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Organ: Styrelsen, Vasa sjukvårdsdistrikt  

  
Tid: 22.3.2021 kl. 9.00 – 11.09 

Plats: Vasa centralsjukhus, auditorium Örn, Y3 

 

Närvarande: Hans Frantz   ledamot, ordf. 
Barbro Kloo   ledamot 
Hans-Erik Lindqvist  ledamot 
Åsa Blomstedt    ledamot 
Monica Sirén-Aura   ledamot 

 Mikael Lindvall   suppleant 

Mona Vikström    ledamot 

Per Hellman    ledamot 
Ulla Hellén    ledamot 
Raija Kujanpää    ledamot  Anlände kl. 9.05 
David Pettersson   ledamot 
Rainer Bystedt    ledamot 

 Jan Ray    ledamot 
 

Frånvarande: 
 

Sakkunniga: Lena Nystrand   § 23–28  Avlägsnade sig kl. 10.17 
 Mari Plukka   § 32 
 
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: 23 - 34 
 
Protokollet  Ordförande    Sekreterare 
undertecknat:  Protokollet godkänt och  Protokollet godkänt och  

 undertecknat 22.3.2021  undertecknat 22.3.2021 

 Hans Frantz   Juha Post 
 
Justerat: Plats och tid:   Plats och tid: 
 Protokollet elektroniskt justerat och Protokollet elektroniskt justerat och  
 godkänt 25.3.2021   godkänt 24.3.2021 

 Barbro Kloo   Hans-Erik Lindqvist 
 
Framlagt till  Framlagts allmänt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes: 
påseende: under tiden 
 ____/____ - ____/____.20___ _________________________ 
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Organ: Styrelsen, Vasa sjukvårdsdistrikt 
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§ 29 Förändringar till investeringsbudgeten år 2021 8 

§ 30 Verksamhetsberättelse för sektionen för ägarstyrningen 2020 9 

§ 31 Medlem till direktionen för Gamla Vasa sjukhus; mandatperiod 1.6.2021 – 31.5.2025 10 

§ 32 Upphandling av genanalysator till patologilaboratoriet 11 

§ 33 Kvalitetsrapporten 2020 12 

§ 34 Motion gällande ersättning för handledning av studerande 13 

§ 35 Eventuella övriga ärenden 16 
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Styrelsen    § 23 - 24    22.3.2021 
 
 
 

§ 23 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 12 styrelseledamöter, 1 suppleant samt fullmäktiges ordförande, 

fullmäktiges första vice ordförande närvarande och fullmäktiges andra vice ordförande. 

 

Ordföranden konstaterade sammanträdet vara lagenligt sammankallat och beslutsfört. 

________ 

 

 

 

§ 24 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 Barbro Kloo och Hans-Erik Lindqvist. 

 

STYR: Till protokolljusterare valdes ledamöterna Barbro Kloo och Hans-Erik 

Lindqvist. 

 ________  
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Styrelsen    § 25      22.3.2021 
 
 
 

§ 25 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: Styrelsen beslutade enhälligt att ett ärende om ambulansupphandling år 

2022 (§ 27) ska tas till behandling. 

 

Till övriga delar godkände styrelsen arbetsordningen.. 

________ 
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Styrelsen    § 26     22.3.2021 
 
 
 

§ 26 Lägesöversikt 

 

Dir. 7 

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 marsmånad vid sammanträdet. 

 

 

DIR.:  föreslår att styrelsen ska anteckna sjukvårdsdistriktsdirektörens  

  lägesöversikt för mars 2021 för kännedom. 

 

STYR:  Raija Kujanpää anlände till mötet kl. 9.05. 

 

godkände förslaget efter diskussion. 

  ________ 
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Styrelsen    § 27     22.3.2021 
 
 
 

§ 27 Ambulansanskaffningar för 2022 

 

Dir. 8 
Enligt styrelsens beslut av den 23.11.2020 har anskaffningar och underhåll av vårdutrustning för 

den prehospitala vården koncentrerats till sjukvårdsdistriktet.  

 

Österbottensräddningsverk har årligen förnyat sin bilpark med åtminstone 3 nya ambulanser och 

kostnaderna ingår i faktureringen för den prehospitala verksamheten. Anskaffningsprocessen är 

dock så omfattande och utdragen att överlåtelsen av bilarna kan ske tidigast 6-8 månader efter 

anskaffningsbeslutet. Man är därför tvungen att påbörja själva upphandlingsprocessen redan 

under våren 2021 för de ambulanser som skall levereras 2022. Eftersom verksamheten är 

budgeterad som köptjänst i sjukvårdsdistriktets budget och eftersom budgeten för nästa år inte 

ännu uppgjorts finns inga beslut eller budgetanslag för ambulansanskaffningen 2022. 

 

Överläkare Taneli Väyrynen föreslår att fyra ambulanser och en ledningsbil anskaffas under 2022 

till en totalkostnad om ca 700.000,- euro samt fyra ambulanser per år under 2023 respektive 

2024 till en kostnad om ca 560.000,- per år. Idag har bilarna finansierats genom leasing och 4-5 

år är den optimala användningstiden om man cirkulerarar bilarna enligt slitage och körda 

kilometrar. Underhållsavtalen uppgår till ca 4.350,- euro per år per bil. 

 

Styrelsen behöver ta ställning till den kommande investeringen så att man i fortsättningen 

beräknar in nyanskaffningar av ambulanser varje år och att kostnaderna tas med i den normala 

budgetberedningen för 2022 eftersom kostnaderna uppstår först då. 

 

 

DIR.:   föreslår att styrelsen godkänner att upphandlingen kan påbörjas för att kunna 

slutföras under 2022 och att budgetmedel tas med i den normala 

budgetberedningen för 2022. 

 

STYR: godkände förslaget efter diskussion. 

 

Styrelsen beslutade att ärendet ska tas till noggrannare behandling vid nästa 

sammanträde. 

  ________ 
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Styrelsen    § 28     22.3.2021 
 
 
 

§ 28 Distriktsdirektörens, förvaltningsdirektörens, chefsöverläkarens och  

chefsöverskötarens beslut  

 

Dir. 9 

Distriktsdirektörens, förvaltningsdirektörens, chefsöverläkarens och chefsöverskötarens 

beslutsförteckningar som bilaga. 

 

Distriktsdirektörens beslut    BILAGA § 27/1 

Förvaltningsdirektörens beslut   BILAGA § 27/2 

Chefsöverläkarens beslut    BILAGA § 27/3 

Chefsöverskötarens beslut    BILAGA § 27/4 

 

 

DIR.: föreslår att styrelsen antecknar beslutsförteckningarna för kännedom. 

 

STYR: godkände förslaget efter diskussion. 

 ________ 
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Styrelsen    § 29     22.3.2021 
 
 
 

§ 29 Förändringar till investeringsbudgeten år 2021 

Dir. 10  
I samband med budgetbehandlingen för 2021 stod det klart att en tilläggsbudget skulle behövas 

gällande IT-investeringar till välfärdsområdet men uppskattningarna om omfattningen saknades 

i det inledande skedet av planeringen.  

 

Vartefter planeringen och beredningen av välfärdsområdet framskridit står det klart att 

organisationen under de kommande åren av uppbyggnad kommer att behöva göra omfattande 

satsningar för en gemensam It och en fungerande It- infra. Det hela kommer att göras stegvis och 

fram till att Aster Botnia tas i bruk måste vissa åtgärder göras för att få en fungerande helhet av 

nuvarande system från olika organisationer. Vissa absolut nödvändiga åtgärder behöver startas 

omgående. 

 

Nya www-sidor skall planeras och skapas och ett gemensamt intranet planeras och byggas. Den 

nya organisationen behöver gemensamma e-postadresser, ett nytt dokument- och 

ärendehanteringssystem, ett system för uppföljning av feedback från kunder, patienter och 

klienter samt ett verksamhetsplaneringssystem. Därtill behövs olika ändringar i befintliga system 

för att bygga den helt nya organisationen parallellt med den nuvarande, omfattande ny 

organisationsmodell, nya enheter och ny kontoplan i ekonomi och HR-systemen, robotik för 

överföring av personalen, kopplingar och kopplingsarbete till andra system. Sammankopplingar 

av de befintliga patientdatasystemen för patient- och kommunfaktureringsmaterial etc. 

 

En It-investeringshelhet för 2021 om 4,5 miljoner euro föreslås innefattande planeringen av 

helheten för en miljon euro, dokument- och ärendehanteringssystemet samt www och 

intranätbygget för 0,5 miljoner vardera medan resten uppskattas för diverse ändringar och 

kopplingar mellan systemen samt mindre anskaffningar. Dessa investeringar är nödvändiga för 

att kunna starta 1.1.2020 medan andra investeringar tillkommer under de följande åren. 

Styrgruppen för beredningen av Österbottens välfärdsområde, 23.2.2021, har behandlat 

budgetförändringen och godkänt ärendet förs vidare till styrelsen och fullmäktige. 

 

DIR:   föreslår att, styrelsen föreslår att fullmäktige godkänner ändringarna i 

investeringsbudgeten för 2021 med 4,5 miljoner. 

 

STYR: Ekonomidirektören Lena Nystrand deltog i sammanträdet för att 

redogöra för ärendet. Nystrand avlägsnade sig från sammanträdet kl. 

10.17. 

 

 godkände förslaget efter diskussion. 

  ________ 
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Styrelsen    § 30    22.3.2021 
 
 
 

§ 30 Verksamhetsberättelse för sektionen för ägarstyrningen 2020 

FD 7  
Enligt den anvisning som samkommunens styrelse godkänt för ägarstyrningen ska sektionen för 

ägarstyrningen kontinuerligt rapportera till samkommunens styrelse om verksamheten i dotter- 

och intressesammanslutningar genom av sektionen upprättade protokoll och årligen i form av 

årsberättelser. Årsberättelserna ska inrymma uppgifter över hur de uppställda målsättningarna 

har förverkligats och eventuellt förändrats, genomförda riskanalyser och bolagens ekonomiska 

läge. 

 

Sektionen för ägarstyrningen har godkänt verksamhetsberättelsen och har vid sitt sammanträde 

18.2.2021/§ 8 beslutat att den ska föras till styrelsen för kännedom. 

          BILAGA § 29 

 

FD:  föreslår att styrelsen ska anteckna verksamhetsberättelsen för 

sektionen för ägarstyrningen för år 2020 för kännedom. 

 

STYR:  godkände förslaget efter diskussion. 

 ________  
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Styrelsen    § 31    22.3.2021 
 
 
 

§ 31 Medlem till direktionen för Gamla Vasa sjukhus; mandatperiod 1.6.2021 – 

31.5.2025 

 
Dir. 11  

Ansvarsområdesdirektör Mirja Remes har fungerat som ordinarie medlem i direktionen för 

Gamla Vasa sjukhus och överskötare Tanja Jaakola som ersättare, under nuvarande period t.o.m. 

31.5.2021. Till nästa period 1.6.2021 – 31.5.2025 föreslås som ordinarie medlem överskötare 

Tanja Jaakola och som ersättare chefsöverläkare Peter Nieminen. 

 
Medlemsbegäran        BILAGA § 30 

  

DIR:  föreslår, att styrelsen väljer överskötare Tanja Jaakola till ordinarie 

medlem i direktionen för Gamla Vasa sjukhus och att chefsöverläkare 

Peter Nieminen väljs till ersättare. 

 

STYR: godkände förslaget efter diskussion. 

 ________ 
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Styrelsen    § 32    22.3.2021 
 
 
 

§ 32 Upphandling av genanalysator till patologilaboratoriet 

CÖL 4  
Patologiavdelningen föreslår att en genanalysator ska upphandlas till Vasa centralsjukhus på det 

sätt som beskrivs i den anslutna bilagan. Upphandlingen av en genanalysator finns inte med i 

årets budget. För närvarande genomförs analyserna av patologilaboratoriet på centralsjukhuset i 

Jyväskylä eller av det privata laboratoriet Jilab i Tammerfors. Upphandlingen av en egen 

genanalysator skulle göra det möjligt att genomföra analyser i Vasa, vilket skulle sänka 

totalkostnaderna, men även göra det möjligt att påbörja selektiva behandlingar av cancer avsevärt 

snabbare. 

 

Onkologiöverläkare, professor Antti Jekunen konstaterar att  MSI identifieras i samtliga fall av 

tarmcancer och att gentester genomförs rutinmässigt vid lungcancer, varav åtminstone tre lämpar 

sig för Idylla. I framtiden kommer antalet gentester som lämpar sig för denna apparatur dock att 

bli fler. Gentester blir snabbt allt vanligare, samtidigt som behovet av testning under pågående 

vård tilltar, för vilket centraliserade apparater inte lämpar sig.  

 

Enligt patologiöverläkare Marcus Svartbäck har de flesta sjukhus en egen analysator så även 

exempelvis Björneborg och Seinäjoki. Det medicinska ansvarsområdets direktör Christian 

Kantola förordar också upphandlingen. 

 

Priset på apparaturen är 59 000 € (moms 0%), återförsäljare: Algol Diagnostic.  

På marknaden finns det inga andra tekniskt likartade analysatorer, varför den kunde anskaffas 

genom direktupphandling. Ett leasingavtal ingås för 1.2.2021-31.12.2021,varvid den egentliga 

upphandlingen av apparaturen flyttas till år 2022.  

 

Leasingpriset för testsatser (2021) gottgörs i samband med upphandlingen av apparaturen (2022) 

enligt följande: 100 % gottgörelse – över 15 testsatser år 2021 

50 % gottgörelse – 10–15 testsatser år 2021 

0 % gottgörelse – under 10 testsatser år 2021 

 

Den planerade användningen vid Vasa centralsjukhus kommer att bli högre än det som kan 

genomföras med 15 testsatser, varför vi kommer att få en gottgörelse på 100 % när vi upphandlar 

apparaturen nästa år. 

 

Anhållan om upphandling av Biocartis genanalysator Idylla    BILAGA § 31 

 

CÖL:               föreslår att styrelsen på basis av såväl de ekonomiska som vårdmässiga 

fördelarna ska godkänna att man förbinder sig till att upphandla denna 

apparatur år 2022 och också ska godkänna att apparaturen leasas år 

2021 (1.2-31.12.2021)        

 

STYR: godkände förslaget efter diskussion. 

 ________ 
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Styrelsen    § 33    22.3.2021 
 
 
 

§ 33 Kvalitetsrapporten 2020 

CÖSK 1  
Kvalitetsrapporten är en sammanställning av det föregående årets utvecklings- och säker-

hetsarbete. Den föreliggande rapporten som utarbetats i multiprofessionellt samarbete är den 

nionde i ordningen.  Syftet med kvalitetsrapporten är att stödja och systematisera utvecklandet 

av verksamheten. Rapporten är ett dokument som olika sakkunniga utarbetat över det gångna 

året och en framtidsöversikt ur synvinkeln för kvalitetsarbete, patientsäkerhet, övergripande 

säkerhet, patientombudsmännens verksamhet, patientförsäkringsbeslut, klientrespons, 

dataskydd, sjukhushygien, radiologi, strålbehandling och vårdtyngdsklassificering. Syftet med 

rapporten är att öka genomskinligheten samt att ge såväl personalen som patienter och anhöriga 

en bild av servicenivåerna och utvecklingsarbetet vid Vasa centralsjukhus. 

 

          BILAGA § 32 

 

  

CÖSK:  föreslår, att styrelsen tar del av rapporten och ger den fullmäktige till 

kännedom. 

 

STYR: Kvalitetsdirektören Mari Plukka deltog i sammanträdet kl. 10.27-10.51 

för att redogöra för ärendet. Plukka avlägsnade sig från sammanträdet 

före beslutsfattandet. 

 

 godkände förslaget efter diskussion. 

 ________ 
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Styrelsen    § 34     22.3.2021 
 
 
 

§ 34 Motion gällande ersättning för handledning av studerande 

CÖSK 1  
Fullmäktigeledamot Päivi Karppi tillställde en fullmäktigemotion på det sammanträde som 

fullmäktige höll 25.1.2021/§ 5. I motionen framförs att Vasa sjukvårdsdistrikt i fortsättningen ska 

betala en ersättning på fem euro för varje dag en arbetstagare handleder studerande. Styrelsen 

remitterade fullmäktigemotionen till chefsöverskötaren för beredning vid sitt sammanträde 

22.2.20217/§ 21. 

 

Vasa centralsjukhus är ett undervisningssjukhus. Enligt hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010) 

är yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården som är anställda hos en samkommun för 

ett sjukvårdsdistrikt skyldiga att delta i utbildningsverksamhet inom hälso- och sjukvården på det 

sätt som avtalas mellan samkommunen och en utbildningsanordnare. 

 

Yrkesexamina för legitimerade yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården (t.ex. 

sjukskötare, hälsovårdare, barnmorskor) tar cirka 3,5 – 4,5 år i anspråk att avklara och är till 

omfattningen 210 – 270 studiepoäng. Cirka 35 – 45 % av studierna utgörs av praktik. 

Utbildningen av närvårdare inrymmer åtminstone 20 studieveckor av  inlärning i arbetet eller så 

kan utbildningen genomföras som läroavtalsutbildning. Syftet med denna praktik/inlärning i 

arbetet är att erbjuda den studerande erfarenheter som främjar den studerandes yrkesskicklighet. 

Under praktiken/inlärningen i arbetet får den studerande utveckla sin professionalism, sin 

kompetens och sina arbetslivsofärdigheter men också omfatta de tillvägagångssätt som används 

i organisationen. Den person som handleder den studerande har en viktig roll att spela i den 

praktik som strävar efter att främja den studerandes yrkesskicklighet i och med att handledaren 

ska stöda den studerandes inlärning men också utveckla den studerandes professionalism. 

Samtidigt erbjuder praktikperioden/inlärningen i arbetet arbetsgivaren en utmärkt möjlighet att 

rekrytera blivande vårdanställda. 

 

Styrelsen för sjukvårdsdistriktet har vid sitt sammanträde 16.1.2013/§ 23 tagit ställning till det 

handledningsarvode som yrkeshögskolorna och yrkesinstituten i Vasanejden betalar för 

studerande som avklarar praktikperioder på Vasa centralsjukhus. Vid det tillfället halverades 

praktikersättningarna och läroinrättningarna förband sig till att i fortsättningen sköta om de s.k. 

LOVe-tenterna (webbaserad utbildning i läkemedelsbehandling) men också till att klinikläraren 

finns till sjukhusets förfogande på överenskommet sätt. 

I och med reformen av yrkesutbildningen och i enlighet med 73 § i lagen om yrkesutbildning 

(531/2017) betalas ingen ersättning för utbildning som grundar sig på ett utbildningsavtal till den 

som tillhandahåller en utbildningsavtalsarbetsplats. Således har yrkesläroanstalten i Vasa 

(Vamia) och Yrkesakademin i Österbotten inte betalat någon handledningsersättning efter år 

2017. Med de övriga yrkeshögskolorna utanför Vasanejden har man ingått separatavtal som 

inrymmer en handledningsersättning på 8,41 euro/studerande och en ersättning för skyddskläder 

på 8,60 euro/studerande/vecka (=5 dagar.). 

 

fortsätter.. 
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Styrelsen    § 34    22.3.2021 

 

 

 

Med stöd av de ömsesidiga avtal som Vasa centralsjukhus har ingått med läroinrättningarna ska 

centralsjukhuset: 

a) anordna goda verksamhets- och studiemöjligheter för de studerande och för den handledande 

personalen vid den skola som ombesörjer undervisningen genom att upplåta 

sjukvårdsinrättningens utrymmen och utrustning för sådan användning, som inte väsentligt 

begränsar eller försvårar genomförandet av sjukvårdsinrättningens lagstadgade åligganden 

b) ålägga centralsjukhusets anställda att utföra handlednings-, undervisnings- och 

utvärderingsuppgifter samt utse en handledare för varje studerande; 

c) erbjuda studerande en möjlighet att använda sig av personalmatsalens tjänster, samt 

d) anordna skyddsdräkter för skolornas studerande och ombesörja underhållet av desamma samt 

anvisa omklädningsutrymmen. 

 

Årligen utför cirka 1 100 – 1 300 studerande inom social- och hälsovården sin praktik på 

centralsjukhuset. Dessa praktikperioder omfattar cirka 18 000 – 20 000 dagar. År 2020 var ett 

undantag när praktikperioderna avbröts för i sammanlagt 13 veckor på grund av pandemin. 

 

Efter varje praktikperiod erbjuds studerandena en möjlighet att kommentera kvaliteten på 

handledningen. Denna respons insamlas med hjälp av den internationella Cles-enkäten med en 

skala från 1 till 10 (1=Helt av annan åsikt, 10=Helt av samma åsikt). År 2020 besvarades enkäten 

av cirka hälften av de studerandena som utförde sin praktik på sjukhuset. Studerandena var nöjda 

med sin handledning (mv 8,7) och sin inlärning under praktikperioden (mv 8,7). 

 

Den handledningsersättning som yrkeshögskolan i Vasa (VAMK) och Yrkeshögskolan Novia 

(NOVIA) betalat och som inrymmer även en ersättning för skyddskläder har årligen uppgått till 

57 000 euro, med undantag av år 2020. De ersättningar som övriga läroinrättningar betalar 

varierar från år till år utgående från hur många studerande som utfört sin praktik på sjukhuset. 

 

Nationellt finns det ingen enhetlig linje för hur ersättningar för studerande ska värderas. På 

många centralsjukhus har ersättningen allokerats till enheternas fortbildning och verksamhet 

som främjar välbefinnande i arbetet. I sjukvårdsdistriktets område har ersättningarna för 

handledningen av studerande allokerats enligt följande: 

- Vasa stads social- och hälsosektor: handledaren får 5 euro/handledningsdag; 

- Närpes stad: 100 €/studerande betalas till den enhet som sörjer för handledningen för att 

stärka gemenskapen; 

- Social- och hälsovården i Oravais-Korsholm-Vörå: ersättning betalas till enheten för att stärka 

gemenskapen; samt 

- Vasa centralsjukhus och de övriga kommunerna/samkommunerna i regionen har inte 

allokerat de ersättningar som betalas för handledning av studerande. 

 

I och med att verksamheten överförs till samkommunen för Österbottens välfärdsområde måste 

de avtal som ingås med läroinrättningar gällande ersättning för handledning av studerande och 

ersättning för skyddskläder revideras och förenhetligas. På samma gång måste också allokeringen 

av de ersättningar som betalas för studerande förenhetligas.  

fortsätter... 
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Styrelsen    § 34    22.3.2021 

 

 

 

Med tanke på ovanstående skulle det vara ändamålsenligast att man i samband med beredningen 

av Österbottens välfärdssamkommun upprättar en plan om hur de ersättningar som betalas för 

handledningen av studerande ska användas. 

 

Fullmäktigemotionen       BILAGA § 33 

 

CÖSK:  föreslår att styrelsen ska: 

1. anteckna redogörelsen för kännedom och föra den till fullmäktige 

som ett genmäle på fullmäktigemotionen. 

2. föreslå att fullmäktige ska anse fullmäktigemotionen som 

färdigbehandlad.  

 

STYR: godkände förslaget efter diskussion. 

 ________ 
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Styrelsen    § 35    22.3.2021 
 
 
 

§ 35 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. 
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Anvisning för begäran om omprövning 

      Datum för sammanträdet 

Styrelsesammanträdet   22.3.2021 

 

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: 23–30, 33–35 

 

Anvisning för begäran om omprövning 

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

 

Paragrafer: 31–32 

 

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. 

 

Begäran om omprövning ska lämnas in till Vasa sjukvårdsdistrikts registratur senast under 

tidsfristens sista dag innan registraturen stänger.  
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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 registratur 

(kontaktuppgifter nedan). 

 

Protokollet har gjorts tillgängligt i det allmänna datanätet xx.x.2021. 

 

 

Myndighet hos vilken omprövning begärs: 

 

Samkommunen för Österbottens välfärdsområde/styrelsen 

Sandviksgatan 2-4 

65130 Vasa 

registrator@vshp.fi 

 

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

fredag kl. 9-14. 
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