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Sammanträdets laglighet och beslutförhet 
 
 
Sammanträdet konstaterades vara lagligen sammankallat och med hänsyn till 
antalet närvarande medlemmar beslutfört. Ett tilläggsärende, § 75, godkändes i 
listan. 
 
------------------------------------------------- 
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Protokollets justering 
 
 
Till protokolljusterare valdes medlemmarna Karl-Gustav Svedjebäck och Bengt 
Norrback samt fastställdes att protokollet skall justeras i stadskansliet på en 
mellan protokolljusterarna och protokollföraren överenskommen tidpunkt. Enligt 
tidigare beslut skall det justerade protokollet hållas framlagt till allmänt påseen-
de andra fredagen i följande månad räknat från sammanträdesdagen. Protokol-
let hålls framlagt till allmänt påseende fredagen den 9.1.2015  kl  9.00 – 15.00 i 
kanslist Uppgårds tjänsterum. 
 
------------------------------------------------- 
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Förordnande av ledande läkare 1.1.2015-31.12.2015 
 
 

Vård- och omsorgsdirektör Tony Pellfolk: 
 
Vård- och omsorgsnämnden förordnade 18.12.2013 hälsovårdscentralläkaren, 
t.f. biträdande överläkaren Gerd Kronlund till ledande läkare för perioden 
1.1.2014-31.12.2014. 

 
Till ledande läkarens uppgifter hör förutom administration även patientarbete, 
samt rekrytering av nya läkare. 

 
Gerd Kronlund var från 1.4.2010 förordnad som biträdande överläkare fram till 
och med 31.12.2011 men har sedan 1.10.2011 fungerat som t.f. ledande läka-
re. Kronlund uppfyller inte de formella kraven för uppgiften som ledande läkare, 
men har lång erfarenhet och brett kunnande. Hon har vidtalats och accepterar 
förlängning under 2015. 

 
 

Vård- och omsorgsdirektören föreslår: 
 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar 

 
att hälsovårdscentralläkaren Gerd Kronlund förordnas till ledande läkare för pe-
rioden 1.1.2015-31.12.2015. 

 
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut: 
 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 
------------------------------------------------- 
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Sekreteraruppgifterna i vård- och omsorgsnämnden 1.1.2015-31.12.2015 
 
 

Vård- och omsorgsdirektör Tony Pellfolk: 
 
I stadens förvaltningsstadga finns det inte stadgat om vem som handhar sekre-
teraruppgifterna i nämnden, utan det är möjligt att nämnden själv beslutar om 
detta. Den 19.2.2009 beslöt nämnden att ekonomichefen fungerar som nämn-
dens sekreterare. Under perioden 1.4-31.8.2012 och 1.9.2012-31.12.2012 har 
tf omsorgssekreterare Anna Wadén fungerat som sekreterare i vård och om-
sorgsnämnden.  
 
Under perioden 1.1.2013-31.12.2014 har kanslist Anne Uppgård fungerat som 
sekreterare i vård och omsorgsnämnden, och hon har vidtalats om fortsättning 
under 2015.  

 
 

Vård- och omsorgsdirektören föreslår: 
 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar:  
 
att kanslist Anne Uppgård inom ramen för sin anställning, fungerar som sekre-
terare i vård- och omsorgsnämnden från 1.1.2015 till 31.12.2015  

 
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut: 
 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 
------------------------------------------------- 
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Ändringar i klientavgifter inom hälso- och sjukvården från 1.1.2015 
 
 

T.f. ledande läkare Gerd Kronlund: 
 
Indexjusteringar av klientavgifter inom social- och hälsovården görs vanligen 
vartannat år senast från 1.1.2014. En förändring i klientavgifter träder dock i 
kraft från och med 1.1.2015. Maximibeloppet för vissa klientavgifter stiger med 
9,4%. Avgifter som inte omfattas av avgiftstaket inom hälsovården höjs inte för-
utom avgifterna för utlåtanden och bötesavgifter.  
Bakgrunden till ändringsförordningen är regeringens beslut om planen för de of-
fentliga finanserna och den sänkta statsandelen i kommunernas basservice. 
Maximibeloppet för klientavgifterna höjs så att de ska motsvara minskningen. 
Kommunerna bestämmer själva om maximibeloppet ska tas ut. 

                        De nya avgifterna från 1.1.2015: 
 
Årsavgift för besök till läkare: 32,10 euro (29,30) 
Besöksavgift hos läkare: för tre första besöken 16,10 euro (14.70) 
 
Avgift för individuell fysioterapi och vård i serie: 8,80 euro (7,50) 
Vårddagsavgift för kortvarig anstaltsvård: 34,80 euro (32,60) 
Avgift för dag- eller nattvård: 17,60 euro (16,10) 
 
Intyg och utlåtande som ges av läkare eller tandläkare: 39,60 euro (36,20) 
Läkarintyg för körkort: högst 47,70 euro (43,60) 
 
Avgift för outnyttjad mottagningstid som inte avbeställts: 39,60 euro (36,20) 
Avgiftstaket förblir 679 euro  
Vårddagsavgift för kortvarig vård när avgiftstaket överskridits: 17,60 euro 
(16,10) 
 
Avgifterna för undersökning och vård av mun och tänder, besöksavgifterna för 
tillfällig hemsjukvård ändras inte. 
 
 

Vård- och omsorgsdirektören föreslår: 
 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar  
 
att fastställa ovan nämnda klientavgifter för hälso- och sjukvården från och med 
1.1.2015. 
 

 
Vård- och omsorgsnämndens beslut: 

 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 
------------------------------------------------- 
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Hälso- och sjukvårdens prissättning 2015 
 
 

Vård- och omsorgsdirektör Tony Pellfolk: 
 
För hälso- och sjukvården ska fastställas en prislista för försäljningen av tjäns-
ter till Kaskö stad, andra kommuner inom K5 och landet i övrigt. Prislistan har 
sänts ut till K5 och till Kaskö för att ge dem möjlighet till kommentarer innan pri-
serna slås fast av nämnden. Om detta förfarande kom parterna överens vid en 
diskussion i december 2009. 
 
Från och med 1.1.2014 kan man enligt hälsovårdslagen byta hälsovårdscentral 
för ett år åt gången inte bara inom det egna samarbetsområdet utan även till 
vilken hälsovårdscentral som helst inom landet.  
 
Priserna utgörs av nettokostnader för verksamheten och förvaltningen  dividerat 
med uppskattat antal prestationer. Vårddygnpriset på hvc-sjukhus höjs med ca 
11% på grund av att antalet vårdplatser minskas, samt höjs tandläkarpriserna 
med 10% på grund av mera köptjänster som leder till högre kostnader.  

 
Priserna kan ändras under året förverkligandet av budgeten ger anledning till 
ändringar. 
 
Förslag till prislista finns i bilaga A. 
 

 
Vård- och omsorgsdirektören föreslår: 

 
Vård- och omsorgsnämnden besluter 
 
Att hälso- och sjukvårdens prissättning för 2015 godkänns i enlighet med de i 
bilagan A föreslagna priserna. 
 

 
Vård- och omsorgsnämndens beslut: 

 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 
------------------------------------------------- 
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Justering av övriga avgifter för hälso- och sjukvården 2015 
 
 

T.f. ledande läkare Gerd Kronlund: 
 
Förutom de avgifter som finns fastställda i förordning gällande klientavgifter 
inom social- och hälsovården finns även andra avgifter och priser i användning 
inom hälso- och sjukvården i Närpes, vilka behöver justeras, t.ex höjs intygsav-
gifterna för enklare intyg med ungefär samma index som förändringarna i för-
ordningen om klientavgifter dvs drygt 9 %. 

   
 
Laboratorietjänster 
Kommunerna inom K5 och K3 använder sig av VCS:s prislista plus en provtag-
ningsavgift som täcker material- och hanteringskostnader. Provtagningsavgiften 
används också av VCS när prov för vår räkning tas inom specialsjukvården. 
För laboratorieanalyser som skickas till andra ställen ex. till HUS:s laboratorium 
faktureras analysens verkliga kostnad samt provtagningsavgift.  
Provtagningsavgiftens storlek bestäms en gång/år medan sjukvårdsdistriktets 
prislista justeras fortgående i samband med att VCS justerar sina priser. I detta 
nu finns ingen uppgift på eventuell höjning av sjukvårdsdistriktets provtag-
ningsavgift 2015. 
 
Avgift för provtagning och hantering av prov 6,50 € (6,20) 
 
Avgifter för analyser som sänds till andra ställen än VCS enligt verkliga kostna-
der. 
 
Övriga priser och avgifter vilka delvis bör justeras 
Avgiften för fysioterapi i grupp höjs mera eftersom besöket handlar om gym 
samt under handledning av fysioterapins personal. Avgiften har inte motsvarat 
avgiften för ett gymbesök. Priset för ett kort fysikaliskt besök har tagits bort ef-
tersom korta besök (ex ultraljud) idag kombineras med andra åtgärder såsom 
tejpning. 
 

 
Parkeringsintyg, D-intyg, annat enkelt intyg, 
Vaccinationsintyg, livsmedelsintyg, tbc-intyg 9 € (8,00) 
 
C-intyg, intyg för färdtjänst, B-intyg för mediciner, 
B-intyg för rehabilitering, annat intyg 19 € (17,40) 

     
Fysioterapi i grupp  6 € (4,70) 
 
Vattenterapigrupp  6,50 €  (5,90) 
 
IUD Nova T   80,00 € (80,00) 
IUD Mirena   160,00 € (160,00) 
IUD Jaydess   105 € 
 
 
 
Röntgen-CD, i efterhand  10,00 € (10,00) 
 
Kopior m.m. till försäkringsbolag 7,50 € (6,50) 
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Hyra för bröstpumpar  5,80 € / 2 veckor (5,30), 
     därefter 50 cent/dag  
 

 
 
 

Vård- och omsorgsdirektören föreslår: 
 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar  
 
att fastställa ovan nämnda priser och avgifter för hälso- och sjukvården från och 
med 1.2.2015; samt 
 
att avgifterna och priserna granskas och ändras enligt i beredningstexten 
nämnda system.  

 
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut: 
 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 
------------------------------------------------- 
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Avgifter för äldreomsorgens stödtjänster år 2015 
  

 
Ekonomichef Marina Nordström: 

 
I den förvaltningsstadga för Närpes stad som fullmäktige godkände 15.12.2008 
stadgas i § 18 p.5 att vård- och omsorgsnämnden har rätt att besluta om avgif-
ter inom sitt resultatområde med beaktande av de av stadsfullmäktige fastställ-
da allmänna grunderna för de avgifter som skall tas ut för stadens tjänster och 
andra prestationer. 
 
Stödtjänsterna och avgifterna föreslås enligt följande (föregående års avgifter 
anges inom parentes): 
 
1)  Klädtvätt 
 Tvätt i maskin  8,50 euro/gång (8,50) 
 Maxavgift för tvätt i maskin 38,00 euro/månad (35,00) 
 Självbetjäningstvätt  4,00 euro/gång (Bäckvägens serviceenhet och  

       Pörtom servicecenter) (4,00) 
2)  Bastugång 
 Bastu och badservice  7,00  euro/gång (7,00) 
 Transport till bastun   5,00  euro/gång (5,00)  
     
3)  Trygghetstelefon  
 - Analoga trygghetstelefoner  22,50 euro/mån (22,00)  
  (vanlig trådburen telefoni) 
 - Digitala trygghetstelefoner med  
  gsm-anslutning    28,00 euro/mån (27,00) 
  
4) Måltidsservice 
 På boenden:  
 Frukost  1,80 (1,70) 
 Lunch  6,20 (6,10) mjölk och bröd ingår 
 Middag  2,60 (2,50) 
 Kvällsmål 1,50 (1,50) 
 Kaffe  0,80 (0,80) 
 Måltid/dag   12,90 (12,60) Efraim  
 
 Hemmaboende: 
 Lunch   6,00 (5,90) 
 
 Hantering av mat:  
 Transport 1,60 (1,50) 
 Hembärning 1,30 (1,30) 
  
5)  Överenskommen telefonkontakt från hemvården 
 Regelbundna överenskomna telefonsamtal 25,00 euro/mån (25,00) 
 
7)  Städhjälp på sociala grunder 
 Städning    14,80 euro/h   (14,50) 
 
8)  Seniorverksamhet  12,50 euro/gång (11,60) 
 (mat, kaffe och aktivitet ingår) 
9) Dagverksamhet  16,00 euro/gång 
 (mat, kaffe och aktivitet ingår) 
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10) DUV:s lördagsträff, transport 5,00 euro/gång (5,00) 
 
11) Matkörning till Kårkulla   2,80 euro/gång (2,70) 
 
12) Gymverksamhet vid äldreomsorgens verksamhetspunkter  
 Säsongskort 
 1.1 - 30.4.2015  30 euro 
 1.5 - 31.8.2015  20 euro 
 1.9 - 31.12.2015  30 euro 

 
 

Vård- och omsorgsdirektören föreslår: 
 
Vård- och omsorgsnämnden besluter att ovanstående avgifter för stödtjänster 
godkänns och tillämpas från den 1.1.2015. 
 
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut: 
 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 
------------------------------------------------- 
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Klientavgifter på demenshem och intensifierat serviceboende år 2015 
 
 
Ekonomichef Marina Nordström: 
 
 I den förvaltningsstadga för Närpes stad som fullmäktige godkände 15.12.2008 

stadgas i § 18 p.5 att nämnder och sektioner har rätt att besluta om avgifter 
som skall tas ut för stadens tjänster inom sitt resultatområde. 

  
 Under år 2014 har följande avgifter debiterats vid Solbacken, Pörtehemmet och 

Alvinaboendet både för permanent boende och sådana som fått tillfällig vård: 
  
 1) hyra (uppbärs av tekniska sektorn) 
  2) grundavgift om 95 euro/mån (innehåller trygghetsservice, städservice, 

klädvård, hygienartiklar såsom haklappar, tvättlappar, handskar, tandkräm, 
tvål och duschkräm samt en vårdsäng i rummet). 

 3) avgift för matservice 12,60 euro/dag 
 4) serviceavgift baserad på de boendes inkomster och på förordningen 

 (1168) om klientavgifter inom social- och hälsovård, förordningen § 3. 
 5) avgift för kortvarig vård 34,80 euro/dygn (ingår hyra, mat och service, inte 

 medicin) 
 
  
Vård- och omsorgsdirektören föreslår: 
 
 Vård- och omsorgsnämnden besluter höja följande avgifter: 
 
 - grundavgift om 98 euro/mån (innehåller trygghetsservice, städservice, 

klädvård, hygienartiklar såsom haklappar, tvättlappar, handskar, tandkräm, 
tvål och duschkräm samt en vårdsäng i rummet). 

  
 - matserviceavgiften till 12,90 euro/dag; 
 
 - avgift för kortvarig vård 38,10 euro/dygn (ingår hyra, mat och service,  
  inte medicin). 
 

De nya avgifterna föreslås gälla fr.o.m. 1.1.2015. 
 
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut: 
 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 
------------------------------------------------- 
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Arvoden och ersättningar för familjevård år 2015 
 
 

Familjeomsorgschef Yvonne Linden: 
 
Enligt social- och hälsovårdsministeriets kommuninfo 7a/2014, bilaga 
A, stiger familjevårdens vårdarvode från 01.01.2015 med 0,96%. 
Kostnadsersättningen stiger med 1,00% i jämförelse med 2014. 

 
Vårdarvodet är lön för den arbets- och omsorgsinsats, som en famil-
jevårdare gör när de har ett barn placerat i sin vård. Vårdarvodets mi-
nimibelopp höjs till 686,25€ (2014 = 679,71) euro/månad per person i 
familjevård . Social- och hälsovårdsministeriet fastslår det lägsta be-
loppet men kommunerna kan erlägga ett högre arvode om man anser 
det skäligt. 

 
Kostnadsersättningen är avsedd att ersätta normala utgifter som ett 
placerat barn medför i familjen. Det gäller bl.a. mat, boendekostnader, 
fritidssysselsättningar och barnets hälsovårdskostnader. Kostnadser-
sättningens minibelopp stiger från 01.01.2015 till 410,66 euro per 
barn/ungdom i familjevård (2014 = 406,58 euro) 

 
 
Vård- och omsorgsdirektören föreslår: 
 

Vård- och omsorgsnämnden besluter 
- anteckna till kännedom de lägsta minimibeloppen för vårdarvode 
och kostnadsersättning för familjevård 
 
- höja vårdarvoden med 0,96% för de familjevårdare som redan under 
2014 erhöll ett högre arvode än minibeloppet  
 
- höja kostnadsersättningarna som erlagts under 2014 med 1,00%. 
 
- att den ersättning som betalas till familjevårdare för de nödvändiga 
kostnaderna för inledande av vården (startersättning) fastställs utgå-
ende från den enskilda familjen. Startersättningen kan dock högst 
vara 2.916,43 euro per barn/ungdom i familjevård 
 
- att de nya ersättningarna gäller från och med 1.1.2015 och fram tills 
social- och hälsovårdsministeriet meddelar om nya indexjusteringar. 
 

 
Vård- och omsorgsnämndens beslut: 

 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 
------------------------------------------------- 
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Fastställande av principer vid beräkning av utkomststöd  
 
 

Familjeomsorgschef Yvonne Lindén: 
 
Vid beräkning av utkomststöd tillämpas lagen om utkomststöd (1412/1997) och 
social- och hälsovårdsministeriets anvisningar (handbok 2013:5) för tillämpning 
av utkomststödslagen. Anvisningarna innehåller uppdateringar av lagen samt 
preciseringar som Högsta Förvaltningsdomstolens avgöranden har medfört i 
tolkningen av lagen om utkomststöd. Utkomststöd ska trygga det oundgängliga 
utkomstskyddet som avses i grundlagen och ska främja en persons eller familjs 
förmåga att klara sig självständigt.  
 
Utkomststödet består av tre delar, dvs. bas- kompletterande- och förebyggande   
utkomststöd. Kommunen kan som komplettering till de ikraftvarande bestäm-
melserna även göra kommunspecifika instruktioner för tillämpandet genom att 
beakta de gällande lokala omständigheterna.  
Syftet med SHM:s utkomststödshandbok och de kompletterande anvisningarna 
är att dessa ska fungera som stöd för socialarbetarna som behandlar ärenden 
kring utkomststöd samt att anvisningarna ger klienterna en jämlik behandling.  
 
Socialarbetarna i K5 har utarbetat gemensamma anvisningar kring utkomst-
stödsberäkningen. Bilaga A. Målet är att tillämpningsanvisningarna ska vara i 
kraft fram tills att utkomststödets grundandel eventuellt överförs till FPA från 
01.01.2017. 
 
 

Vård- och omsorgsdirektör föreslår:  
 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar 
 
fastställa att bifogade anvisningar ska tillämpas vid beräkning av utkomststöd 
från 01.01.2015 och fram tills att beräkningen av utkomststödets basdel even-
tuellt överförs till FPA.  
 
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut: 
 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 
------------------------------------------------- 
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Närpes stads svar till Regionförvaltningsverket kring inspektionen av äld-
reomsorgsenheter 

 
 

Äldreomsorgschef Pirjo Wadén 
 
Under hösten 2014 har överinspektör Aija Ström vid regionförvaltningsverket 
utfört kontrollinspektioner vid boendeenheter för äldre inom Närpes. Inspektion 
har utförts vid Bostället, Efraim, Pörtom servicecenter, Solgärdet, Alvina, Pörte-
hemmet, Solbacken och Frida.   

 
Enligt överinspektör Aija Ström vid RFV är äldreomsorgen i Närpes bra ordnad, 
men det framkom också vissa brister som regionförvaltningsverket har begärt 
en utförligare utredning över. RFV önskade svar av Närpes stad inom 5.12, 
men eftersom slutligt ställningstagande om utvecklingsplanen fattas av fullmäk-
tige begärdes om tilläggstid till 28.2.2015. RFV begär en utredning gällande 
bl.a. verksamhetsutrymmena, beslutsprocesserna och kring personaldimensio-
nering och kompetens (Bilaga A).  

 
Inom Närpes stad har man sedan flera år ämnat inleda renovering och utbygg-
nad av äldreboendeenheterna på HVC-området, d.v.s. Närpes servicecenter 
som inkluderar Frida, Efraim och Solbacken. Utrymmena uppfyller inte längre 
de nationella kraven på äldreboendeenheter och dessutom finns behov av fler 
boendeplatser. Enligt svaret till RVF skulle renoveringen och utbyggnaden av 
Närpes servicecenter pågå mellan år 2015-2021. Angående personaldimensio-
neringen konstaterade RVF att det inom Närpes stads boendeenheter inom 
äldreomsorg finns ett behov av ytterligare 26,59 vårdpersonal. I nästa års bud-
getförslag finns 200 000 euro upptagna för nya befattningar till äldreomsorgens 
boendeenheter.  Denna summa i kombination med förflyttning av en vårdper-
sonal från Solbacken innebär att ca halva Efraim kunde uppgraderas till ett ef-
fektiverat serviceboende med nattservice, andra halvan återstår då som servi-
ceboende utan nattservice.     

 
Närpes stads svar till RFV finns som bilaga B.  

 
 

Vård- och omsorgsdirektören föreslår: 
 
Att Vård- och omsorgsnämnden beslutar avge planen i bilaga B som sitt svar till 
stadsstyrelsen och -fullmäktige med anledning av RFV begäran om utredning 
kring brister inom äldreomsorgens boendeenheter i Närpes stad.  
 
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut: 
 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 
------------------------------------------------- 
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Anmälan till socialvårdens register över stödtjänstproducenter 
 
 

Äldreomsorgschef Pirjo Wadén: 
 
Enligt mervärdesskattelagen betalas ingen moms på försäljning av tjänster och 
varor i form av socialvård. För att en serviceproducent ska få producera moms-
fri socialvård ska företaget vara registrerat i Valviras register över privata servi-
ceproducenter. Efter att lagen om privat socialservice trädde i kraft 2011 är 
dock privata producenter av hemvårdens stödtjänster borttagna från Valviras 
register. Istället ska serviceproducenterna anmäla sin verksamhet till den kom-
mun där de upprätthåller verksamhet. Med stödtjänster menas exempelvis mål-
tids-, städnings-, matuppköps-, bad-, transport-, ledsagar- och snöskottnings-
tjänster samt tjänster som befrämjar social samvaro.  
 
Privat socialservice är momsfri med följande förutsättningar: 
1. Serviceproducenten är införd i registret över privata serviceproducenter eller 

har lämnat in en anmälan om verksamheten till den kommun inom vilken 
tjänsterna produceras. Organet som ansvarar för socialvården inom den 
kommun på vars område tjänsterna produceras övervakar verksamheten 
och ger information om hur anmälningsskyldigheten uppfylls. 

2. Socialvården baserar sig antingen på ett myndighetsbeslut eller på ett skrift-
ligt avtal mellan serviceproducenten och klienten. 

3. Serviceproducenten har en serviceplan eller annan motsvarande plan som 
gjorts upp i samarbete med klienten. 

4. Serviceproducenten har en plan för egenkontroll, vars genomförande servi-
ceproducenten följer upp. 
 

Då anmälan om privat producent av stödtjänster kommer till kommunen ska 
den granskas och bedömning ska göras om den uppfyller kraven för producent 
av momsfria stödtjänster. Ett skriftligt beslut ska fattas och serviceproducenten 
har rätt att lämna rättelseyrkan. De producenter som godkänns som momsfria 
producenter av stödtjänster ska registreras i kommunens eget register över 
stödtjänstproducenter. Registret upprätthålls enligt personuppgiftslagen 
(523/1999). Staden är skyldig att informera på hemsidan om vilka producenter 
som ingår i registret samt att lämna uppgifter om producenterna till skatteför-
valtningen. De producenter som antecknats i kommunens register omfattas 
därefter av lagen om privat socialservice (922/2911) enligt vilken kommunen är 
skyldig att regelbundet övervaka verksamheten i dessa företag.   
 
Närpes stad upprätthåller ett register över privata producenter av socialvårdens 
stödtjänster. Till registret har inkommit en anmälan från Susannes städtjänst 
ab. Företaget producerar i huvudsak städtjänster och fastighetsskötsel men 
också följeslagartjänster kan ordnas. Serviceproducenten har lämnat in samtli-
ga dokument som behövs för registreringen och verksamheten uppfyller kraven 
för momsfri socialvård. Bilaga A. Företagaren bör ännu lämna in egenkontroll-
plan inom två månader efter registreringen.  

 
 

Vård- och omsorgsdirektören föreslår: 
 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar 
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att anteckna Susannes städtjänst ab i stadens register över företag som får 
producera momsfria stödtjänster inom socialvården samt att uppmana företaga-
ren att lämna in egenkontrollplan senast 18.2.2015.   

 
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut: 
 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 
------------------------------------------------- 
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Arvoden inom stöd för närståendevård 
 
 

Äldreomsorgschef  Pirjo Wadén: 
 
Om storleken och de lägsta beloppen på vårdarvode som betalas till närståen-
devårdare bestäms i 5 § i lagen om stöd för närståendevård (937/2005). Enligt 
lagens 6 § justeras vårdarvodena varje kalenderår med den lönekoefficient som 
avses i 96 § i lagen om pension för arbetstagare (395/2006). Vårdarvode beta-
las på basis av hur bindande och krävande vården är. I särskilda fall kan stöd 
för närståendevård beviljas för vårdare som p.g.a. tjänstledighet eller motsva-
rande möjliggjort vård för anhörig i livets slutskede. I dylika fall kan vårdarvodet 
fastställas individuellt, motsvarande 65 % av vårdarens månadsinkomst.  
   
Vårdarvoden i närståendevården fr.o.m. 1.1.2014 har varit enligt följande:    
 Lägsta beloppet: 383,54 euro/månad  
 Förhöjt stöd: 489,60 euro/månad  
 Specialklass*: 560,24 euro/månad    
 Tung förändringsfas: 761,99 euro/månad  
*) Till specialklassen hör vårdare som före 2012 beviljats bidraget och fortsätt-
ningsvis utför ett omfattande vård och omsorgsarbete i hemmet. (VON § 
7/9.2.2012) 
 
Social- och hälsovårdsministeriet har fastställt att vårdarvode för närstående-
vård höjs fr.o.m. 1.1.2015 p.g.a. indexjustering med 0,96 %. Det lägsta belop-
pet på vårdarvode inom närståendevården är 384,67 euro/mån och det lägsta 
beloppet vid tung förändringsfas är 769,33 euro/mån (Kommuninfo 4/2014; 
11.11.2014) Bilaga A.  
 
I bilaga B finns utarbetat förslag till kriterier för beviljande av närståendevård.  

 
 

Vård- och omsorgsdirektören föreslår:   
 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar  
 
att erlägga vårdarvoden i närståendevården fr.o.m. 1.1.2015 enligt förslag ned-
an, samt att godkänna kriterierna för beviljande av närståendevård enligt Bilaga 
B:  
 
 Lägsta beloppet: 387,22 euro/månad 
 Förhöjt stöd: 494,30 euro/månad 
 Specialklass: 565,62 euro/månad  
 Tung förändringsfas: 769,33 euro/månad 
 
att i särskilda fall bevilja vårdarvode för närståendevårdare som pga. tjänstle-
dighet eller motsvarande möjliggjort vård för anhörig i livets slutskede eller för-
äldrar som tar tjänstledigt pga. vård av handikappat barn. Beloppet fastställs 
individuellt så att det motsvarar 65 % av vårdarens brutto månadsinkomst, dock 
minst 769,33 euro/månad. 
  
att de redan beviljade vårdarvoden i specialklassen inte sänks under 2015 (tre 
vårdarvoden)  
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Vård- och omsorgsnämndens beslut: 
 
Vård- och omsorgsnämnden beslöt enhälligt att erlägga vårdarvoden i närstå-
endevården fr.o.m. 1.1.2015 enligt förslaget.  
 
Kriterierna för beviljande av närståendevård bordlades för korrigering av vissa 
delar av texten.  
 
------------------------------------------------- 
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Kriterier för beviljande av hemvård 
 
 

Äldreomsorgschef Pirjo Wadén: 
 
Enligt Social- och hälsovårdsministeriets kvalitetsrekommendationer för att 
trygga ett bra åldrande och förbättra servicen måste kommunen utarbeta och 
publicera grunderna för på vilka villkor äldre personer har rätt till socialtjänster 
och andra stödåtgärder inom socialvården. Grunderna måste vara tillgängliga 
och förståeliga för den äldre befolkningen. Vid utarbetandet av dessa grunder 
måste den riksomfattande styrningen beaktas. 
 
För att kunna fatta beslut om service behövs objektiva kriterier för beviljande av 
service. I Närpes har man sedan år 2010 infört RAI som kvalitets- och vård-
tyngdsmätare. RAI ger en omfattande och bred bedömning av personers funk-
tionsförmåga och används på många håll i Finland som grund för beviljande av 
service. Utöver RAI-kriterierna baserar sig också servicebeslutet på en mång-
sidig bedömning av klientens helhetssituation. 
 
För beviljande av hemvård har kriterier utarbetats enligt Bilaga A. 

 
 

Vård- och omsorgsdirektören föreslår: 
 
 Vård- och omsorgsnämnden beslutar  
 
att godkänna föreslagna kriterier för beviljande av hemvård enligt Bilaga A.  
 
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut: 
 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 
------------------------------------------------- 
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För kännedom 
 
 
 
- Stadsfullmäktiges protokollsutdrag  Bilaga A 
 
- Äldreomsorgens statistik från 2013  Bilaga B 
 
- Kommuninfo gällande utkomststöd  Bilaga C 
 
- Utkast till avtal om ordnande av akut tandvård  Bilaga D 
 
 
 
 

Vård- och omsorgsdirektören föreslår: 
 
Vård- och omsorgsnämnden antecknar bifogade handlingar för kännedom. 
 

 
Vård- och omsorgsnämndens beslut: 

 
Bifogade handlingar antecknades för kännedom. 
 
---------------------------------------------------- 
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Ändring av tjänst inom äldreomsorgen 
 
 

Äldreomsorgschef Pirjo Wadén: 
 
Socialnämnden beslöt (§ 106/4.12.2006) utse sjukskötare Ann-Britt Wideroos 
till föreståndare för åldringshemmet Frida och för servicehemmet Efraim samt 
utse närvårdare Doris Bäck (tid. Koivuluoma) till ansvarig vårdare för service-
hemmet Efraim. Bilaga A. Efraim har 42 boendeplatser. 
 
Doris Bäck har erhållit socionomexamen YH vid Novia (30.3.2012) och ledar-
skapsutbildning inom social- och hälsovård, Svenska yrkeshögskola i Vasa, 60 
sp (23.5.2008) samt andra ledarskapsstudier.  
 
I samband med Regionförvaltningsverkets inspektion på Frida och Efraim 
15.9.2014 har överinspektör Aija Ström rekommenderat att ansvarig vårdare 
Doris Bäck till en självständig ställning med både budget- och personalansvar 
på Efraim. Samtidigt kan avdelningsskötare Ann-Britt Wideroos’ arbetsbelast-
ning minskas genom att hon skulle ansvara för Fridahemmet. Frida har 35 an-
staltsplatser. 
 
Äldreomsorgschefen har diskuterat detta i samband med utvecklingssamtalen 
(december 2014) med båda och de har gett sitt samtycke. Likaså har ärendet 
diskuterats med både personalchefen och förvaltningssekreteraren. Ansvariga 
vårdarens (teamledarens) uppgiftsbeskrivning finns som bilaga B. 
 
 

Vård- och omsorgsdirektören föreslår: 
 
Vård- och omsorgsnämnden besluter 
 
Fastställa Doris Bäcks anställning i ledande eller självständig ställning som an-
svarig vårdare i tjänsteförhållande fr. 2.1.2015 vid serviceboendet Efraim 

 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut: 

 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 
------------------------------------------------- 
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BESVÄRSFÖRBUD 
 

Rättelse får inte yrkas i och kommunalbesvär får inte anföras över följande beslut 
med stöd av kommunallagens 91 §, emedan beslutet endast gäller beredning eller 
verkställighet: §§ 70, 74 
 
 
 
 
Emedan över beslutet får göras i 89 § 1 mom. Kommunallagen avsett rättelseyr-
kande får besvär inte anföras över följande beslut: §§ 61-69, 71-73, 75 
 
 
 
 
Med stöd av FörvBesvL § 3 mom. 1/annan lagstiftning får besvär över följande be-
slut inte anföras: 
(Paragraferna och grunderna för besvärsförbuden) 
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ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE 
 

Den som är missnöjd med beslutet kan framställa ett skriftligt rättelseyrkande. 
 
Rättelseyrkande får framställas av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldig-
het eller fördel direkt påverkas av beslutet (part) samt av en kommunmedlem. 
 
Ett rättelseyrkande skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En 
kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offent-
ligt. En part anses ha fått del av beslutet, om inte något annat påvisas, sju dagar 
efter att brevet avsändes, den tid mottagningsbeviset utvisar eller den tid som an-
tecknats på särskilt delgivningsintyg. 
 
Av rättelseyrkande skall framgå vad man yrkar jämte motiveringar och det skall 
undertecknas av den som gör rättelseyrkandet. 
 
Myndighet till vilken rättelseyrkande göres, adress och postadress: 
 
Vård- och omsorgsnämnden i Närpes 
Besöksadress: Kyrkvägen 2 
Postadress: Kyrkvägen 2,  64200 Närpes 
Telefax: +358 (0) 6-2241285 
 
Rättelseyrkandet skall tillställas ovannämnda myndighet för rättelseyrkande före 
utgången av den tid rättelseyrkande får framställas. 
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BESVÄRSANVISNING 
 

Besvärsrätt och besvärsgrunder 
Kommunalbesvär kan anföras av den som beslutet avser eller av den vars rätt, 
skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part) samt kommunmedlemmar.  
 
Besvär kan anföras på den grund att beslutet har tillkommit i felaktig ordning, den 
beslutsfattande myndigheten har överskridit sina befogenheter eller att beslutet 
annars strider mot lag. 
 

BESVÄRSFÖRBUD 
 

I ett ärende som hör till marknadsdomstolens behörighet får ändring inte sökas 
genom besvär med stöd av kommunallagen (365/1995) eller förvaltningspro-
cesslagen (586/1996) på den grund att beslutet strider mot lagen om offentlig 
upphandling (9a § 3 mom.). 
 

Besvärsmyndighet och besvärstid 
 
Kommunalbesvär   Besvärstid 
§§      30 dagar 
 
Besvärsmyndighet: 
Vasa Förvaltningsdomstol 
Besöksadress: Korsholmsesplanaden 43, 65100 VASA 
Postadress: PB 204, 65101 VASA 
Telefax: (06) 010 36 42760 
E-postadress: vaasa.hao@om.fi 
Telefon: (06) 010 36 42611 
 
Annan besvärsmyndighet (underställningsärenden), 
adress och postadress  Besvärstid 
      Xx dagar 
 
§§ 
 
 

Besvärsskrift 
Kommunalbesvär skall anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet. En 
kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offent-
ligt. En part anses, om inte något annat påvisas, ha fått del av beslutet sju dagar 
efter att ett brev därom  avsänts eller vid den tidpunkt som framgår av mottag-
ningsbeviset eller som har antecknats i ett  särskilt intyg om delfående av beslutet. 
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Av besvärsskriften bör framgå: 
- besvärandens namn, yrke, boningskommun, postadress och telefonnummer 
- beslut, i vilket ändring sökes 
- till vilka delar beslutet överklagas och på vilket sätt man önskar ändring 
- motiveringarna till att beslutet bör ändras 
 
 
Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av besväranden själv eller av den 
som upprättat besvärsskriften. Om inte besväranden undertecknar besvärsskriften 
skall även undertecknarens namn, yrke, boningskommun och postadress uppgi-
vas. 
Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas och bevis över den dag, 
från vilken besvärstiden bör räknas. 
 
Besvärsskriften skall av besväranden eller hans befullmäktigade ombud inom be-
svärstiden ingivas till  besvärsmyndigheten. På eget ansvarkan besvärshandling-
arna sändas per post eller genom bud. 
Besvärshandlingarna bör lämnas till posten i så god tid att de hinner fram före ut-
gången av besvärstiden. 

 
Rättegångsavgift 

Med stöd av lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndig-
heters prestationer (701/93) uppbärs en rättegångsavgift på 80 euro av en änd-
ringssökande i förvaltningsdomstolen. I nämnda lag finns särskilda bestämmelser 
om vissa fall där avgift inte uppbörs. 
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