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Organ: Styrelsen, Vasa sjukvårdsdistrikt  

  
Tid: 16.12.2021 kl. 9.00 – 

Plats: Vasa centralsjukhus, auditorium Örn, Y3 

 

Närvarande: Hans Frantz   Ragnvald Blomfeldt 
Barbro Kloo   Jessica Påvall 
Hans-Erik Lindqvist  Katarina Holmqvist 

 Greger Forsblom   Carita Vik-Hästbacka 

Per Hellman    Nils-Johan Englund 
Raija Kujanpää    Katja Rajala 
David Pettersson   Luisa Tast 
Mia West     Rainer Bystedt 
Annica Haldin    Mikael Lindvall 
Aarne Kolehmainen  Risto Helin 
Carola Lithén    Tomas Bäck 
Patrick Ragnäs    Mirja Högstrand 
Mervi Rantala    Ulla Hellén 
 

Frånvarande: 
 
Sakkunniga:  
 
Övriga när-  Gösta Willman   FULLM ordf. 
varande: Bernhard Bredbacka  FULLM I viceordf. 
 Mikael Perjus   FULLM II viceordf. 
 
Föredragande: Marina Kinnunen    direktör 

 Juha Post    förvaltningsdirektör 
  Peter Nieminen   chefsöverläkare 
 Arja Tuomaala   chefsöverskötare 
 
Sekreterare: Juha Post    förvaltningsdirektör 
 
Paragrafer: 137 - 148 
 
Protokollet  Ordförande    Sekreterare 
undertecknat: 
 
 

 Hans Frantz   Juha Post 
 
Justerat: Plats och tid:   Plats och tid: 
 
 
 _________________________ ________________________ 
 
Framlagt till  Framlagts allmänt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes: 
påseende: under tiden 
 ____/____ - ____/____.20___ 
      _________________________ 
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Organ: Styrelsen, Vasa sjukvårdsdistrikt 

Tid: 16.12.2021 kl. 9.00  

Plats: Vasa centralsjukhus, auditorium Örn, Y3 

Ärendeförteckning 

Paragraf Ärende                              Sida 

 
 
 

§ 137 Sammanträdet öppnas – laglighet och beslutsförhet 3 

§ 138 Val av protokolljusterare 3 

§ 139 Sammanträdets arbetsordning 4 

§ 140 Lägesöversikt 5 

§ 141 Direktörens, förvaltningsdirektörens, chefsöverläkarens och  chefsöverskötarens beslut 6 

§ 142 Uppföljning av det ekonomiska läget per 31.10.2021 samt en resultatprognos av totalresultatet för 

 2021 7 

§ 143 Begäran om omprövning av nekande beslut om tillstånd att filma 9 

§ 144 Begäran om omprövning av skadeståndsbeslut 10 

§ 145 Begäran om omprövning av skadeståndsbeslut 12 

§ 146 Dispens från språkkrav 13 

§ 147 Verkställighet av beslut som fullmäktige fattat 29.11.2021 14 

§ 136 Eventuella övriga ärenden 16 
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Styrelsen    § 137-138     16.12.2021 
 
 
 

§ 137 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. 

 

 

 

 

§ 138 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 Mia West och Annica Haldin. 

 

STYR:   
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Styrelsen    § 139     16.12.2021 
 
 
 
 
 

§ 139 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: 
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Styrelsen    § 140    16.12.2021 
 
 
 

§ 140 Lägesöversikt 

 

Dir. 34 

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 decembermånad vid sammanträdet. 

 

 

DIR.:  föreslår att styrelsen ska anteckna sjukvårdsdistriktsdirektörens  

  lägesöversikt för december 2021 för kännedom. 

 

STYR:   
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Styrelsen    § 141     16.12.2021 
 
 
 

§ 141 Direktörens, förvaltningsdirektörens, chefsöverläkarens och  

chefsöverskötarens beslut  

 

Dir. 35 

Direktörens, förvaltningsdirektörens, chefsöverläkarens och chefsöverskötarens 

beslutsförteckningar som bilaga. 

 

Direktörens beslut     BILAGA § 141/1 

Förvaltningsdirektörens beslut   BILAGA § 141/2 

Chefsöverläkarens beslut    BILAGA § 141/3 

Chefsöverskötarens beslut    BILAGA § 141/4 

 

 

DIR.: föreslår att styrelsen antecknar beslutsförteckningarna för kännedom. 

 

STYR:  
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Styrelsen    § 142     16.12.2021 
 
 
 

§ 142 Uppföljning av det ekonomiska läget per 31.10.2021 samt en resultatprognos av 

totalresultatet för 2021 

Dir. 36 

Uppföljningen per 31.10 visar ett underskott om 0,9 miljoner euro. Intäkterna från 

kommunfaktureringen för den egna verksamheten uppgår till 142,8 miljoner euro eller 85,6 %, 

vilket är ca 2,8 miljoner mer än budgeterat. 10 månaders tumregel är att minst 83,3 % borde ha 

förverkligats. Öppenvårdens besöksmängd har redan uppnått planerade volymen medan 

intäkterna utgör 91 % av det budgeterade. Drg-paketen uppgår volymmässigt till 77 % av de 

planerade medan intäkterna uppgår till 80,3 % av det budgeterade. Den vårddagsbaserade 

faktureringen inom psykiatrin, specialgeriatrin och den krävande faktureringen utgör 

volymmässigt 85,7 % av det planerade och intäktsmässigt 88,8 %. Sammantaget kan man säga att 

öppenvårdsvolymerna har varit mycket större än planerat medan bäddavdelningsverksamheten 

inte kommer att uppnå de uppställda målsättningarna. 

Kostnaderna och därmed även intäkterna för vård i andra inrättningar uppgår till 32,6 miljoner 

eller 78,2 % av det budgeterade, vilket är 2,4 miljoner euro mer än vid samma tid 2020. 

  

De totala verksamhetsintäkterna uppgår till 227,1 miljoner euro eller 84,1 % av det budgeterade 

medan de totala verksamhetskostnaderna uppgår till 221,5 miljoner eller 85,5 % av det 

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

uppstår ett underskott.  

 

Intäkterna för den egna verksamheten uppskattas uppgå till ca 5.2 miljoner mera än budgeterat, 

dels beroende större volymer inom den egna verksamheten och dels pga. större förmedling av 

laboratorietjänster. 

 

Personalkostnaderna har under perioden förverkligats till 94,1 milj. euro eller 81,1 %. De beräknas 

i sin helhet för 2021 uppgå till drygt 113 miljoner eller knappt 3 miljoner euro under det 

budgeterade medan de köpta läkartjänsterna å andra sidan kommer att överskrida det 

budgeterade med motsvarande summa. Kostnaderna för vård i andra inrättningar beräknas 

uppgå till den budgeterade nivån eller aningen över medan kostnaderna för köptjänsterna till den 

egna verksamheten beräknas överskrida det budgeterade med 11,5 miljoner euro, varav närmare 

3 miljoner utgör ovannämnda kostnader för köpta läkartjänster och 7,5 miljoner för 

laboratoriekostnader. Hälsocentralernas laboratorieundersökningar ingår i kostnaderna, 

uppskattningsvis 2,8 miljoner mera än budgeterat, men faktureras vidare och syns därmed också 

som ökade intäkter. Därtill överskrids anslagen för it-tjänster med ca en miljon euro p.g.a. ökade 

driftskostnader som en följd av en del it-investeringar inför välfärdsområdets start. Kostnaderna 

för material, hyror och övriga kostnader uppskattas bli ca 0,5 miljoner högre än budgeterat, 

främst beroende på användningen av skyddsutrustning. Verksamhetskostnaderna m.a.o. 9,2 

miljoner högre än budgeterat. 

fortsätter... 
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Styrelsen    § 142     16.12.2021 

 

 

 

Nettokostnaderna för den egna verksamheten beräknas alltså överskrida budgeten med ungefär 

4 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 en nettointäkt om ca 1,3 miljoner, vilket är närmare 3 miljoner positivare än 

budgeterat. Årets underskott för den normala verksamheten skulle därmed uppgå till ungefär en 

miljon euro. Ett underskott som sannolikt kommer att täckas av det statliga understödet men som 

påverkas även av utfallet av gemensamma avgifter och eventuell nedskrivning av It-projektet.  

 

De gemensamma avgifterna; medlemsavgiften, avgiften för den prehospitala vården, jouravgiften 

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

budgeterade nivån.  Även i år utgör det slutliga patientförsäkringsansvaret en osäkerhetsfaktor, 

en preliminär uppskattning ger vid handen att ansvaret skulle minska men den slutliga uppgiften 

erhålls först efter årsskiftet. En eventuell utjämning sker via en tilläggsdebitering respektive -

kreditering i den sista kommunfaktureringsraten eftersom debiteringsgrunden är 

kapitationsbaserad.  

 

Uppföljningen av investeringsbudgeten för 2021 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 

apparaturanskaffningar 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.  

 

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. 

 

Den totala investeringskostnaden för It-projektet Aster Botnia var per 31.10 9,8 miljoner euro och 

projektet har avslutats. En del av arbetet är användbart vid beredningen av nästa klient och 

patientdatasystem medan största delen är kostnader som uppkommit specifikt för Aster Botnia. 

Om eventuell nedskrivning av investeringen besluts senare. 

 

Uppföljning av läget 31.10.2021 som      BILAGA § 142 
 

 
DIR.:   föreslår att styrelsen diskuterar läget per 31.10.2021 samt antecknar det 

till kännedom. 
 
HALL:  
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Styrelsen    § 143     16.12.2021 
 
 
 

§ 143 Begäran om omprövning av nekande beslut om tillstånd att filma 

 

FD 51 
Olof Film Ab har anhållit om tillstånd att filma en dokumentär om ECT-behandlingen på det 

psykiatriska ansvarsområdet. Efter att ha hört kunden och det psykiatriska ansvarsområdet i 

ärendet har förvaltningsdirektören beslutat att inte bevilja ett tillstånd att filma.  

 

Enligt 134 § i kommunallagen (410/2015) får den som är missnöjd med ett beslut av styrelsen, en 

nämnd, ett utskott eller deras sektioner eller en myndighet som lyder under dem, begära om en 

omprövning av ett beslut. Samkommunens styrelse är ett organ som ska ta en begäran om 

omprövning till behandling som gjorts på grundval av ett tjänsteinnehavarbeslut. 

 

Enligt 138 § i kommunallagen ska en begäran om omprövning framställas inom 14 dagar från 

delfåendet av beslutet. Tjänsteinnehavarbeslutet har fattats den 8 november och begäran om 

omprövning har inkommit den 22 november. Begäran om omprövning kan därför anses ha 

inkommit inom den utsatta tidsfristen. 

 

Enligt 49 g § i förvaltningslagen (434/2003) kan en myndighet när den har tagit upp en begäran 

om omprövning ändra eller upphäva förvaltningsbeslutet eller avslå begäran om omprövning. I 

omprövningsbeslutet ska yrkandena i omprövningsbegäran avgöras och avgörandet motiveras.. 

Olof Film Ab har ställt en begäran om omprövning av tjänsteinnehavarbeslutet till styrelsen. Olof 

Film Ab yrkar på att ett tillstånd att filma ska beviljas. Ett utlåtande har begärts av det psykiatriska 

ansvarsområdet angående denna begäran om omprövning. Ansvarsområdet anser enligt 

utlåtandet att begäran ska avslås. I begäran om omprövning framförs ingen ny information som 

skulle förutsätta en ändring av tjänsteinnehavarbeslutet. Grunderna för förkastandet är de 

samma som i tjänsteinnehavarbeslutet. 

 

Begäran om omprövning     TILLÄGGSMATERIAL § 143/1 

Det psykiatriska ansvarsområdets utlåtande   TILLÄGGSMATERIAL § 143/2 

Tjänstemannabeslut     TILLÄGGSMATERIAL § 143/3 

 

FD:  föreslår att styrelsen beslutar  

 

STYR:  
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Styrelsen    § 144     16.12.2021 
 
 
 

§ 144 Begäran om omprövning av skadeståndsbeslut 

FD 52 
Merja Nurmi har yrkat på att hon ska erläggas en ersättning på 4 502,20 euro, eftersom hon inte 

fått ett sårvårdsavtal av läkaren till vilket hon enligt sin uppfattning är berättigad. Nurmi lider av 

psoriasis. 

 

Skadeståndsbeslut har delegerats till juristen. Ersättningsyrkandet har behandlats enligt 

skadeståndslagen (412/1974) och samkommunens skadeståndsprocess. I det utlåtande som 

erhållits i ärendet framförs inga orsaker som kan anses påvisa att samkommunen är ålagd att 

ersätta den presenterade skadan. Med anledning av detta så har ersättningsyrkandet förkastats. 

Enligt 134 § i kommunallagen (410/2015) får den som är missnöjd med ett beslut av styrelsen, en 

nämnd, ett utskott eller deras sektioner eller en myndighet som lyder under dem, begära om en 

omprövning av ett beslut. Styrelsen för samkommunen för Österbottens välfärdsområde är ett 

organ som ska ta en begäran om omprövning till behandling som gjorts på grundval av ett 

tjänsteinnehavarbeslut. 

 

Enligt 138 § i kommunallagen ska en begäran om omprövning framställas inom 14 dagar från 

delfåendet av beslutet. Skadeståndsbeslutet har fattats den 9 november och begäran om 

omprövning har inkommit den 26 november. Begäran om omprövning kan därför anses ha 

inkommit inom den utsatta tidsfristen. 

 

Enligt 49 g § i förvaltningslagen (434/2003) kan en myndighet när den har tagit upp en begäran 

om omprövning ändra eller upphäva förvaltningsbeslutet eller avslå begäran om omprövning. I 

omprövningsbeslutet ska yrkandena i omprövningsbegäran avgöras och avgörandet motiveras. 

Nurmi har inkommit med en begäran om omprövning av skadeståndsbeslutet. Nurmi har vädjat 

till de utlåtanden som läkaren skrivit om henne. Det hör till läkarens arbete att skriva olika 

utlåtanden för olika behov. De utlåtanden som framförs i begäran om omprövning hänför sig till 

distributionen av förbrukningsartiklar och de begränsningar som hudsjukdomen får för 

arbetsförmågan, inte till skadeståndsärendet. Två specialister i hudsjukdomar har gett utlåtanden 

där de uttryckligen utgår från ett skadeståndsperspektiv och på basis av vilka 

skadeståndsanspråket ursprungligen har förkastats. 

 

I begäran om omprövning framförs ingen ny information som skulle förutsätta en ändring av 

skadeståndsbeslutet. Grunderna för förkastandet är de samma som i skadeståndsbeslutet. 

 

Begäran om omprövning, Tjänstemannabeslut  TILLÄGGSMATERIAL § 144 

 

fortsätter... 
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Styrelsen    § 144     16.12.2021 

 

 

 

FD:  föreslår att styrelsen efter att den ha utrett ärendet ska besluta att avslå 

begäran om omprövning. I begäran om omprövning har ingen ny 

information framförts som skulle kräva en ändring av 

skadeståndsbeslutet. 

 

STYR:  
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§ 145 Begäran om omprövning av skadeståndsbeslut 

FD 53 
Jasmina Plavsic har yrkat på att hon ska ersättas 600 euro för förlorade löständer. Plavsic har 

framfört att löständerna lämnats i en spypåse under sängen, varifrån de sedan har försvunnit. 

 

Skadeståndsbeslut har delegerats till juristen. Ersättningsyrkandet har behandlats enligt 

skadeståndslagen (412/1974) och samkommunens skadeståndsprocess. I det utlåtande som 

erhållits i ärendet framförs inga orsaker som kan anses påvisa att samkommunen är ålagd att 

ersätta den presenterade skadan. Med anledning av detta så har ersättningsyrkandet förkastats. 

Enligt 134 § i kommunallagen (410/2015) får den som är missnöjd med ett beslut av styrelsen, en 

nämnd, ett utskott eller deras sektioner eller en myndighet som lyder under dem, begära om en 

omprövning av ett beslut. Styrelsen för samkommunen för Österbottens välfärdsområde är ett 

organ som ska ta en begäran om omprövning till behandling som gjorts på grundval av ett 

tjänsteinnehavarbeslut. 

 

Enligt 138 § i kommunallagen ska en begäran om omprövning framställas inom 14 dagar från 

delfåendet av beslutet. Skadeståndsbeslutet har fattats den 9 november och begäran om 

omprövning har inkommit den 26 november. Begäran om omprövning kan därför anses ha 

inkommit inom den utsatta tidsfristen. 

 

Enligt 49 g § i förvaltningslagen (434/2003) kan en myndighet när den har tagit upp en begäran 

om omprövning ändra eller upphäva förvaltningsbeslutet eller avslå begäran om omprövning. I 

omprövningsbeslutet ska yrkandena i omprövningsbegäran avgöras och avgörandet motiveras. 

Plavsic har inkommit med en begäran om omprövning av skadeståndsbeslutet. I hennes begäran 

om omprövning har hon framfört nya motiveringar till varför samkommunen är 

skadeståndsskyldig, vilka inte framfördes i det ursprungliga skadeståndsanspråket. Plavsic 

framför att löständerna togs bort först inför själva åtgärden, varför de inte hade dokumenterats 

som hennes ägodelar. I åtgärdsrummet fanns det ingen plats för förvaring av ägodelar, varför 

spypåsen hade lagts under sängen. Under den pågående åtgärden hade vårdpersonalen haft 

skiftbyte, vilket kan ha lett till att informationen om löständerna inte hade gått fram. Det finns 

ingen orsak att tvivla på händelseförloppet. 

 

Med anledning av de nya uppgifter som framförts i begäran om omprövning finns det grunder för 

att ändra skadeståndsbeslutet. 

 

Begäran om omprövning, Tjänstemannabeslut  TILLÄGGSMATERIAL § 145 

  

FD:  föreslår att styrelsen efter att den ha utrett ärendet ska besluta att ändra 

tjänsteinnehavarbeslutet. Plavsic ersätts 462,26 euro för de förlorade 

löständerna i enlighet med kostnadsspecifikation. 

 

STYR:  
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§ 146 Dispens från språkkrav 

CÖL 14 

Vasa centralsjukhus har haft en ledigförklarad tjänst som onkologiska klinikens 

avdelningsöverläkare, ansvarsområde strålbehandling. Specialläkare Maija Perus var enda 

sökande, hon uppfyller inte språkkravet. 

 

Enligt onkologiska klinikens  överläkare Antti Jekunen uppfyller Maija Perus de formella 

behörighetskrav som ställs på tjänsten till övriga delar förutom att hon saknar det språkintyg som 

krävs för tjänsten. Maija Perus har tjänstgjort på onkologiska kliniken som specialiserande läkare 

och därefter som specialläkare i sammanlagt ca 6 år.  

 

Maija Perus anhåller om att styrelsen beviljar henne dispens från språkkunskapskravet 

         BILAGA § 146/1  

 

Överläkaren för onkologiska kliniken Antti Jekunen förordar att Maija Perus beviljas dispens.

         BILAGA § 146/2 

 

CÖL: föreslår, att styrelsen beviljar specialläkare Maija Perus dispens från 

kravet om god förmåga att i tal och skrift använda det svenska språket. 

 
STYR:  
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§ 147 Verkställighet av beslut som fullmäktige fattat 29.11.2021 

FD 54 

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. 

 

§ 42 Verksamhets- och ekonomiplan för Österbottens välfärdsområde för 2022 

Fullmäktige godkände följande åtgärdsmotion som hänför sig till ärendet: 

Fullmäktige uppmanar styrelsen och tjänstemannaledningen att genast från början av år 2022 

göra en noggrann uppföljning av kostnader och sträva till att via integrering av processerna 

förbättra servicen till invånarna och på sikt kunna stävja kostnaderna. 

FD: Beslutet får verkställas. 

 

§ 43 Behörighetsstadga 

FD: Beslutet får verkställas. 

 

§ 44 Uppdatering av förvaltningsstadgan 

FD: Beslutet får verkställas. 

 

§ 45 Principer och direktiv för ägarstyrning 

FD: Beslutet får verkställas. 

 

§ 46 Regler och anvisningar för intern kontroll och riskhantering 

FD: Beslutet får verkställas. 

 

§ 47 Uppsägning av förtroendeuppdrag – Mia West 

FD: Beslutet får verkställas. 

 

§ 48 Uppsägning av förtroendeuppdrag – Katarina Holmqvist 

FD: Beslutet får verkställas. 

 

§ 50 Avtal om ordnande av specialiserad sjukvård inom Åbo universitetssjukhus 

specialupptagningsområde år 2022 

FD: Beslutet får verkställas. 

 

§ 53 Övriga eventuella ärenden 

Fullmäktigemotion/Förlängning av mottagningstiderna vid hälsocentralen i Laihela 

Fullmäktigeledamot Erkki Aro föreslår att välfärdssamkommunen ska utreda möjligheten att 

förlänga mottagningstiderna vid hälsocentralen i Laihela exempelvis enligt följande: på vardagar 

8.00–18.00, samtidigt bör möjligheten att tillhandahålla veckoslutsjour åtminstone under ett 

veckoslut per månad utredas. 

fortsätter… 
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Fullmäktigemotionen       BILAGA § 147 

 
FD:  föreslår, att styrelsen  

1. ska konstatera att den inte har något att anmärka på lagenligheten 
i de beslut som fullmäktige fattat 29.9.2021.  

2. beslutar sända fullmäktigemotionen för kännedom till de ledande 
tjänsteinnehavarna 

3. beslutar sända fullmäktigemotionen för beredning till 
verksamhetsområdet för social- och hälsocentraler 

 
STYR:  
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§ 136 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. 

 

 

 


