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1 (24) 

nr 8/2021 

 

Organ: Styrelsen, Vasa sjukvårdsdistrikt  

  
Tid: 27.9.2021 kl. 9.03 – 11.57 

Plats: Vasa centralsjukhus, auditorium Örn, Y3 

 

Närvarande: Hans Frantz   ledamot, ordf. 
Barbro Kloo   ledamot  Avlägsnade sig kl. 11.11 
Hans-Erik Lindqvist  ledamot 

 Greger Forsblom   ledamot 

Per Hellman    ledamot 
Katja Rajala    ersättare 
David Pettersson   ledamot 
Mia West     ledamot 
Mikael Lindvall    ersättare 
Aarne Kolehmainen  ledamot 
Carola Lithén    ledamot 
Patrick Ragnäs    ledamot 
Mervi Rantala    ledamot 
 

Frånvarande: 
 

Sakkunniga: Lena Nystrand   § 95–100  Avlägsnade sig kl. 11.40 
 
Övriga när-  Gösta Willman   FULLM ordf. 
varande: Bernhard Bredbacka  FULLM I viceordf. 
 Mikael Perjus   FULLM II viceordf. Avlägsnade sig kl. 11.20 
 
Föredragande: Marina Kinnunen    direktör 

 Juha Post    förvaltningsdirektör 
  Peter Nieminen   chefsöverläkare 
 Arja Tuomaala   chefsöverskötare 
 
Sekreterare: Juha Post    förvaltningsdirektör 
 
Paragrafer: 95 - 113 
 
Protokollet  Ordförande    Sekreterare 
undertecknat: 
 
 

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

 Greger Forsblom   Hans-Erik Lindqvist 
 
Framlagt till  Framlagts allmänt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes: 
påseende: under tiden 
 ____/____ - ____/____.20___ 
      _________________________ 

Porotokollet granskat och
godkänt 29.9.2021

Porotokollet granskat och
godkänt 28.9.2021

Porotokollet godkänt och
undertecknat 28.9.2021

Porotokollet godkänt och
undertecknat 28.9.2021

   29      9         19      10         21
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Organ: Styrelsen, Vasa sjukvårdsdistrikt 

Tid: 27.9.2021 kl. 9.03 – 11.57 

Plats: Vasa centralsjukhus, auditorium Örn, Y3 

Ärendeförteckning 

Paragraf Ärende                              Sida 

 
 
 

§ 95 Sammanträdet öppnas – laglighet och beslutsförhet 3 

§ 96 Förordnande av protokollförare och sekreterare för styrelsens sammanträden 4 

§ 97 Val av protokolljusterare 5 

§ 98 Sammanträdets arbetsordning 5 

§ 99 Lägesöversikt 6 

§ 100 Mellanbokslut 31.8.2021 7 

§ 101 Direktörens, förvaltningsdirektörens, chefsöverläkarens och  chefsöverskötarens beslut 9 

§ 102 Styrelsens sammanträden och kallelser till styrelsens sammanträden 10 

§ 103 Val av personalsektion för samkommunen 11 

§ 104 Val av ägarstyrningssektion för samkommunen 12 

§ 105 Val av sektion för intern kontroll och riskhantering för samkommunen 13 

§ 106 Val av individsektion för samkommunen 15 

§ 107 Tillsättande av byggnadskommitté 16 

§ 108 Förordnande av föredragande till nämnden för minoritetsspråket 17 

§ 109 Företrädare för styrelsen i andra organ 18 

§ 110 Meddelande till styrelsen om beslut som kan övertas 19 

§ 111 Framställningar om hyllningar och utmärkelser 20 

§ 112 Verkställighet av beslut som fullmäktige fattat 13.9.2021 21 

§ 113 Eventuella övriga ärenden 22 
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Styrelsen    § 95     27.9.2021 
 
 
 

§ 95 Sammanträdet öppnas – laglighet och beslutsförhet 

 

Enligt 129 § i Vasa sjukvårdsdistrikts förvaltningsstadga beslutar organen om tid och plats för 

sina sammanträden. 

 

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. 

 

Enligt 138 § i förvaltningsstadgan ska ordföranden när han eller hon har öppnat sammanträdet 

konstatera vilka som är närvarande samt om sammanträdet är lagligen sammankallat och 

beslutfört. 

 

Enligt 103.2 § i kommunallagen (410/2015) är andra organ än fullmäktige beslutföra när över 

hälften av ledamöterna är närvarande. 

 

Ordförande Hans Frantz öppnar sammanträdet. 

 

 

Ordförande Hans Frantz öppnade sammanträdet. 

 

Vid sammanträdet var 11 styrelseledamöter, 2 ersättare samt fullmäktiges ordförande, 

fullmäktiges första vice ordförande närvarande och fullmäktiges andra vice ordförande. 

 

Ordföranden konstaterade sammanträdet vara lagenligt sammankallat och beslutsfört. 

________ 
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Styrelsen    § 96     27.9.2021 
 
 
 

§ 96 Förordnande av protokollförare och sekreterare för styrelsens sammanträden 

FD 32 

I förvaltningsstadgan har man inte förordnat någon protokollförare eller sekreterare för några 

andra sammanträden än fullmäktiges sammanträden. När det gäller de övriga organen så utser 

de själva en protokollförare och sekreterare för sina sammanträden. 

 

FD:  föreslår att styrelsen ska förordna en protokollförare och sekreterare för 

styrelsens sammanträden. 

 
STYR: förvaltningsdirektör Juha Post valdes till sekreterare. 
 __________ 
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Styrelsen    § 97 - 98   27.9.2021 
 
 
 

§ 97 Val av protokolljusterare 

 

Enligt 150 § 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 Greger Forsblom och 

Hans-Erik Lindqvist. 

  ________ 

 

 

 

§ 98 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    § 99    27.9.2021 
 
 
 

§ 99 Lägesöversikt 

 

Dir. 24 

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 septembermånad vid sammanträdet. 

 

 

DIR.:  föreslår att styrelsen ska anteckna sjukvårdsdistriktsdirektörens  

  lägesöversikt för september 2021 för kännedom. 

 

STYR:  Barbro Kloo avlägsnade sig från mötet kl. 11.11. 

  Mikael Perjus avlägsnade sig från mötet kl. 11.20. 

 

godkände förslaget efter diskussion. 

  ________ 
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Styrelsen    § 100     27.9.2021 
 
 
 

§ 100 Mellanbokslut 31.8.2021 

 

Dir. 25 

Mellanbokslutet per 31.8.2021 visar ännu att pandemin påverkar både verksamheten och 

ekonomin. Sommaren såg till en början ut att bli lugnare men under hösten har vårt område 

uppvisat det största incidenstalet i landet. Man har satt stort hopp till vaccinerna men det dröjer 

till sen höst innan tillräckligt stor del av befolkningen är fullt vaccinerad och verksamheten åter 

helt normaliseras. Verksamheten har ändå varit ganska normal under perioden även om takten 

inte varit den samma som under normala förutsättningar. Mellanbokslutet har uppgjorts på 

normalt sätt med utgångspunkt från sjukvårdsdistriktets organisationsmodell. Vissa utmaningar 

att hålla kostnadsnivån inom de budgeterade ramarna kvarstår och det faktum att läkarbristen 

fortsätter inom samma områden som tidigare (psykiatri, radiologi och akutmedicin) gör det svårt 

att klara av budgetramarna. Faktureringen till medlemskommunerna för den egna verksamheten 

är drygt en miljon större än budgeterat per 31.8 medan andra intäkter ligger under det 

budgeterade. 

 

Mellanbokslutet per 31.8.2021 utvisar ett underskott om 554.795,20 euro. Faktureringen till 

medlemskommunerna uppgår till 150 miljoner euro eller 66,2 % av det budgeterade. De totala 

verksamhetsintäkterna uppgår till 178,8 milj. euro vilket motsvarar 66,3 % av det budgeterade.     

 

Verksamhetskostnaderna har förverkligats till 67,3 % eller 174,4 miljoner euro. Av dessa utgör 

personalkostnaderna 75 miljoner euro eller 64,7 % av det budgeterade. Kostnaderna för material, 

förnödenheter och varor har förverkligats till 25,5 miljoner eller 67,8 % av budgeten medan köp 

av tjänster utgör 70,4 miljoner eller 70,5 %.  I köptjänsterna ingår kostnaderna för vård i andra 

inrättningar för ca 7 månaders användning. Kostnaderna för dessa per 31.8.2021 är 25,7 milj. euro 

vilket är 2,3 miljoner mer än vid samma tidpunkt 2020.  

 

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

överstiger det budgeterade med 3,8 miljoner euro under de åtta första månaderna. 

Överskridningarna är förutom skyddsutrustning och omställningskostnader föranledda av 

pandemin, även precis som tidigare år köpta läkartjänster. 

 

Öppenvårdsbesöken har förverkligats till 77,5 % beroende på att coronatestningen sköts via 

samjouren för Vasa stads del. Om man bortser från den delen har öppenvårdsbesöken 

förverkligats till endast 65 % av målsättningen. Vårddagsfaktureringen för den krävande 

rehabiliteringen, specialgeriatrin och psykiatrin har förverkligats till 67,7 % av målsättningen.  

 

Drg-paketen å andra sidan har förverkligats till endast 60,5 %. Eftersom drg-paketen ändå har 

varit av dyrare klasser utgör inkomsten 63,7 %. Drg-paketens antal var ca 500 färre än under 

samma period förra året. 

fortsätter… 
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Styrelsen § 100   27.09.2021 

 

 

 

 

Förflyttningsfördröjningspatienternas vårddagar minskade under början av pandemin men ligger 

nu ändå sammantaget på 68,6 % av det planerade eller 100 vårddagar fler än under samma period 

2020. 

 

Sammanfattningsvis består utmaningen för 2021 å ena sidan av volymminskningen med mindre 

intäkter när det gäller den somatiska vården och å andra sidan av de stora överskridningar som 

sker främst när det gäller köptjänsterna. 

 

De pandemirelaterade kostnaderna ersattes fullt ut per 31.3 men för de fem sista månaderna har 

inget statsstöd har erhållits. Någon ny ansökningsomgång har ännu inte öppnats men 

förhoppningsvis kommer ersättningar även under hösten. Ifall att pandemikostnaderna täcks i 

samma utsträckning som tidigare så täcks underskottet. Trots detta kvarstår de verkliga 

utmaningarna med övriga kostnadsöverskridningar. 

 

Investeringstakten har varit något långsammare än planerat då en del fastighetsåtgärder ännu 

inte påbörjats och eventuellt förverkligas först i större utsträckning under nästa år. De stora 

investeringsprojektens totalbudget och uppföljning presenteras också i bilagan. 

 

Mellanbokslutet        BILAGA § 100 

 

DIR.:   föreslår, att styrelsen diskuterar mellanbokslutet för de åtta första 

månaderna och uppmanar till fortsatt återhållsamhet på kostnadssidan 

men med en strävan till mera normaliserad verksamhet med ökade 

verksamhetsvolymer. 

 
STYR:  Ekonomidirektören Lena Nystrand deltog i sammanträdet för att 

redogöra för ärendet. Nystrand avlägsnade sig från sammanträdet kl. 

11.40. 

 

godkände förslaget efter diskussion. 

 ________ 
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Styrelsen    § 101     27.9.2021 
 
 
 

§ 101 Direktörens, förvaltningsdirektörens, chefsöverläkarens och  

chefsöverskötarens beslut  

 

Dir. 26 

Direktörens, förvaltningsdirektörens, chefsöverläkarens och chefsöverskötarens 

beslutsförteckningar som bilaga. 

 

Direktörens beslut     BILAGA § 101/1 

Förvaltningsdirektörens beslut   BILAGA § 101/2 

Chefsöverläkarens beslut    BILAGA § 101/3 

Chefsöverskötarens beslut    BILAGA § 101/4 

 

 

DIR.: föreslår att styrelsen antecknar beslutsförteckningarna för kännedom. 

 

STYR: godkände förslaget efter diskussion. 

 ________ 
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Styrelsen    § 102     27.9.2021 

 

 

 

§ 102 Styrelsens sammanträden och kallelser till styrelsens sammanträden 

FD 33 
Enligt 129 § i förvaltningsstadgan beslutar organen om tid och plats för sina sammanträden. Ett 

sammanträde hålls också när organets ordförande anser det vara påkallat eller om en majoritet 

av ledamöterna i organet gör en framställning till ordföranden om att ett sammanträde ska hållas 

för behandling av ett angivet ärende. Ordföranden bestämmer då när sammanträdet hålls. 

 

Styrelsen har vid sitt sammanträde 24.5.2021/§ 53 beslutat att styrelsens sammanträden på 

hösten 2021 ska hållas enligt följande: 

 

- Måndagen 30.8.2021 kl. 9 

- Måndagen 27.9.2021 kl. 9 

- Måndagen 25.10.2021 kl. 9 

- Måndagen 22.11.2021 kl. 9 

- Torsdagen 16.12.2021 kl. 9 

 

Enligt 130 § i förvaltningsstadgan ska kallelsen till sammanträdet utfärdas av ordföranden eller, 

om han eller hon är förhindrad, av vice ordföranden. 

 

I kallelsen ska man ange tid och plats för sammanträdet samt de ärenden som ska behandlas. Det 

ska framgå vilket av organets sätt att fatta beslut som iakttas vid respektive ärende. Om ett ärende 

behandlas i elektroniskt beslutsförfarande, ska det i kallelsen nämnas före vilken tidpunkt 

ärendet ska behandlas elektroniskt. 

 

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. Om föredragningslistan, bilagorna eller kompletterande material innehåller 

sekretessbelagda uppgifter, ska en anteckning om sekretess göras i handlingen. 

 

Kallelsen sänds till organets ledamöter och till övriga som har rätt att närvara eller närvaroplikt, 

på det sätt som organet beslutar. 

 

FD:  föreslår att styrelsen ska besluta att 

1. kallelsen och föredragningslistan samt de handlingar som hänför sig till 

dem ska skickas senast fem (5) dagar före sammanträdet. 

2. kallelserna skickas elektroniskt. 

3. styrelsens ordförande och samkommunens direktör efter styrelsens 

sammanträde ansvarar för upplysningen om de beslut som fattats vid 

sammanträdet. 

 

STYR: godkände förslaget efter diskussion. 

 ________ 
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Styrelsen    § 103    27.9.2021 
 
 
 

§ 103 Val av personalsektion för samkommunen 

FD 34  
Enligt 8 § i förvaltningsstadgan kan styrelsen organisera sig i sektioner. Styrelsen beslutar om 

sektionernas storlek, utser dess medlemmar jämte personliga ersättare samt väljer en ordförande 

för sektionerna. Till ledamöter i sektionerna, dock inte till ordförande, kan väljas också andra än 

ledamöter och ersättare i styrelsen. 

 

I 24 § av förvaltningsstadgan har man fastställt de uppgifter som personalsektionen ska sköta till 

slutet av år 2021. Förvaltningsstadgan för samkommunen för Österbottens välfärdsområde träder 

i kraft fr.o.m. 1.1.2022 och därefter fastställs personalsektionens uppgifter i 17 § av den nya 

förvaltningsstadgan. 

 

Vid tillsättandet av sektionen bör man iaktta resultatet av kommunalvalet samt bestämmelserna 

i 4 a § av jämställdhetslagen (609/1986) enligt vilka kvinnor och män ska vara representerade till 

minst 40 procent vardera. 

 

Personalsektionen ordförande ska vara medlem eller ersättare i styrelsen. Till medlem kan väljas 

också andra personer än styrelsemedlemmar och deras ersättare. Enligt 3 § av 

förvaltningsstadgan föredras ärendena av en eller flera personer som förordnats av styrelsen. 

Organet utser själv en sekreterare. 

 

FD:  föreslår att styrelsen ska  

1. besluta om antalet medlemmar i personalsektionen. 

2. utse ordinarie medlemmar och personliga ersättare för 

personalsektionen. 

3. välja en ordförande och vice ordförande för personalsektionen. 

4. förordna HR-direktören till föredragande i personalsektionen. 

 

STYR: Styrelsen beslutade välja sju (7) medlemmar i sektionen. 

 

 Styrelsen valde följande ordinarie medlemmar jämte ersättare 

(ersättare inom parentes): Erkki Aro (Raija Kujanpää), Nils-Johan 

Englund (Peter Sjökvist), Annica Haldin (Greger Forsblom), Barbro 

Kloo (Monica Sirén-Aura), Hans-Erik Lindqvist (Camilla Ribacka), 

Kenneth Pärus (Mikael Lindvall) och Anita Sundman (Per-Henrik 

Lithén). 

 

Till ordförande valdes Hans-Erik Lindqvist och till vice ordförande 

Nils-Johan Englund. 

 

Till föredragande valdes HR-direktören. 

__________ 
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Styrelsen    § 104     27.9.2021 
 
 
 

§ 104 Val av ägarstyrningssektion för samkommunen 

FD 35   
Enligt 8 § i förvaltningsstadgan kan styrelsen organisera sig i sektioner. Styrelsen beslutar om 

sektionernas storlek, utser dess medlemmar jämte personliga ersättare samt väljer en ordförande 

för sektionerna. Till ledamöter i sektionerna, dock inte till ordförande, kan väljas också andra än 

ledamöter och ersättare i styrelsen. 

 

I 25 § av förvaltningsstadgan har man fastställt de uppgifter som ägarstyrningssektionen ska 

sköta till slutet av år 2021. Förvaltningsstadgan för samkommunen för Österbottens 

välfärdsområde träder i kraft fr.o.m. 1.1.2022 och därefter fastställs ägarstyrningssektionens 

uppgifter i 18 § av den nya förvaltningsstadgan. 

 

Vid tillsättandet av sektionen bör man iaktta resultatet av kommunalvalet samt bestämmelserna 

i 4 a § av jämställdhetslagen (609/1986) enligt vilka kvinnor och män ska vara representerade till 

minst 40 procent vardera. 

 

Ägarstyrningssektionens ordförande ska vara medlem eller ersättare i styrelsen. Till medlem kan 

väljas också andra personer än styrelsemedlemmar och deras ersättare. Enligt 3 § av 

förvaltningsstadgan föredras ärendena av en eller flera personer som förordnats av styrelsen. 

Organet utser själv en sekreterare. 

 

FD:  föreslår att styrelsen ska  

1. besluta om antalet medlemmar i ägarstyrningssektionen. 

2. utse ordinarie medlemmar och personliga ersättare för 

ägarstyrningssektionen. 

3. välja en ordförande och vice ordförande för ägarstyrningssektionen. 

4. förordna förvaltningsdirektören till föredragande i 

ägarstyrningssektionen. 

 

STYR: Styrelsen beslutade välja fem (5) medlemmar i sektionen. 

 

 Styrelsen valde följande ordinarie medlemmar jämte ersättare 

(ersättare inom parentes): Samuel Broman (Alice Lillas), Hans Frantz 

(Johanna Holmäng), Ulla Hellén (Kari Häggblom), Karita Nynäs (Peter 

Boström) och Carina Storhannus (Sven Jerkku). 

 

Till ordförande valdes Hans Frantz och till vice ordförande Ulla Hellén. 

 

Till föredragande valdes förvaltningsdirektören. 

__________ 
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Styrelsen    § 105    27.9.2021 
 
 
 

§ 105 Val av sektion för intern kontroll och riskhantering för samkommunen 

FD 36 
Enligt 8 § i förvaltningsstadgan kan styrelsen organisera sig i sektioner. Styrelsen beslutar om 

sektionernas storlek, utser dess medlemmar jämte personliga ersättare samt väljer en ordförande 

för sektionerna. Till ledamöter i sektionerna, dock inte till ordförande, kan väljas också andra än 

ledamöter och ersättare i styrelsen. 

 

Från och med början av år 2022 så inleder en sektion för intern kontroll och riskhantering sin 

verksamhet i samkommunen, varvid även den nya förvaltningsstadgan för samkommunen för 

Österbottens välfärdsområde träder i kraft. De uppgifter som sektionen för intern kontroll och 

riskhantering ska sköta fastställs i den nya förvaltningsstadgans 19 §. 

 

Vid tillsättandet av sektionen bör man iaktta resultatet av kommunalvalet samt bestämmelserna 

i 4 a § av jämställdhetslagen (609/1986) enligt vilka kvinnor och män ska vara representerade till 

minst 40 procent vardera. 

 

Ordföranden i sektionen för intern kontroll och riskhantering ska vara medlem eller ersättare i 

styrelsen. Till medlem kan väljas också andra personer än styrelsemedlemmar och deras 

ersättare. Enligt 3 § av förvaltningsstadgan föredras ärendena av en eller flera personer som 

förordnats av styrelsen. Organet utser själv en sekreterare. 

 

FD:  föreslår att styrelsen ska 

1. konstatera att sektionen för intern kontroll och riskhantering 

inleder sin verksamhet fr.o.m. 1.1.2022. 

2. besluta om antalet medlemmar i sektionen för intern kontroll och 

riskhantering. 

3. utse ordinarie medlemmar och personliga ersättare för sektionen för 

intern kontroll och riskhantering. 

4. välja en ordförande och vice ordförande för sektionen för intern 

kontroll och riskhantering. 

5. förordna förvaltningsdirektören och kvalitetsdirektören till 

föredragande i sektionen för intern kontroll och riskhantering. 

 

STYR:  Styrelsen konstaterade att sektionen inleder sin verksamhet 1.1.2022 

och beslutade välja fem (5) medlemmar i sektionen. 

 

 Styrelsen valde följande ordinarie medlemmar jämte ersättare 

(ersättare inom parentes): Greger Forsblom (Conny Englund), Ann-

Louise Holmblad (Janina Hannus), Johanna Smith (Roy Wilson), Aija 

Ström (Johanna Kauppinen) och Rolf Sund (Emma Dahl). 

fortsätter... 
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Styrelsen    § 105    27.9.2021 

 

 

 

 

Till ordförande valdes Greger Forsblom och till vice ordförande Ann-

Louise Holmblad. 

 

Till föredragande valdes förvaltningsdirektören och 

kvalitetsdirektören. 

__________  
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Styrelsen    § 106     27.9.2021 
 

 
 

§ 106 Val av individsektion för samkommunen 

FD 37  
Enligt 8 § i förvaltningsstadgan kan styrelsen organisera sig i sektioner. Styrelsen beslutar om 

sektionernas storlek, utser dess medlemmar jämte personliga ersättare samt väljer en ordförande 

för sektionerna. Till ledamöter i sektionerna, dock inte till ordförande, kan väljas också andra än 

ledamöter och ersättare i styrelsen. 

 

Från och med början av år 2022 så inleder en individsektion sin verksamhet i samkommunen, 

varvid även den nya förvaltningsstadgan för samkommunen för Österbottens välfärdsområde 

träder i kraft. Individsektionens uppgifter fastställs i den nya förvaltningsstadgans 17 §. 

 

Vid tillsättandet av sektionen bör man iaktta resultatet av kommunalvalet samt bestämmelserna 

i 4 a § av jämställdhetslagen (609/1986) enligt vilka kvinnor och män ska vara representerade till 

minst 40 procent vardera. 

 

Individsektionens ordförande ska vara medlem eller ersättare i styrelsen. Till medlem kan väljas 

också andra personer än styrelsemedlemmar och deras ersättare. Enligt 3 § av 

förvaltningsstadgan föredras ärendena av en eller flera personer som förordnats av styrelsen. 

Organet utser själv en sekreterare. 

 

FD:  föreslår att styrelsen ska 

1. konstatera att individsektionen inleder sin verksamhet fr.o.m. 

1.1.2022. 

2. besluta om antalet medlemmar i individsektionen. 

3. utse ordinarie medlemmar och personliga ersättare för 

individsektionen. 

4. välja en ordförande och vice ordförande för individsektionen. 

5. förordna den av förvaltningsdirektören föreslagna 

samkommunsjurist till föredragande i individsektionen. 

 

STYR: Styrelsen konstaterade att sektionen inleder sin verksamhet 1.1.2022 

och beslutade välja fem (5) medlemmar i sektionen. 

 

 Styrelsen valde följande ordinarie medlemmar jämte ersättare 

(ersättare inom parentes): Therese Backlund (Fredrik Back), Sandra 

Högström (Johanna Lehtonen), Kurt Jäntti (Marjatta Kiviranta), 

Carola Lithén (Tomas Bäck) och Markus West (Sofia Mitts-Bjökblom). 

 

Till ordförande valdes Carola Lithén och till vice ordförande Kurt Jäntti. 

 

Till föredragande valdes förvaltningsdirektörens föreslagna 

samkommunsjurist. 

__________ 
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Styrelsen    § 107     27.9.2021 
 

 
 

§ 107 Tillsättande av byggnadskommitté 

FD 38  
Enligt kommunallagens 30 § kan styrelsen tillsätta en kommitté för att sköta en viss uppgift. 

Samkommunen har under de två föregående mandatperioderna haft en byggnadskommitté som 

haft till uppgift att samordna och övervaka Vasa centralsjukhus byggnadsprojekt samt att 

underlätta delgivningen av styrelsen. 

 

Byggnadskommittén har inte haft några egentliga befogenheter utan den officiella beslutsgången 

har följt förvaltningsstadgan och regelverket för upphandlingar. Byggnadskommittén har tillsatts 

för att sköta berednings- och uppföljningsuppgifter. 

 

Det pågår fortfarande omfattande byggnads- och saneringsprojekt på Vasa centralsjukhus 

område, varför det skulle vara angeläget att tillsätta en byggnadskommitté även för denna 

mandatperiod. 

 

FD:  föreslår att styrelsen ska 

1. tillsätta en byggnadskommitté att samordna och övervaka Vasa 

centralsjukhus byggverksamhet. 

2. besluta att byggnadskommittén ska bestå av styrelsens ordförande, 

styrelsens vice ordförande, samkommunens direktör, 

förvaltningsdirektören, chefsöverläkaren, chefsöverskötaren, 

ekonomidirektören och lokalitetsdirektören. 

3. förordna den tekniska direktören till föredragande i 

byggnadskommittén och den planerare som förordnats av den 

tekniska direktören till sekreterare i byggnadskommittén. 

 

STYR: Förvaltningsdirektören ändrade sitt förslag enligt följande: 

 

Styrelsen 

1. beslutar tillsätta en fastighets- och lokalitetskommitté för att 

samordna och övervaka välfärdssamkommunens bygg- och 

hyrningsverksamhet. 

2. beslutar att fastighets- och lokalitetskommittén ska bestå av 

fullmäktiges presidium, styrelsens presidium, samkommunens 

direktör, sektordirektörerna, tekniska direktören, 

lokalitetsdirektören och ekonomidirektören. 

3. beslutar att de tjänsteinnehavare som föredrar de ärenden som 

behandlas ska fungera som föredragande samt att 

förvaltningsdirektören ska fungera som sekreterare. 

 

Styrelsen godkände förvaltningsdirektörens ändrade förslag. 

Styrelsens ordförande fungerar som ordförande. 

 ________ 
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Styrelsen    § 108    27.9.2021 
 

 
 

§ 108 Förordnande av föredragande till nämnden för minoritetsspråket 

FD 39  
Vid sitt sammanträde 13.9.2021/§ 36 utsåg fullmäktige medlemmar till nämnden för 

minoritetsspråket. 

 

Enligt 3 § av förvaltningsstadgan föredras ärendena i nämnden för minoritetsspråket av en eller 

flera personer som förordnats av styrelsen. Organet utser själv en sekreterare. 

 

FD:  föreslår att styrelsen ska utse Päivi Berg till föredragande i nämnden för 

minoritetsspråket. 

 

STYR: godkände förslaget efter diskussion. 
 ________ 
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Styrelsen    § 109    27.9.2021 
 

 
 

§ 109 Företrädare för styrelsen i andra organ 

FD 40  
Enligt förvaltningsstadgans 135 § har utöver organets ledamöter och föredraganden även 

fullmäktiges ordförande och vice ordförande rätt att närvara och yttra sig vid styrelsens 

sammanträden i linje med 18 § 2 mom. av kommunallagen samt styrelsens ordförande och 

samkommunens direktör vid de övriga organens sammanträden, dock inte vid 

revisionsnämndens sammanträden eller ett tillfälligt fullmäktigeutskotts sammanträde eller 

sammanträden för valorgan som föreskrivs i vallagen (714/1998). 

 

I enlighet med förvaltningsstadgans 136 § kan styrelsen förordna en ledamot att företräda 

styrelsen i andra organ. Företrädaren har rätt att närvara och yttra sig vid organets 

sammanträden. Företrädaren kan också vara ersättare i styrelsen eller samkommunens direktör. 

Styrelsen kan inte förordna en företrädare till revisionsnämnden, till ett tillfälligt 

fullmäktigeutskott eller till valorgan som föreskrivs i vallagen. 

 

I praktiken kan styrelsen förordna sin företrädare till nämnden för minoritetsspråket. 

 

FD:  föreslår att styrelsen ska förordna en företrädare till nämnden för 

minoritetsspråket. 

 

STYR: Mervi Rantala valdes till styrelsens representant i nämnden för 

minoritetsspråket. 

 __________ 
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Styrelsen    § 110    27.9.2021 
 

 
 

§ 110 Meddelande till styrelsen om beslut som kan övertas 

FD 41  
Enligt kommunallagens (410/2015) 92 § kan styrelsen ta ett ärende till behandling som delegerats 

till en underlydande myndighet eller en sektion i styrelsen och i vilket den behöriga myndigheten 

har fattat ett beslut. 

 

Enligt förvaltningsstadgans 31 § kan beslut om att överta ärende för behandling i styrelsen fattas 

av styrelsen, styrelsens ordförande eller direktören för samkommunen. 

 

Enligt förvaltningsstadgans 32 § ska en kommunal myndighet inom fyra (4) dagar efter 

protokollets justering eller fyra (4) dagar från det beslutet undertecknats meddela om de beslut 

som kan övertas. Meddelandet sker på sådant sätt som överstående myndighet bestämt. 

 

I samkommunen lyder alla organ och tjänsteinnehavare under styrelsen och således har styrelsen 

rätt att överta alla beslut som fattats i organ och av tjänsteinnehavare. Styrelsen kan på förhand 

meddela i vilka ärenden och ärendegrupper den inte kommer att använda sig av sin rätt att överta 

ärenden för att minska det administrativa arbetet. Trots detta meddelande kan styrelsen vid 

behov använda sin rätt att överta ärenden som nämnts i ifrågavarande meddelande. 

 

Traditionellt har styrelsen delgetts alla protokoll som upprättats i organ som underlyder styrelsen 

och alla tjänsteinnehavarbeslut som fattats av ledande tjänsteinnehavare. Styrelsen har genom 

föredragningslistan delgetts protokoll och tjänsteinnehavarbeslut som uppstått efter föregående 

sammanträde. Styrelsen har haft möjlighet att använda sin rätt att överta beslut som inte vunnit 

lagakraft. 

 

Det vore ändamålsenligt att fortsätta med den nuvarande praxisen till slutet av året. När 

verksamheten i samkommunen för Österbottens välfärdsområde har inletts så är det skäl att 

ompröva styrelsens meddelande om i vilka ärenden och ärendegrupper den inte kommer att 

använda sig av sin rätt att överta beslut. 

 

FD:  föreslår att styrelsen ska besluta att 

1. den ska delges alla protokoll som upprättats i organ som underlyder 

styrelsen. 

2. den ska delges de tjänsteinnehavarbeslut som fattats av 

samkommunens direktör, förvaltningsdirektören, chefsöverläkaren 

och chefsöverskötaren. 

3. delgivningen görs genom föredragningslistan för styrelsens 

sammanträde. 

4. styrelsens beslut i punkt 1–3 omvärderas när verksamheten har 

inletts i samkommunen för Österbottens välfärdsområde. 

 

STYR: godkände förslaget efter diskussion. 
 ________ 
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Styrelsen    § 111     27.9.2021 
 

 
 

§ 111 Framställningar om hyllningar och utmärkelser 

FD 42  
I samkommunen har man fastställt principer för hur personal koms ihåg med anledning av 

märkesdagar och lång tjänstgöring. Det förekommer dock med jämna mellanrum att 

samkommunen gör framställningar om att någon av samkommunens förtroendevalda eller 

anställda ska tilldelas utmärkelser som är beroende av en annan myndighets prövning. Typiskt 

exempel på detta är de av presidenten beviljade förtjänsttecken och framställningar om rådstitlar. 

Därtill förekommer det också ibland att en tredje part vill att samkommunen ska stöda en 

framställning. Till sakens natur hör att en framställan inte behöver bli beviljad fast personen är 

nog så meriterad.  

 

I samkommunen finns det en arbetsgrupp som gjort framställningar om utmärkelser och 

behandlat ansökningar men som också berett förslag till ändringar till styrelsen gällande de 

bestämmelser som hänför sig hur anställda ska kommas ihåg. Arbetsgruppen har bestått av 

fullmäktiges ordförande, styrelsens ordförande, samkommunens direktör, förvaltnings-

direktören, chefsöverskötaren och chefsöverläkaren. 

 

Det är sannolikt att hyllningar och utmärkelser nästa gång kommer att tas till behandling när 

samkommunen för Österbottens välfärdsområde redan har inlett sin verksamhet. Det skulle vara 

ändamålsenligt om arbetsgruppen bestod av fullmäktiges ordförande, styrelsens ordförande, 

samkommunens direktör, förvaltningsdirektören och resursdirektörerna. 

 

FD:  föreslår att styrelsen ska besluta 

1. tillsätta en arbetsgrupp med uppgift att handha framställningen av 

olika utmärkelser samt att bereda förslag till hur personalen ska 

uppmärksammas med anledning av bemärkelsedagar eller förtjänstfull 

tjänstgöring. 

2. att arbetsgruppen ska bestå av fullmäktiges ordförande, styrelsens 

ordförande, samkommunens direktör, förvaltningsdirektören och 

resursdirektörerna. 

 

STYR: godkände förslaget efter diskussion. Styrelsens ordförande fungerar 

som ordförande. 
 ________ 

 



Protokoll sida 

21 (24) 

nr 8/2021 

 

Styrelsen    § 112     27.9.2021 
 

 
 
 

§ 112 Verkställighet av beslut som fullmäktige fattat 13.9.2021 

FD 43  
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. 
 
§ 31 Val av fullmäktigeordförande och två vice ordföranden för mandattiden 
FD: Beslutet får verkställas. 
 
§ 33 Konstaterande av resultatet i kommunalvalet 2021 
FD: Beslutet får verkställas. 
 
§ 34 Val av styrelse för samkommunen 
FD: Beslutet får verkställas. 
 
§ 35 Val av revisionsnämnd för samkommunen 
FD: Beslutet får verkställas. 
 
§ 36 Val av nämnd för minoritetsspråket för samkommunen 
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 13.9.2021. 

 

STYR: godkände förslaget efter diskussion. 
 ________ 
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Styrelsen    § 113    27.9.2021 
 
 
 

§ 113 Eventuella övriga ärenden 

 
Enligt 3 § i Vasa sjukvårdsdistrikts förvaltningsstadga avgörs ärendena vid styrelsens 

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

att ärendet upptas till behandling på basen av ordförandens redogörelse utan 

tjänstemannaföredragning. 

 

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

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

tjänsteinnehavare. 

 

 

Ordföranden konstaterade att det inte fanns några övriga ärenden. 
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Anvisning för begäran om omprövning 

      Datum för sammanträdet 

Styrelsesammanträdet   27.9.2021 

 

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: 95–102, 112–113 

 

 

Anvisning för begäran om omprövning 

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

 

Paragrafer: 103–111 

 

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 x.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. 

 

mailto:registrator@vshp.fi

