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Sammanträdets laglighet och beslutförhet 
 
 
Sammanträdet konstaterades vara lagligen sammankallat och med hänsyn till 
antalet närvarande medlemmar beslutfört. 
 
------------------------------------------------- 
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Protokollets justering 
 
 
Till protokolljusterare valdes medlemmarna Peter Sjökvist och Rainer Säll samt 
fastställdes att protokollet skall justeras i stadskansliet på en mellan protokol-
ljusterarna och protokollföraren överenskommen tidpunkt. Enligt tidigare beslut 
skall det justerade protokollet hållas framlagt till allmänt påseende andra freda-
gen i följande månad räknat från sammanträdesdagen. Protokollet hålls fram-
lagt till allmänt påseende fredagen den 13.1.2017  kl  9.00 – 15.00 i kanslist 
Uppgårds tjänsterum. 
 
------------------------------------------------- 
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Förordnande av ledande läkare 1.1.2017-31.12.2017 
 
 

Vård- och omsorgsdirektör Tony Pellfolk: 
 
Vård- och omsorgsnämnden förordnade 16.12.2015 hälsovårdscentralläkaren, 
t.f. biträdande överläkaren Gerd Kronlund till ledande läkare för perioden 
1.1.2016-31.12.2016. 

 
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 lä-
kare. Kronlund uppfyller inte de formella kraven för uppgiften som ledande lä-
kare, men har lång erfarenhet och brett kunnande. Hon har vidtalats och accep-
terar förlängning under 2017. 

 
 

Vård- och omsorgsdirektören föreslår: 
 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar 

 
att hälsovårdscentralläkaren Gerd Kronlund förordnas till ledande läkare för pe-
rioden 1.1.2017-31.12.2017. 

 
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut: 
 
Kronlund avlägsnade sig från mötet under behandlingen av ärendet. 
 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 
------------------------------------------------- 
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Sekreteraruppgifterna i vård- och omsorgsnämnden 1.1.2017-31.12.2017 
 
 

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 1.1.2013-31.12.2016 har kanslist Anne Uppgård fungerat som 
sekreterare i vård och omsorgsnämnden, och hon har vidtalats om fortsättning 
under 2017.  

 
 

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 1.1.2017 till 31.12.2017  
 
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut: 
 
Uppgård avlägsnade sig från mötet under behandlingen av ärendet. 
 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 
------------------------------------------------- 
 

OMSORGSN: 50/2016§ 52, OMSORGSN 2016-12-14 18:00 Sida 6



Antagande av anbud för tvätteritjänster för klientkläder, sänglinne samt an-
ställdas arbetskläder, för tiden 01.01.2017-31.12.2018 

 
 

Ekonomichef Marina Nordström: 
 
Tvätt av vård- och omsorgens sänglinne, klientkläder och arbetskläder sköts 
idag till största delen av tvätteriet Ab Aquatex Oy i Närpes. Samarbetet har på-
gått sedan företaget startade år 2001 och har fungerat mycket bra.  
 
Först var det främst hälsovårdscentralens tvätt som sköttes av Aquatex, men 
ganska snart kom också äldreomsorgens tvätt med i bilden. Från början fanns 
det tvätteribiträden på enheterna som skötte tvätten. Dessa befattningar har 
försvunnit i samband med att tvätteribiträdena slutat eller pensionerats. Befatt-
ningarna har ändats till vårdarbefattningar eftersom behovet av utökad vårdar-
kapacitet har funnits. I dagens läge tvättas största delen av tvätten på tvätteri. 
Mängden tvätt som skickas bort ökar under åren p.g.a. att klienternas vård-
tyngd ökar samt p.g.a. bekämpningen av multiresistenta bakterier. 
 
En anbudsbegäran utarbetades i samarbete med enhetsansvariga. Nämnden 
beslöt den 20.9.2016 § 35 att tvätteritjänsterna konkurrensutsätts enligt den ut-
arbetade anbudsbegäran. 
 
Anbudsbegäran publicerades den 30.9.2016 på Hilma och på stadens hem-
sida. Inom utsatt tid, 4.11.2016, har endast ett anbud inlämnats: 
 

 Ab Aquatex Oy:s anbud: 
för tvätteritjänster under tiden 1.1.2017-31.12.2018, se bilaga A 
Sängklinne och klientkläder: 1,40 euro/kg (0%) 
Personalkläder 2,60 euro/kg (0%) 
Specialtvätt (ex fysikalens textilstöd, dukar, gardiner) 1,40 euro/kg (0%) 
Mattor med gummibotten 7,34 euro/m² (0%) 
Mattor som kräver handtvätt 10,40 euro/m² (0%) 
 
Offererat pris för tvätt av sänglinne och klientkläder samt personalkläder ligger 
på samma nivå som år 2016. Specialtvätt och tvätt av mattor har något höjts. 
Specialtvätt sker mera sällan och kommer inte nämnvärt att påverka kostna-
derna. 
 
I budgeten för år 2017 finns drygt 100.000 euro budgeterat under renhållnings- 
och tvätteritjänster.  
 
 

Vård- och omsorgsdirektörens förslag: 
 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar 
 
att ingå avtal om tvätteritjänster med Ab Aquatex Oy för tiden 1.1.2017-
31.12.2018, i enlighet med angiven offert.  
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut: 
 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 
------------------------------------------------- 
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Hälso- och sjukvårdens prissättning 2017 
 
 

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.  

 
 
Förslag till prislista finns i bilaga A. 
 

 
Vård- och omsorgsdirektören föreslår: 

 
Vård- och omsorgsdirektören kompletterade prislistan med produkterna Kardio-
log konsultationer + ECHO 309 euro/besök, och Arbetsbelastnings ergometri 
225 euro/besök. 
  
Vård- och omsorgsnämnden besluter 
 
Att hälso- och sjukvårdens prissättning för 2017 godkänns i enlighet med de i 
bilagan A föreslagna priserna och att priserna gäller från och med 1.1.2017. 

 
 

 
Vård- och omsorgsnämndens beslut: 

 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 
------------------------------------------------- 
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Anhållan om medel för belysningspunkter i Nämpnäs by 
 
 
Vård- och omsorgsdirektör Tony Pellfolk: 
 
Statsstyrelse har i beslut §178/2013 gett vård- och omsorgsnämnden rätt att 
förvalta testamenterade medel från Göta Palm i enlighet med hennes yttersta 
vilja. Enligt testamentet skall sjuk- och åldringsvården prioriteras, samt bör 
Nämpnäs by beaktas så att något också satsas direkt på byn och byborna. 

 
Styrelsen för Nämpnäs skifteslag har skickat en anhållan om vägbelysning till 
stadens bostadsområde i Nämpnäs. Tekniska nämnden har behandlat anhållan 
§41/2016 (Bilaga A), och anhåller av vård- och omsorgsnämnden om 
30 000,00 euro för att verkställa en utbyggnad av vägbelysningen vid stadens 
bostadsområde i Nämpnäs.  

  
 
Vård- och omsorgsdirektören föreslår: 
 
Att vård- och omsorgsnämnden beslutar att bevilja 30 000, 00 euro testamente-
rade medel från Göta Palms testamenterade medel för att bygga ut vägbelys-
ningen vid stadens bostadsområde i Nämpnäs.  
 
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut: 
 
Peter Sjökvist föreslog att vård- och omsorgsnämnden, enligt Nämpnäs bys 
önskemål, beviljar 40 000,00 euro så att vägbelysningen kan byggas fram till 
Strandvägen plus 150 m åt vardera håll från korsningen. Förslaget understöd-
des av Österdahl.  
 
Johanna Borg föreslog att ärendet återremitteras till tekniska nämnden så att 
förslaget på 40.000 euro finns i deras anhållan. Förslaget understöddes av bl.a. 
Norrback. 
 
Vård- och omsorgsnämnden företog omröstning om ärendet skulle återremitte-
ras eller om man skulle fortsätta behandlingen av ärendet. För fortsatt behand-
ling röstade Eklund-Back och Sjökvist (2 röster), för återremittering röstade 
Borg, Järvinen, Lassas, Norrback, Säll, Åbonde och Österdahl (7 röster). 
 
Ordförande konstaterade att vård- och omsorgsnämnden beslutat i enlighet 
med Borgs förslag genom omrösning (7 – 2), att ärendet återremitteras till tek-
niska nämnden. 
 
------------------------------------------------- 
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Arvoden och ersättningar för familjevård 2017 
 
 
Familjeomsorgschef Yvonne Linden: 

 
Arvoden och ersättningar för familjevården ändras från och med 01.01.2017. 
(bilaga A) 
 
Vårdarvodet minimibelopp stiger till 784,03 euro/månad per person i familje-
vård. Social- och hälsovårdsministeriet fastslår det lägsta beloppet men kom-
munerna kan erlägga ett högre arvode om man anser det skäligt. 
 
Kostnadsersättningen är avsedd att ersätta normala utgifter som ett placerat 
barn medför i familjen. Kostnadsersättningens minibelopp ändras från 
01.01.2017 till 411,52 € per barn/ungdom i familjevård. Startersättning för inle-
dande av familjevård kan vara högst 2.922,52 € per barn/ungdom i familjevård 
 

 
Vård- och omsorgsdirektören föreslår: 
 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 
 
- anteckna till kännedom de lägsta minimibeloppen för vårdarvode respektive 
kostnadsersättning för familjevård 
 
- höja vårdarvoden med 1,17% för de familjevårdare som redan under 2016 er-
höll ett högre arvode än minibeloppet  
 
- att den ersättning som betalas till familjevårdare för de nödvändiga kostna-
derna för inledande av vården (startersättning) fastställs utgående från den en-
skilda familjen.  
 
- att de nya ersättningarna gäller från och med 1.1.2017 och fram tills social- 
och hälsovårdsministeriet meddelar om nya indexjusteringar. 
 
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut: 
 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 
------------------------------------------------- 
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Motion om resurser för förebyggande åtgärder inom  
ungdomssektorn/utlåtande 

 
 

Familjeomsorgschef Yvonne Lindén: 
 
Fullmäktigeledamot Linda Pellfolk inlämnade en motion 19.09.2016 om att man 
i nästa års budget öronmärker medel för det förebyggande arbetet i ungdoms-
frågor. Bilaga A. Stadsstyrelsen har av vård- och omsorgsnämnden begärt ett 
utlåtande gällande motionen. 
 
Motionsställaren framför ett viktigt ärende. Vid senaste THL-undersökning 
Hälsa i skola kunde man konstatera att användningen av droger ökat i Närpes. 
Vad är orsaken? Har den allmänna uppfattning ändrat kring riskerna med an-
vändning? Har tillgängligheten blivit lättare? Är droger billigare än tidigare? Det 
finns ingen entydig orsak till varför droganvändningen ökar. 
 
Inom Familjecentrets verksamhet ingår det drogförebyggande arbetet som en 
del av det normala arbetet. Droganvändningen tas till tals såväl inom mödra- 
som inom barnrådgivningen. Också skolhälsovården diskuterar droganvänd-
ningen med eleverna i samband med hälsogranskningar. Det är inte lätt att 
vara tonårsförälder, men undersökningar visar att det bästa drogförebyggande 
arbetet ändå sker i hemmen. Därför borde det finnas lättillänglig fakta för hur 
föräldrar hemma ska prata om alkoholanvändning och riskerna med den.  
 
Under våren 2016 gjorde skolhälsovården tillsammans med K5s missbrukar-
vårdskoordinator en gemensam infokampanj kring droganvändning för föräldrar 
till elever i årskurs 6 i stadens lågstadieskolor. Det upplevdes som en lyckad 
satsning och det kunde bli ett permanent inslag i det normala arbetet.  
 
Café Albert uppfattas som en god satsning som ger ungdomarna en plats att 
vistas på kvällstid, men överlag saknas vuxna/föräldrar som rör sig bland ung-
domarna. Systemet med fältarbetare har prövats och gett gott resultat men krä-
ver resurser om systemet ska kunna göras mera långsiktigt och regelbundet.  
 
För att få en kontinuitet i arbetet borde en ansvarsperson utses för koordine-
ringen av det drogförebyggande arbetet. När det handlar om infotillfällen når 
man de flesta ungdomar under skoltid, men det behöver inte betyda att ansva-
ret enbart ligger på bildningen. I stället för att de olika sektorerna tilldelas små 
anslag för drogarbetet kunde att alternativ vara att förvaltningsavdelningen till-
delas ett anslag som är specifikt avsett för det drogförebyggande arbetet. An-
slaget ska kunna användas av stadens olika sektorer för framställning av t.ex 
infomaterial, ordnande av info- och diskussionstillfällen för föräldrar och ung-
domar samt för ordnande av utbildningstillfällen för personal.         
 

Vård- och omsorgsdirektör föreslår:  
 
att tillställa stadsstyrelsen ovanstående redogörelse som vård- och omsorgs-
nämndens utlåtande. 
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut: 
 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 
------------------------------------------------- 
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Vårdarvoden inom närståendevården år 2017 
 
 
Äldreomsorgschef  Jenny Björndahl-Öhman: 

 
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. 1.1.2016 har varit enligt följande:    
 Lägsta beloppet:    390,00 euro/månad 
 Förhöjt stöd:    497,90 euro/månad 
 Specialklass:    569,75 euro/månad  
 Tung övergångsperiod: 774,98 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. 1.1.2017 p.g.a. indexjustering med 1,17 %. (Kommun-info 
9/2016 17.11.2016) Bilaga A.  
 

 
Vård- och omsorgsdirektören föreslår:   

 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 
 
- att erlägga vårdarvoden i närståendevården fr.o.m. 1.1.2017 enligt förslag 

nedan: 
 
 Lägsta beloppet:         394,56 euro/månad 
 Förhöjt stöd:                503,73 euro/månad 
 Specialklass:               576,42 euro/månad  
 Tung förändringsfas:  784,01 euro/månad 
 
- att i särskilda fall bevilja vårdarvode för närståendevårdare som pga.  
     tjänstledighet eller motsvarande möjliggjör vård för anhörig i livets slutskede 
     eller föräldrar som tar tjänstledigt pga. vård av handikappat barn. Beloppet  
     fastställs individuellt så att det motsvarar 65 % av vårdarens brutto månads       

inkomst, dock minst 784,01 euro/månad. 
  
- att de redan beviljade vårdarvoden i specialklassen inte sänks under 2017. 
 
 

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

 
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 ser-
viceproducenter. 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 ser-
viceproducenten 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 AceptaClean (Bilaga 
A). Anmälan ska kompletteras med plan för egenkontroll. 
 
AceptaClean producerar i i huvudsak städtjänster, men kan omfatta också 
trädgårdsservice samt lättare åtgärder för fastighetsskötsel.  

 
 

Vård- och omsorgsdirektören föreslår: 
 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar:  
 
att anteckna AceptaClean i stadens register över företag som får producera 
momsfria stödtjänster inom socialvården.  
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Vård- och omsorgsnämndens beslut: 
 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 
------------------------------------------------- 
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Anhållan om testamenterade medel för anskaffande av en geriatrisk rullstol 
till Alvinahemmet 

 
 

Äldreomsorgschefen Jenny Björndahl-Öhman: 
 

Alvinahemmet har plats för 43 boende. I platserna ingår också en klientplats för 
intervallvård. Klienterna har många olika diagnoser och en stor del av dem har 
nedsatt funktionsförmåga. På enheten sköts oregelbundet återkommande pati-
enter med akuta besvär som tas in via hälsovårdscentral eller överflyttas för ef-
tervård och rehabilitering från bäddavdelning. 
 
Testamentmedel efter Eskil och Judith Bäck förvaltas av Närpes stad, Vård och 
omsorgsnämnden. Medel ska användas för Alvinahemmet i Övermark för kvali-
tativa förbättringar både på materiella och personella planet.  
 
Tf. avdelningsskötare Marianne Söderholm och tf biträdande avdelningssköta-
ren Linda Stenberg har den 12.10.2016 inlämnat en anhållan (Bilaga  A) om 
medel ur ovannämnda testamenterademedel för anskaffning av en geriatrisk 
rullstol 1380,00 euro. 
 

 
Vård- och omsorgsdirektören föreslår: 

 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 
 
att bevilja testamenterade medel ur Eskil och Judith Bäcks testamentsfond för 
att finansiera anskaffning av en geriatrisk rullstol IdSoft från Rehamed Oy för 
1380,00 euro.  
 
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut: 
 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 
------------------------------------------------- 
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Antagande av anbud för inköp (leasing) av diskdesinfektor och autoklav till 
instrumentvården vid hvc 

 
 

T.f. ledande läkare Gerd Kronlund: 
 
Upphandlingen gäller förnyelse av diskdesinfektor och autoklav till instrument-
vården vid hälsovårdscentralen. Apparaterna är 15 år gamla och behöver för-
nyas.  
 
I stadens investeringsbudget för år 2016 har det funnits 60 000 euro reserve-
rade för ändamålet. Diskdesinfektorn och autoklaven tas nu på leasing. 
 
Upphandlingen sattes ut på Hilma 29.9.2016 (Bilaga A). Inom utsatt tid 
4.11.2016 hade en apparatleverantör lämnat in anbud, nämligen Getinge Fin-
land Ab (Bilaga B). Öppningsprotokollet som bilaga C. 
 
Getinge Finland Ab:s anbud: 
- Disk- och desinfektionsmaskin decomat 46-4-402 till priset av 14 200,00 euro 
(moms 0%). 
- Autoklav HS 4406 EC-1 till priset av 39 700,00 euro (moms 0%). 
- Årsserviceavtal för åren 2018 – 2022 (Bilaga D). 
 
Getinge Finland Ab:s anbud uppfyller de efterfrågade egenskaperna och funkt-
ionerna. 
 
 

Vård- och omsorgsdirektören föreslår: 
 
Vård- och omsorgsnämnden besluter att anta anbudet enligt bilagan från Ge-
tinge Finland Ab för: 
- Disk- och desinfektionsmaskin decomat 46-4-402 till priset av 14 200,00 euro 
(moms 0%). 
- Autoklav HS 4406 EC-1 till priset av 39 700,00 euro (moms 0%). 
- Årsserviceavtal för åren 2018 – 2022.  
 
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut: 
 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 
------------------------------------------------- 
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Klientavgifter för besök till sjukskötare och hälsovårdare 
 
 

T.f. ledande läkare Gerd Kronlund: 
  

Enligt lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården (3.8.1992/734) och 
uppdateringen av lagen (30.12.2010/1329) är det tillåtet att ta en avgift för be-
sök inom öppen sjukvård för personer som har fyllt 18 år. Under de senaste 
åren har många hälsovårdscentraler infört klientavgifter för besök till sjukskö-
tare och hälsovårdare.  
 
T.f. ledande läkaren föreslår att från och med 1.1.2017 uppbärs det en klient-
avgift på 10 euro per sjukvårdsbesök till sjukskötare och hälsovårdare, för max-
imalt tre individuella besök per kalenderår enligt nedan: 
 
 Klientavgift debiteras för: 
Uppföljningsbesök för folksjukdomar, såsom diabetes, astma och blodtrycks-
sjukdom samt för resevaccinering.  

 
 
Vård- och omsorgsdirektören föreslår: 
  

Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 
 
Att fastställa ovan nämnda klientavgift på 10 euro per sjukvårdsbesök till sjuk-
skötare och hälsovårdare för uppföljningsbesök för folksjukdomar och resevac-
cineringar, maximalt tre besök/kalenderår från och med 1.1.2017. 
 
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut: 
 
Peter Sjökvist föreslog att avgifterna inte tas i bruk. Förslaget vann inget under-
stöd varför förslaget förföll. Vård- och omsorgsnämnden beslöt därmed enhäl-
ligt i enlighet med beredningens förslag.  
 
Poängterades att avgiften inte gäller vårdarmottagningen. 
 
------------------------------------------------- 
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Godkännande av anbudsförfrågan samt anhållan om bidrag från Göta 
Palms testamentmedel för inköp av en tandvårdsunit och en 
röntgen till tandvårdsmottagningen 

 
 

T.f. ledande läkare Gerd Kronlund: 
 
Tandvården har sju tandvårdsunitar, två på Mosebacke och fem på Hvc. Uni-
tarna används av tandläkare, munhygienist och profylaxskötare. En kontinuerlig 
förnyelse av maskinparken bör göras (nyaste från 2013 och 2016) och därför 
bör flera unitar skaffas under de kommande åren. I samband med den senaste 
granskningen av röntgenapparaterna konstaterades att de börjar bli gamla och 
bör förnyas. Gammal apparatur blir också dyr i underhåll och service. 
 
En tandvårdsunit har förnyats under hösten 2016. En annan tandvårdsunit har 
flertalet gånger genomgått service och underhåll under hösten med dåligt resul-
tat. Slutligen byttes den ut mot den andra gamla, som tidigare hade tagits ur 
bruk. Behovet är nu stort att förnya ytterligare en tandvårdsunit. 
 
En anbudsbegäran har utarbetats av t.f. ledande tandläkare U.Haka, se bilaga 
A och B. Anbudsbegäran skickas ut till tre företag. 
 
Hälsovårdscentralen anhåller om att få använda testamenterade medel från 
Göta Palms testamentfond för inköp av en tandvårdsunit och en röntgen till 
tandvårdsmottagningen. Medlen i Göta Palms testamentfond skall användas till 
sjuk- och äldrevården. Fonden förvaltas av vård- och omsorgsnämnden.  

 
 
Vård- och omsorgsdirektören föreslår: 

 
Vård-och omsorgsnämnden besluter att  
 
- godkänna anbudsförfrågan för en tandvårdsunit och en röntgenapparat 

enligt bilaga A och B samt, 
- bevilja testamenterade medel, max 30.000,00 euro, från Göta Palms tes-

tamentfond för att finansiera anskaffningen.   
 

 
Vård- och omsorgsnämndens beslut: 

 
Förslaget godkändes. Sjökvist anmälde avvikande mening. 
 
------------------------------------------------- 
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För kännedom 
 
 
 

 
- Kust-Österbottens samkommun, protokoll 27.10.2016  Bilaga A 

 
 
 
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut: 
 
Bifogade handlingar antecknades för kännedom. 
 
---------------------------------------------------- 
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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: §§ 56, 58, 65 
 
 
 
 
Emedan över beslutet får göras i 89 § 1 mom. Kommunallagen avsett rättelseyr-
kande får besvär inte anföras över följande beslut: §§ 51-55, 57, 59-64 
 
 
 
 
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 förvaltningsprocess-
lagen (586/1996) på den grund att beslutet strider mot lagen om offentlig upphand-
ling (9a § 3 mom.). 
 

Besvärsmyndighet och besvärstid 
 
Kommunalbesvär   Besvärstid 
§§      30 dagar 
 
Besvärsmyndighet: 
Vasa Förvaltningsdomstol 
Besöksadress: Korsholmsesplanaden 43, 4. vån., 65100 VASA 
Postadress: PB 204, 65101 VASA 
Telefon: 029 56 42611 
Fax: 029 56 42760 
E-post: vaasa.hao@oikeus.fi 
 
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 ansvar kan 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 

Förvaltningsdomstolen kan ta ut en rättegångsavgift för behandlingen av ett 
ärende som gäller sökande av ändring. Om avgifterna föreskrivs i lagen om avgif-
ter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer 
26.7.1993/701. 
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