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nr 4/2021 

 

Organ: Styrelsen, Vasa sjukvårdsdistrikt  

  
Tid: 19.4.2021 kl. 9.00 – 10.42 

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 

 Greger Forsblom   ledamot 

Mona Vikström    ledamot 

Per Hellman    ledamot 
Ulla Hellén    ledamot 
Raija Kujanpää    ledamot 
David Pettersson   ledamot 
Rainer Bystedt    ledamot 

 Jan Ray    ledamot 
 

Frånvarande: 
 

Sakkunniga: Lena Nystrand   § 35–38  Avlägsnade sig kl. 10.17 
 Susanne Luukkonen  § 38   Avlägsnade sig kl. 9.27 
 Birgitta Ivars   § 38   Avlägsnade sig kl. 9.27 
 
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: 35 - 47 
 
Protokollet  Ordförande    Sekreterare 
undertecknat: 
 
 

 Hans Frantz   Juha Post 
 
Justerat: Plats och tid:   Plats och tid: 
 
 

 Åsa Blomstedt   Monica Sirén-Aura 
 
  

Protokollet godkänt och
undertecknat 19.4.2021

Protokollet godkänt och
undertecknat 19.4.2021

Protokollet elektroniskt justerat
och godkänt 19.4.2021

Protokollet elektroniskt justerat
och godkänt 19.4.2021
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Framlagt till  Framlagts allmänt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes: 
påseende: under tiden 
 ____/____ - ____/____.20___ 
      _________________________ 
  

20      4           10       5             21



Protokoll sida 

3 (19) 

nr 4/2021 

 

Organ: Styrelsen, Vasa sjukvårdsdistrikt 

Tid: 19.4.2021 kl. 9.00 – 10.42 

Plats: Vasa centralsjukhus, auditorium Örn, Y3 

Ärendeförteckning 

Paragraf Ärende                              Sida 

 
 
 

§ 35 Sammanträdet öppnas – laglighet och beslutsförhet 4 

§ 36 Val av protokolljusterare 4 

§ 37 Sammanträdets arbetsordning 5 

§ 38 Lägesöversikt 6 

§ 39 Distriktsdirektörens, förvaltningsdirektörens, chefsöverläkarens och  chefsöverskötarens beslut 7 

§ 40 Personalrapporten 2020 8 

§ 41 Förnyande av avtalen mellan ägarkunderna och UNA Oy 9 

§ 42 Utlåtande till riksdagens justitieombudsmans kansli 12 

§ 43 Vasa sjukvårdsdistrikts representant i Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts etiska kommitté 13 

§ 44 Behov av tilläggsarbete för att avkorta vårdköer på enheten för ögonsjukdomar år 2021 14 

§ 45 Verkställighet av beslut som fullmäktige fattat 29.3.2021 15 

§ 46 Protokollförteckning 16 

§ 47 Eventuella övriga ärenden 17 
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Styrelsen    § 35 - 36    19.4.2021 
 
 
 

§ 35 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 13 styrelseledamöter samt fullmäktiges ordförande, fullmäktiges första 

vice ordförande närvarande och fullmäktiges andra vice ordförande. 

 

Ordföranden konstaterade sammanträdet vara lagenligt sammankallat och beslutsfört. 

________ 

 

 

 

§ 36 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. 

 ________ 
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Styrelsen    § 37      19.4.2021 
 
 
 

§ 37 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    § 38     19.4.2021 
 
 
 

§ 38 Lägesöversikt 

 

Dir. 11 

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 aprilmånad vid sammanträdet. 

 

 

DIR.:  föreslår att styrelsen ska anteckna sjukvårdsdistriktsdirektörens  

  lägesöversikt för april 2021 för kännedom. 

 

STYR: Ekonomidirektör Lena Nystrand, överläkare Susanna Luukkonen 

och överskötare Birgitta Ivars närvarade vid sammanträdet under 

behandlingen av paragrafen 

 

godkände förslaget efter diskussion. 

  ________ 
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Styrelsen    § 39     19.4.2021 
 
 
 

§ 39 Distriktsdirektörens, förvaltningsdirektörens, chefsöverläkarens och  

chefsöverskötarens beslut  

 

Dir. 12 

Distriktsdirektörens, förvaltningsdirektörens, chefsöverläkarens och chefsöverskötarens 

beslutsförteckningar som bilaga. 

 

Distriktsdirektörens beslut    BILAGA § 39/1 

Förvaltningsdirektörens beslut   BILAGA § 39/2 

Chefsöverläkarens beslut    BILAGA § 39/3 

Chefsöverskötarens beslut    BILAGA § 39/4 

 

 

DIR.: föreslår att styrelsen antecknar beslutsförteckningarna för kännedom. 

 

STYR: godkände förslaget efter diskussion. 

 ________ 
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Personalsektionen   § 21    25.3.2021 
Styrelsen    § 40     19.4.2021 

 

§ 21 Personalrapport 2020 

Verksamhetsåret 2020 blev ett annorlunda år, på grund av den pandemi som bröt ut i mars och 

fortsatte under resten av året. Pandemin medförde nya utmaningar i såväl det dagliga vårdarbetet 

som i utveckling, utbildning och rekrytering. I slutet av året gjordes en personalförfrågan om 

upplevd trivsel, samhörighet och bemötande på den egna enheten och huruvida pandemin 

påverkat dessa områden. 

I rapporten finns samlat de mest centrala mätarna och nyckeltalen gällande personalen. Antalet 

anställda och årsverken minskade till följd av utlokalisering av laboratorieverksamheten. Som 

positiv trend för andra året i följd noteras att sjukfrånvaron bland personalen minskat. 

Sjukfrånvarodagarna i förhållande till anställningsdagarna minskade med 3,2 procent. 

Utvecklingssamtal hölls med 81 % av personalen. 

 

Personalrapporten i bilaga  1/§21 25.3.2021. 

 

HRD: föreslår att personalsektionen antecknar personalrapporten till 

kännedom. 

 

PS: Diskuterade personalrapporten och antecknade den till kännedom, 

samt sänder den till styrelsen för kännedom. 

 __________ 

 

 

§ 40 Personalrapporten 2020 

FD 8  

 Personalsektionen har 25.3.2020 godkänt personalrapporten ger den för kännedom åt styrelsen. 

 

Personalrapport 2020 som   BILAGA § 40 

 

    

FD: föreslår att styrelsen antecknar rapporten till kännedom. 

 

STYR: godkände förslaget efter diskussion. 

 ________ 
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Styrelsen    § 41     19.4.2021 
 
 
 

§ 41 Förnyande av avtalen mellan ägarkunderna och UNA Oy 

Dir 13  
Eftersom UNA Oy:s verksamhet stabiliseras har det har redan länge ansetts nödvändigt att förnya 

avtalen för projekttiden och att avlägsna överlappningar i avtalsvillkoren. Styrelsen, olika 

experter och en arbetsgrupp bestående av VSSHP:s, PSHP:s och PPSHP:s jurister har tagit fram 

nya avtal för godkännande av ägar-kunderna. Med ägarkund avses ett sjukvårdsdistrikt som är 

aktieägare i UNA Oy. Dessutom är anknutna ICT-bolag aktieägare i UNA Oy. Utgångspunkten för 

avtalsberedningen har varit att förenkla, förenhetliga och att avlägsna tvetydiga överlappningar.  

 

Det avtal som föreläggs för godkännande är: 

1. Aktieägaravtalet 

2. Avtalet om utvecklingssamarbetet 

3. UNA Ydin programavtalet samt tillhörande underavtal: 

A. UNA Ydin Integrations- och informationshantering -projektavtalet  

B. UNA Ydin Situationsbild -projektavtalet. 

BILAGA § 41/1–5 

 

I de följande avsnitten beskrivs avtalets uppbyggnad mer detaljerat samt vilka parter som berörs 

av de förnyade avtalen förutom UNA Oy.   

 

• Det föreslås att alla UNA Oy:s aktieägare godkänner det ändrade aktieägaravtalet för UNA Oy. 

Avtalsvillkoren för bolagsstämman och nomineringskommittén har lagts till aktieägaravtalet. 

Dessutom har man till aktieägaravtalet lagt till ett villkor som säger att ett sjukvårdsdistrikt 

som är ägare men inte anskaffar tjänster av bolaget på tolv månader är förpliktigat att säga 

upp sitt aktieägarskap. Bestämmelserna om teckningsrätter som har att göra med bolagets 

grundningsskede har tagits bort ur avtalet.  

 

• Det föreslås att alla ägarkunder godkänner det nya avtalet om utvecklingssamarbetet. Avtalet 

om utvecklingssamarbetet ersätter avtalet om UNA-samarbetet under projekttiden samt 

ändringsavtalet för UNA-samarbetet och UNA Oy.  Enligt det förelagda avtalet måste 

ägarkunden vara en part av avtalet som gäller utvecklingssamarbetet så länge som 

avtalsparten är med i något av UNA Oy:s program (t.ex. Ydin eller Kaari). Eftersom en del av 

HUS-distriktets kommuner deltar i blankettsamarbetet, har det i avtalet skrivits att även 

sådana parter som inte är UNA-aktieägare kan delta i blankettprogrammet. Beslut om 

utvecklingssamarbetets detaljerade innehåll och kostnader fattas årligen i ledningsgruppen 

som består av ägar-kundernas direktörer. Avtalet om utvecklingssamarbetet gäller 

ägarkundernas gemensamma utvecklingsarbete som inte genomförs inom ramen för något 

program. Städerna Åbo, Tammerfors, Kuopio och Uleåborg har också varit avtalsparter i UNA-

samarbetsavtalet, och med dem görs ett separat avtal om uppsägning av UNA-

samarbetsavtalet.  

fortsätter... 
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Styrelsen    § 41     19.4.2021 
 

 

• För ägarkunder som är med i UNA Ydin programmet föreslås att de godkänner UNA Ydin 

programavtalet samt projektavtalet som gäller UNA Ydin integrations- och 

informationshantering. Dessutom rekommenderas det för ägarkunder som är med i UNA Ydin 

Situationsbild, att de godkänner projektavtalet för UNA Ydin Situationsbild. I och med att de 

nya avtalen träder i kraft ersätter de avtalet gällande upphandling ur UNA ydins gamla 

administrationsmodell. För båda projektavtalens del föreslås det att de ska vara i kraft till 

31.12.2021. UNA-programmets avtalsstruktur har gjorts upp så, att alla ägarkunder som deltar 

i programmet är parter i ramavtalet, d.v.s. programavtalet. Dessutom måste de som är med i 

programmet vara med i minst ett projektavtal i programmets underavtal. I detta skede av 

YDIN-programmet föreslås det att avtalen görs upp så, att alla ägarkunder som är med i 

programmet måste vara parter i projektavtalet för UNA Ydin integrations- och 

informationshantering.  

 

I fortsättningen kan det under programavtalet finnas andra avtal som parterna har kommit 

överens om, exempelvis avtal om driftsättning, löpande tjänster eller vidareutveckling. I de 

olika underavtalen kan parterna variera och ledningsgruppen fattar beslut om uppgörandet av 

underavtal. Vid uppgörandet av avtalen har utgångspunkten varit att ledningsgruppen består 

av direktörerna för sjukvårdsdistrikten som är med i programmet. Syftet med detta har varit 

att se till att alla underavtal görs i enlighet med programmets strategi och gemensamma 

målsättningar. Programavtalets giltighet för avtalsparternas del slutar, när avtalsparten inte 

längre har något underavtal för programmet som är i kraft. På programavtalsnivå avtalas det 

inte om kostnader, utan alla kostnader avtalas i projektavtalen eller senare i eventuella 

underavtal.  

 

Det föreslås inte att avtalshelheten för blanketter ska förnyas nu, utan till denna avtalshelhet 

återkommer man senare.  Utkast till projektavtal som ska förverkliga Kaari-programmet levereras 

senare till de sjukvårdsdistrikt som har uttryckt sitt intresse för Kaari-programmets projekt.  

 

Utgångspunkten för alla avtal mellan UNA Oy och aktieägarna, är att man separat kommer 

överens om de immateriella rättigheterna (IPR) mer detaljerat under år 2021. För ägarkundens 

del är det centralt att säkerställa ägar-kundens rätt att använda utvecklingsarbetets resultat som 

ägarkunden har varit med om att finansiera. Gruppen av jurister från VSSHP, PSHP och PPSHP 

som har tagit fram avtalen föreslår, att både UNA Oy:s och ägarkundernas IPR-rättigheter (inkl. 

användningsrätt) bereds som en helhet och att denna beredning görs i samband med förnyandet 

av UNA Oy:s strategi. På detta sätt kan man säkerställa att överenskommelsen om och 

definitionen av IPR-rättigheterna är ändamålsenlig både för UNA Oy och för ägarkunderna. 

 

Förutom förnyelsen av avtalet är en annan nyckelfråga Esbo stads uppsägning av ägandeskapet i 

bolaget och de avtal som gjorts med bolaget. Sjukvårdsdistrikten Länsi-Pohja och Vasa har också 

varit parter i förhandlingarna. Man har förhandlat om villkoren för uppsägningen och 

förlikningsarbetsgruppens slutrapport finns som bilaga till dagordningen.     BILAGA §41/6 

 

Förlikningsarbetsgruppens förslag är i praktiken tvådelat och innehåller ett separat 

lösningsförslag för Esbo stad och ett annat enhetligt lösningsförslag för sjukvårdsdistrikten Länsi-

Pohja och Vasa.         fortsätter... 
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Styrelsen    § 41     19.4.2021 
 

 

 

För Esbos del föreslår förlikningsarbetsgruppen att UNA Oy:s aktieägare godkänner följande 

förslag: 

1. Esbo stad avsäger sig sina innehav och investeringar (C-aktier 30 000 euro) i UNA Oy utan 

ersättning och överlämnar sina aktier till bolaget. 

2. Esbo stad avsäger sig alla eventuella rättigheter i samband med förverkligandet av UNA Ydin 

hittills. 

3. Esbo stad kommer till och med den 31 december 2020 för sin del att vara ansvarig för UNA 

ydins kostnader i enlighet med avtalsvillkoren. 

 

När det gäller sjukvårdsdistrikten Länsi-Pohja och Vasa ingår förlikningsförslagets viktigaste 

principer i de nya avtalens villkor, som är bilaga 1–5. De gäller därför enhetligt för alla aktieägare 

i bolaget och behöver inte avtalas separat.  

 

Förvärvet enligt punkt 2 i resolutionsförslaget har ingen inverkan på UNA Oy:s eget kapital, 

eftersom de aktier som ägs av Esbo stad kommer att överlämnas utan ersättning. Kapitel 15 i OYL 

gäller därför inte för denna anskaffning av egna aktier, och den kan genomföras utan 

bolagsstämmans beslut.  

  

DIR:   föreslår att, styrelsen 

1. godkänner Esbo stads utträdande ur UNA Oy enligt villkoren i 

förlikningsförslaget i bilaga § 41/6 och konstaterar att 

förlikningslösningen som helhet inte strider mot likvärdig 

behandling av aktieägarna 

2. godkänner att UNA Oy enligt villkoren i förlikningsförslaget i bilaga 

§ 41/6 kostnadsfritt kan anskaffa (100) av bolagets C-aktier 

(nummer 341–440) som ägs av Esbo stad. 

3.  godkänner de nya avtalen i bilaga § 41/1-5 som ska slutas med UNA 

Oy    

 

STYR:  godkände förslaget efter diskussion. 

  ________ 
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Styrelsen    § 42     19.4.2021 
 
 
 

§ 42 Utlåtande till riksdagens justitieombudsmans kansli 

Dir 14  
Riksdagens justitieombudsmans kansli har begärt Vasa sjukvårdsdistrikt tillställa en redogörelse 

och ett utlåtande på basis av vilka den biträdande justitieombudsmannen kan ta ställning till ett 

klagomål som hänför sig till ett hjälpmedel som gått sönder och förorsakat en olycka. 

Redogörelsen och utlåtandet ska inlämnas senast 23.4.2021. 

 

Utkast till Vasa sjukvårdsdistrikts redogörelse och utlåtande   BILAGA § 42 

 

DIR.:  föreslår att styrelsen ska besluta att tillställa redogörelsen och 

utlåtandet i bilaga till riksdagens justitieombudsmans kansli. 

 

STYR: godkände förslaget efter diskussion. 

 ________ 
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Styrelsen    § 43     19.4.2021 
 
 
 

§ 43 Vasa sjukvårdsdistrikts representant i Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts etiska 

kommitté  

CÖL 5  
Jan-Ola Wistbacka har varit Vasa SVD:s representant i Egentliga-Finlands SVD:s etiska kommitté 

i Åbo till och med i år. Han började lokalt i Vasa redan 2009 och fortsatte sedan i Tammerfors, 

sedan verksamheten flyttades dit. Sedan när VSVD bytte universitetsdistrikt till Egentliga-

Finlands SVD fortsatte han sedan där. Han har fortsatt som VSVD:s representant även efter sin 

pension, på konsultbasis, men anser nu att det är dags att stiga åt sidan. 

 

Posten som medlem i etiska kommittén har betydelse.  Posten ger synlighet åt vårt sjukhus och 

verksamheten här.   

 

Överläkare, professor Antti Jekunen är beredd att fortsätta som Vasas representant i etiska 

kommittén. Han är ett ypperligt val ur många synpunkter. Centralsjukhusets status som 

specialiseringsklinik i onkologi är ju till avgörande del hans förtjänst. Han är dessutom själv aktiv 

forskare, vars gedigna forskningsplaner gett mycken positiv synlighet i kommittén. 

 

Valet av den nya etiska kommittén skjuts fram till hösten pga det framskjutna kommunalvalet 

och den nuvarande kommittén fortsätter tills den nya har valts. De nya medlemmarna i etiska 

kommittén utses av den nya styrelsen för Egentliga-Finlands sjukvårdsdistrikt, som tillträder 

efter kommunalvalet på hösten.   

 

CÖL:  föreslår att styrelsen väljer Antti Jekunen som VSVD:s kandidat till den 

etiska kommittén för Egentliga-Finlands sjukvårdsdistrikt 

 

STYR:  godkände förslaget efter diskussion. 

 ________  
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Styrelsen    § 44     19.4.2021 
 
 
 

§ 44 Behov av tilläggsarbete för att avkorta vårdköer på enheten för ögonsjukdomar år 

2021 

CÖL 6  
För att såväl uppfylla vårdgarantin som för att hålla vårdköerna under kontroll måste man på 

olika enheter förbereda sig på att öka läkarnas arbetsprestation med hjälp av kliniskt 

tilläggsarbete även år 2021. Med erfarenhet kan det konstateras att utan riktade tilläggs-

satsningar blir det omöjligt att på lång sikt hålla köerna under kontroll.  

  

Inom enheten för ögonsjukdomar blir man tvungen att ty sig till tilläggsarbete:  

 

 På polikliniken finns ett behov av att vårda ca 300 kontrollpatienter. Läkarkostnaderna 

inklusive socialkostnaderna uppgår till 23.400 €.  

 Kostnaderna för två skötare och en sekreterare  uppgår till 13.000 €.  

 

Den uppskattade totalkostnaden för tilläggsarbetet inklusive socialkostnaderna på 

ögonpolikliniken kommer år 2021 att uppgå till ca 40.000 €. 

 

Brev av direktören för det operativa ansvarsområdet och överläkaren för ifrågavarande specialitet

          BILAGA § 44 

 

CÖL: föreslår att styrelsen beslutar att 

1. befullmäktiga ovan nämnda enhet att i behövlig omfattning förkorta 

köer inom ramen för deras egen budget i syfte att uppfylla kraven i 

vårdgarantin 

2. befullmäktiga chefsöverläkaren att underteckna de mertidsavtal 

som ska ingås med läkarna för tiden 1.5.2021–31.1.2022 

3. godkänna att chefsöverläkaren i medicinskt trängande situationer 

beviljar tillstånd att utöva tilläggsarbete utan ett giltigt 

styrelsebeslut. 

 

STYR: godkände förslaget efter diskussion. 

 ________  
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Styrelsen    § 45     19.4.2021 
 
 
 

§ 45 Verkställighet av beslut som fullmäktige fattat 29.3.2021 

FD 9 

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. 

 

§ 9 Förändringar till investeringsbudgeten år 2021 

FD: Beslutet får verkställas. 

 

§ 10 Behörighetsstadga, del 1 

FD: Beslutet får verkställas. 

 

§ 11 Inrättande av tjänster och befattningar 

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 29.3.2021. 

 

STYR: godkände förslaget efter diskussion. 

 ________ 

  



Protokoll sida 

16 (19) 

nr 4/2021 

 

Styrelsen    § 46    19.4.2021 
 
 
 

§ 46 Protokollförteckning 

FD 10 
Protokoll från Psykiatriska delegationen 10.2.2021      

Protokoll från Ägarstyrningssektionen 18.2.2021 

Protokoll från Personalsektionen, 4.2.2021 och 4.3.2021 
 
         BILAGA § 46/1-4 
 

FD:  föreslår, att protokollet antecknas för kännedom. 
 
STYR:  godkände förslaget efter diskussion. 
  ________ 
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Styrelsen    § 47    19.4.2021 
 
 
 

§ 47 Eventuella övriga ärenden 

 
Enligt 3 § i Vasa sjukvårdsdistrikts förvaltningsstadga avgörs ärendena vid styrelsens 

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

att ärendet upptas till behandling på basen av ordförandens redogörelse utan 

tjänstemannaföredragning. 

 

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

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

tjänsteinnehavare. 

 

 

Ordföranden meddelade att nästa sammanträde flyttas fram med en vecka till måndagen den 24 

maj kl. 9.00. 
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Anvisning för begäran om omprövning 

      Datum för sammanträdet 

Styrelsesammanträdet   19.4.2021 

 

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: 35–40, 42, 45–47 

 

 

Anvisning för begäran om omprövning 

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

 

Paragrafer: 41, 43–44 

 

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 registratur 

(kontaktuppgifter nedan). 

 

Protokollet har gjorts tillgängligt i det allmänna datanätet 20.4.2021. 

 

 

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. 

mailto:registrator@vshp.fi

