020. Under vägledning av 

konstarbetsgruppen har konstkoordinatorn utarbetat ett utkast till konstprogram för 

centralsjukhusets H-nybyggnation. 

 

Ett förslag till centralsjukhuset konstprogram för H-nybyggnationen  BILAGA § 156/1-2 

 

DIR:  föreslår att styrelsen ska föreslå att fullmäktige ska godkänna och 

fastställa Vasa centralsjukhus konstprogram för H-nybyggnationen. 

 

STYR: godkände förslaget efter diskussion. 

 ________ 
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§ 157 Verksamhetsplan för utvecklingscentret för patient- och klientsäkerhet 2021 

Dir. 56 
I enlighet med det bindande mål som fullmäktige för samkommunen fastställt för verksamheten 

grundade man år 2019 ett kompetenscentrum för patientsäkerhet och påbörjade tillsammans 

med Åbo universitet en process för att besätta en professur. Social- och hälsovårdsministeriet 

beviljade 12.5.2020 ett statsunderstöd på totalt 3 miljoner euro till Vasa sjukvårdsdistrikt för åren 

2020–2021 för grundandet av ett utvecklingscenter för patient- och klientsäkerhet. Ett villkor för 

beviljandet av statsunderstödet var att sjukvårdsdistriktet erlägger en självriskandel på 200 000 

euro per 1 miljoner euro. Statsunderstödet är avsett för de nationella samordningsuppgifter som 

fastställs i SHM:s beslut och syftet är att ta fram rekommendationer, verksamhetsmodeller och 

nya verktyg för att säkerställa patient- och klientsäkerheten för både experter och klienter. Social- 

och hälsovårdsministeriet tillsatte en styrgrupp för mandatperioden 1.9.2020–31.12.2022 med 

uppgift att svara för den allmänna styrningen av centret (VN/15726/2020). Denna styrgrupp ska 

årligen godkänna den verksamhets- och ekonomiplan som upprättas för användningen av 

statsunderstödet.  

 

Beredningen av den verksamhet som ska drivas av centret har pågått från och med början av år 

2020. Tuija Ikonen, professor i patientsäkerhet, började sin tjänstgöring 1.8.2020, och de övriga 

personvalen slutfördes i september 2020. Budgeten för år 2021 är 1,22 miljoner euro, varav den 

del av summan som täcks med statsunderstödet uppgår till 0,94 miljoner euro, medan den 

planerade personalstyrkan jämte självriskandelarna uppgår till cirka 11,5 årsverken. De nationella 

tyngdpunktsområdena i verksamhetsplanen för år 2021 innefattar samordningen av 

verkställandet av den nationella patient- och klientsäkerhetsstrategin (2017–2021), beredningen 

av en ny nationell strategi (2022-), utvecklandet av den mätning och bedömning som görs inom 

ramen för patient- och klientsäkerheten samt upprätthållandet av nätverk för forskare och 

utvecklare. Inom ramen för det regionala utvecklingsarbetet ska man framförallt bistå 

uppgörandet av en patient- och klientsäkerhetsplan för välfärdssamkommunen och ordna öppna 

forskarseminarier inom ramen för det utbildningssamarbete som idkas i Österbotten samt ta fram 

en studiehelhet i patient- och klientsäkerhet. I sjukvårdsdistriktet kommer man inom ramen för 

den här verksamheten stärka akutvårdsprocesserna och utveckla simuleringscentret samt ta fram 

material för introduktionen av personalen och handledningen av medicine studerande och 

vårdstuderande. De utbildningar, verksamhetsmodeller och verktyg som testats i Vasa 

sjukvårdsdistrikt ska öppet förmedlas över hela Finland i linje med villkoren för beviljandet av 

statsunderstödet. 

 

DIR:  föreslår att styrelsen ska  

1. anteckna ärendet för kännedom. 

2. föreslå att fullmäktige ska anteckna ärenden för kännedom. 

 

STYR: godkände förslaget efter diskussion. 

 ________ 
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§ 158 Utnämning av arbetarskyddschef  

Dir. 57 
Enligt 28 § i lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på 

arbetsplatsen (44/2006) ska arbetsgivaren utse en företrädare (arbetarskyddschef) för det 

arbetarskyddssamarbete som bedrivs på arbetsplatsen. 

 

Arbetarskyddschefens uppgift är att bistå arbetsgivaren och förmännen i uppgifter som hänför sig 

till anskaffning av sakkunskap om arbetarskydd samt till samarbetet med arbetstagarna och 

arbetarskyddsmyndigheterna. Arbetarskyddschefen ska för detta ändamål på arbetsplatsen vidta 

nödvändiga åtgärder för att ordna och upprätthålla samarbetet mellan arbetsgivarna och 

arbetstagarna samt arbeta för utvecklande av arbetarskyddssamarbetet. 

 

Arbetarskyddschefen ska med hänsyn till arbetsplatsens och arbetets karaktär samt 

arbetsplatsens storlek vara tillräckligt kompetent och ha tillräckligt god förtrogenhet med 

arbetarskyddsbestämmelserna och förhållandena på arbetsplatsen samt också i övrigt ha 

förutsättningar att kunna behandla ifrågavarande frågor och ordna ifrågavarande samarbete. 

 

I Vasa sjukvårdsdistrikt har säkerhetschefen fungerat som arbetarskyddschef. När 

säkerhetschefen nu övergått till nya utmaningar är det all anledning att ompröva 

arbetarskyddschefens roll. Säkerhetschefen kommer att ha mycket arbete som hänför sig till 

bildandet av den nya välfärdssamkommunen och å andra sidan så behöver den nya 

organisationen en arbetarskyddschef på heltid från och med 1.1.2020. 

 

Med tanke på det så skulle det vara ändamålsenligt att ha en tjänsteinnehavare som uppfyller de 

krav som fastställs i lag att sköta arbetarskyddschefens uppgift vid sidan av sin egen tjänst till 

slutet av år 2021. Arbetsgivaren har bedömt att chefsöverskötare Arja Tuomaala uppfyller de krav 

som ställs i lag. Arja Tuomaala har också gett sitt samtycke till skötseln av denna uppgift. 

 

DIR.:  föreslår att 

1. att styrelsen ska utse chefsöverskötare Arja Tuomaala till Vasa 

sjukvårdsdistrikts arbetarskyddschef, vid sidan av sin egen tjänst, 

till den 31 december 2021. 

2. ge samkommunsdirektören befogenhet att avtala om övriga villkor 

som hänför sig till skötseln av arbetarskyddschefens uppgift i 

enlighet med de linjedragningar som föreslagits av 

personalsektionen. 

 

STYR: Chefsöverskötare Arja Tuomaala avlägsnade sig från sammanträdet på 

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

i ärendet fattades. 

 godkände förslaget efter diskussion. 

 ________ 
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§ 159 Avgång från förtroendeuppdrag – Jan Ray 

FD 38 
Jan Ray har anhållit om avsked från sitt uppdrag i revisionsnämnden fr.o.m. 1.1.2021. Orsaken 

till att han avgår är att Ray föreslås väljas till ledamot i styrelsen och enligt 75 § i kommunallagen 

(410/2015) är en ledamot av styrelsen inte valbar till revisionsnämnden. 

 

Enligt 70 § 3 moment i kommunallagen (410/2015) kan en person på giltiga skäl avgå från ett 

förtroendeuppdrag. Det organ som utser den förtroendevalda beslutar om beviljande av avsked. 

 

Enligt 32 § i kommunallagen väljs ledamöterna i revisionsnämnden av fullmäktige. 

 

FD:  föreslår att styrelsen ska föreslå till fullmäktige att det ska 

1. bevilja Jan Ray avsked från sitt uppdrag i revisionsnämnden fr.o.m. 

1.1.2021. 

2. utse en ny medlem till revisionsnämnden för den återstående 

mandatperioden fr.o.m. 1.1.2021. 

 

STYR: godkände förslaget efter diskussion. 

 ________ 
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§ 160 Mötesdatum för våren 2021  

FD 39 
Följande mötestider föreslås för styrelsen för våren 2021: 

 

Måndagen 18.1.2021 kl. 9 

Måndagen 22.2.2021 kl. 9 

Måndagen 22.3.2021 kl. 9 

Måndagen 19.4.2021 kl. 9 

Måndagen 17.5.2021 kl. 9 

Måndagen 14.6.2021 kl. 9 

 

Följande mötestider föreslås för fullmäktige: 

 

Måndagen 25.1.2021 kl. 10 

Måndagen 29.3.2021 kl. 10 

Måndagen 7.6.2021 kl. 10 

 

 

FD:  föreslår att styrelsen ska besluta godkänna de föreslagna datumen. 

 

STYR: Gösta Willman avlägsnade sig kl. 11:27. 

 

 godkände förslaget efter diskussion. 

 ________ 
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§ 161 Kösituationen och behov av mertidsarbete på operativa ansvarsområdet 

CÖL 14 

På grund av COVID-19-läget förvärrades kösituationen på Vasa centralsjukhus operativa område 

på våren 2020 och något även under hösten 2020. Det här gäller framförallt den 

operationsverksamhet som hänför sig till ortopedin, ögonkirurgin och plastikkirurgin. Därtill 

håller läkarbemanningen inom ögonsjukdomarna på att försvagas. På de nämnda 

specialområdena blir man tvungen att ta till specialarrangemang för att få läget och de uppstådda 

köerna under kontroll. Med beaktande av det ovan beskrivna läget har man uppgjort planer för 

att lösa denna fråga. 

 

Ortopedi: Enligt planerna ska man genomföra 50 extra protesoperationer med hjälp av en s.k. 

”fjärde protesteknik” i en takt av cirka två–tre proteser per vecka. Kostnaden per utförd åtgärd 

leder till en extra ersättning på 500 euro som erläggs ortopeden och en ersättning på 250 euro 

som erläggs anestesiläkaren (ingen tidsbunden arbetstidsersättning för timmar som överskrider 

arbetstiden). Totalt skulle ersättningen för dessa operationer uppgå till cirka 1 000 euro/protes 

(750 € x 1,3 = 975 €), dvs. till 50 000 € för femtio proteser. 

 

Plastikkirurgi: På Vasa Centralsjukhus arbetar en plastikkirurg med en arbetsinsats på 30 %, 

vilket inte räcker till att förkorta de köer som uppstått tidigare. Under ”Coronavåren” 

annullerades ett omfattande antal icke-brådskande plastikkirurgiska operationer, varför man inte 

kommer att kunna uppfylla vårdgarantin. Nu har man börjat gripa tag i problemet med hjälp av 

köpta tjänster som kostar 1 500 €/dag. Åtta utomstående plastikkirurger/operationsdag har 

inplanerats för hösten 2020, till ett totalpris på 15 600 €. För att vårdköerna med besked ska fås 

inom ramen för vårdgarantin borde man satsa på den här verksamheten åtminstone ännu under 

våren 2021 med en till plastikkirurgisk dag per vecka, vilket skulle leda till följande kostnad: 15-

20 veckor x 2 x 1 500 €, dvs. 58 500- 78 000 € (inklusive sociala kostnader). 

 

Ögonsjukdomar: Behovet är störst inom ögonsjukdomarna. På grund av de rådande arbets-

tidsarrangemangen (inga tjänsteläkare med full arbetstid) kan köerna emellertid inte avkortas 

med hjälp av normala avtal om mertidsarbete för läkare. För att läkarnas arbetstid ska kunna 

frigöras för mera krävande uppgifter har man som mål att kunna utbilda sjukskötare till att 

genomföra ca 2 000 glaskroppsinjektioner/år. Personalsektionen har vid sitt sammanträde 

2/2020 § 6 beslutat att ett personligt tillägg ska erläggas till skötare som utför 

glaskroppsinjektioner (230 €/mån.) så länge som de utför dylika injektioner. 

    

CÖL: föreslår att styrelsen antecknar rapporten till kännedom. 

 

STYR: godkände förslaget efter diskussion. 

 ________ 
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§ 162 Klientrådets resolution 14.10.2020 

CÖSK 8 
Förvaltningsdirektör Juha Post presenterade sig för klientrådet och redogjorde för det aktuella 

beredningsarbetet som görs inom ramen för välfärdssamkommunen. 

 

Arkitekterna Maikki Laattala och Elina Salakari i alliansen Bothnia High 5 redogjorde för 

färgvärlden och inredningen i H-huset. I inredningen av H-huset strävar man att uppnå samma 

känsla som på kusten i Österbotten, och de olika våningarna har fått namn som bygger på den 

lokala naturen. Därför används teman som kust, hamn, laguner, strand och hav som 

utgångspunkt för att skapa en naturnära färgstämning. Klientrådet ansåg att uppdelningen i olika 

temaområden var en utmärkt idé. 

 

Vasa centralsjukhus konstkoordinator Heini Orell redogjorde för sjukhusets konstprogram. Hon 

redogjorde för hurdan konst har planerats för H-huset och var konst eventuellt kunde placeras. 

Avsikten är att konstverkshelheten ska stöda det inredningstema som valts för H-huset, dvs. 

Österbottens kust. I placeringen av konsten kommer man också ge akt på tillgängligheten, och 

förhoppningen är att den ska erbjuda upplevelser även för människor med olika begränsningar. 

 

Klientrådet framförde följande om anskaffningen av konst till H-huset: 

• Konst kan väcka dialog på många olika sätt och lyfta fram olika tankar. En del vill ha lugn och 

ro runt sig och andra, exempelvis barn, vill ha helt andra saker.  

• Det är bra att man inrymmer konst på sjukhuset. Jag gillar natur- och havsteman. På vissa 

platser kunde man ha konst som får en att begrunda, till exempel i någon aula. På psykiatrin 

kunde det kanske passa med fototapeter samt med tryck på dörrar och skärmar. 

• Barn får en trygghet av figurer som de kan identifiera, men också om det finns något på 

sjukhuset som de kan komma ihåg. Bekanta saker fastnar i minnet och det borde tas i 

beaktande i planeringen av de utrymmen som är avsedda för barn. En naturbild passar inte så 

bra för barn, utan det behövs mer symbolik och detaljer som de kan titta på. Ett sjukhusbesök 

kan vara en upplevelse. Kunde Vasa centralsjukhus ha en egen gestalt som används på olika 

platser och som barnen kunde känna igen. 

• Kunde man ha något interaktivt i byggnaden, barnen kunde exempelvis rita fiskar som sedan 

skulle skannas över till ett akvarium. Likaväl kunde de vara fotografier som tagits av unga. 

Digital konst kan också användas. 

• Konsten kunde bestå av bilder av något som kan kopplas till något tema som används i 

inredningen. Jag anser att abstrakt konst inte lämpar sig så bra på ett sjukhus, eftersom dylik 

konst kan tolkas för brett. För en person kan en röd färg förmedla värme, medan en annan 

person kan uppleva den som skrämmande. 

• Har man forskat i hurdana verk som finns på sjukhus och hur de påverkar olika patienter? 

• Färger och lugn är viktiga för patienter. Bilder bör vara lugna och temat kan vara naturen. 

Även för personalen är det viktigt att konsten förmedlar ett lugn, exempelvis i personalen 

pausrum. 

 

fortsätter... 
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Styrelsen    § 162     23.11.2020 

 

 

 

• Konst kan finnas på en aning överraskande ställen, exempelvis på toaletter, i golv, tak och 

förbindelsegångar. Digital konst kan också användas. Om man kan se ett havslandskap i 

fönstret så ställs ju frågan att hur ändamålsenligt är det att använda motsvarande bildkonst 

på väggen. Jag vill bli överraskad. Modern, abstrakt konst kan enligt mig mycket bra användas 

på en del platser på sjukhuset. 

• Färgplanen är verkligen neutral, lugn och balanserad. Med konst kan man skapa upplevelser 

och något av intresse i en miljö. Jag föreslår tillämpad konst i form av ”halmmobiler” där 

angreppsättet liknar modern konst. 

• Unga konstnärer kunde visa upp sin konst på sjukhuset i form av ambulerande 

konstutställningar. 

 

Klientrådets resolution       BILAGA § 162 

 

CÖSK:  föreslår att styrelsen ska anteckna klientrådets resolution för 

kännedom.  

 

STYR: godkände förslaget efter diskussion. 

 ________ 
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§ 163  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. 

 

- Styrelsens möte i december flyttas från 14.12.2020 till tisdagen 15.12.2020 kl. 9.00, Grågås, 

Y3. 
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Anvisning för begäran om omprövning 

      Datum för sammanträdet 

Styrelsesammanträdet   23.11.2020 

 

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: 145–150, 153–157, 159–163 

 

 

Anvisning för begäran om omprövning 

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

 

Paragrafer: 151, 152, 158 

 

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  27.11.2020.

 

 

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

