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SAMMANTRÄDESTID: 15.2.2017  kl.  18.10-19.20 

SAMMANTRÄDESPLATS: Stadshuset 

 

NÄRVARANDE 
MEDLEMMAR: 

Viceordf. 
Medlemmar 
 
 
 
 
 
 
 
Ersättare 

Johanna Borg 
Sven Backman  
Bengt Norrback 
Rainer Säll 
Kristin Åbonde  
Bengt Österberg 
Marjo Österdahl 
Peter Sjökvist 
 
Karl-Gustav Svedjebäck 
Thorolf Westerlund 

FRÅNVARANDE: Birgitta Lassas, i vars ställe Thorolf Westerlund var närva-
rande 
Eivor Eklund-Back, i vars ställe ingen ersättare var närvarande 
Anders Järvinen, i vars ställe Karl-Gustav Svedjebäck var när-
varande 
 
Karl-Gustav Svedjebäck anmälde jäv vid behandling av § 8  

ÖVRIGA NÄRVARANDE: Tf vård- o. om-
sorgsdirektör 
Tf ledande läkare 
Äldreomsorgschef 
Familjeomsorgschef 
Tf ledande skötare 
Stadsstyr. repr. 
Sekreterare 
 

Marina Nordström 
 
Gerd Kronlund 
Jenny Björndahl-Öhman 
Yvonne Lindén 
Joakim Bäcklund 
Marianne Nyqvist-Mannsén 
Anne Uppgård 
Jim Eriksson 

ÄRENDEN: §§ 5-12 

UNDERSKRIFT Ordförande 
 
 
Johanna Borg 

Sekreterare 
 
 
Anne Uppgård 

PROTOKOLLET HAR 
JUSTERATS 

Tid 

 
Underskrift 

PROTOKOLLET HAR 
VARIT FRAMLAGT TILL 
PÅSEENDE 

Tid och plats 
Stadshuset i Närpes  10.3.2017 
 
Tjänsteställning 
Underskrift 
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Sammanträdets laglighet och beslutförhet 
 
 
Sammanträdet konstaterades vara lagligen sammankallat och med hänsyn till 
antalet närvarande medlemmar beslutfört. 
 
Ett extraärende, § 12, godkändes till listan. 
 
------------------------------------------------- 
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Protokollets justering 
 
 
Till protokolljusterare valdes medlemmarna Bengt Norrback och Rainer Säll 
samt fastställdes att protokollet skall justeras i stadskansliet på en mellan pro-
tokolljusterarna och protokollföraren överenskommen tidpunkt. Enligt tidigare 
beslut skall det justerade protokollet hållas framlagt till allmänt påseende andra 
fredagen i följande månad räknat från sammanträdesdagen. Protokollet hålls 
framlagt till allmänt påseende fredagen den 10.3.2017  kl  9.00 – 15.00 i kans-
list Uppgårds tjänsterum. 
 
------------------------------------------------- 
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Fastställande av dispositionsplan år 2017 
 

 
T.f. vård- och omsorgsdirektör Marina Nordström: 
 

Stadsfullmäktige fastställde 12.12.2016 den slutliga budgeten för år 2017. Sta-
dens totala driftsutgifter (externa) budgeteras brutto till 63,3 milj. euro och drifts-
intäkterna (externa) till 8,5 milj. euro. Resultatet efter avskrivningar visar ett 
överskott om ca 573.000 euro. Budgeten är bindande för nettokostnaderna per 
resultatområde för respektive förvaltningsorgan gentemot stadsfullmäktige med 
beaktande av de målsättningar och eventuella begränsningar, som stadsfull-
mäktige fastställt i samband med att budgeten godkänts. För vård- och om-
sorgsnämnden finns följande resultatområden; utveckling och förvaltning, 
hälso- och sjukvård, specialsjukvård, barn- och familjeservice, äldreomsorg och 
miljöhälsovård. 
 
Vård- och omsorgens hela dispositionsplan finns till påseende i stadshuset hos 
ekonomichefen samt även under vård- och omsorgsnämndens sammanträde 
den 15.2 då ärendet behandlas. Dispositionsplan presenteras i bilaga A endast 
som totala (externa + interna) intäkter och kostnader per samtliga kostnadsstäl-
len. Bilaga B som bifogas detta ärende är dispositionsplanen på resultatområ-
desnivå med samtliga konton (externa + interna) med, d.v.s. summerad till den 
nivå som är bindande mot fullmäktige. Vård- och omsorgsnämndens budgete-
rade driftsutgifter (externa + interna) är 38.432.485 euro, budgeterade intäkter 
är 5.355.760 euro och budgeterade avskrivningar 159.740 euro, netto 
33.236.465 euro eller 57,6% av stadens nettoutgifter. Beloppen avviker något 
från de som nämnden behandlade den 26.10.2016. Då var inte de interna pos-
terna och avskrivningarna, som sköts centralt, helt klara. Efter nämndens be-
handling tillkom en  kostnaden på 10.000 euro för kontorsutrymmen om 30 m2 
samt tillhörande social- och gemensamma utrymmen i ämbetsverkshuset för 
polisens verksamhet. 
 
 
C3001 UTVECKLING OCH FÖRVALTNING 
Resultatområdet utveckling och förvaltning består av resultatenheterna förvalt-
ning och projekt. Inom förvaltningen budgeteras vård- och omsorgsdirektören, 
ekonomichefen och två kanslister samt även utgifterna för nämnden och sta-
dens andel av K5:s förvaltningsutgifter. Fyra stycken projekt har budgeterats 
under resultatområdet samt även andelen i K5 projekten. Projekten är följande: 
Kluster, Botnia, Job center och Parempi arki. 
För resultatområdets verksamhet ansvarar vård- och omsorgsdirektören. 
Kostnader: - 717 994 euro  Intäkter: 60 860 euro 
 
 
C3002 HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 
Resultatområdet hälso- och sjukvård består av resultatenheterna förvaltning, 
hvc-sjukhus, öppenvård, kompletterande tjänster samt tand- och instrument-
vård. En del av dessa resultatenheter uppdelas i ytterligare en nivå av resulta-
tenheter. Nytt för år 2017 är att primärvårdsjouren budgeterats under Hälso- 
och sjukvård. Tidigare har den funnits under specialsjukvården enär tjänsterna 
producerats där för primärvårdens räkning.  
Instrumentvården sköter till största delen tandvårdens instrument och hör från 
och med 2017 under tandvård. 
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Kostnaderna för kompletterande tjänster (laboratorium, röntgen, rehabilitering 
samt centralförråd) och instrumentvård fördelas till användarna via interna pos-
ter.  
För resultatområdets verksamhet ansvarar ledande läkaren. 
Kostnader: - 8 070 483 euro Intäkter: 2 300 630 euro 
 
 
C3003 SPECIALSJUKVÅRD 
Specialsjukvårdens utgifter består av köp av kundtjänster från sjukvårdsanstal-
ter; Vasa centralsjukhus och köptjänster från universitetscentralsjukhus samt 
övriga specialsjukvårdsanstalter. Under resultatområdet finns också stadens 
andel av kostnaderna för Psykosociala enheten som verkar i K5:s regi, 789.760 
euro. 
Primärvårdsjouren, som tidigare funnits budgeterad under specialsjukvård enär 
tjänsterna produceras här för primärvårdens räkning, har flyttats till resultatom-
rådet hälso- och sjukvård. 
För resultatområdet ansvarar vård- och omsorgsdirektören. 
Kostnader: - 12 099 460 euro 
 
 
C3004 BARN- OCH FAMILJESERVICE 
Resultatområdet uppdelas i resultatenheterna förvaltning, socialt arbete, handi-
kappservice, utvecklingsstördas vård och hälsovård. Dessa resultatenheter 
uppdelas i ytterligare en nivå av resultatenheter, se bilaga A. Benämningarna 
på några resultatenheter har ändrat från föregående år och därmed även inne-
hållet. Förändringen har gjorts så att statistikrapporteringen skall fungera smi-
digare. Socialvård heter numera Öppenvårdstjänster för barn, unga och famil-
jer; Socialarbete benämns Övrig socialvård; Barnskydd benämns Öppenvårds-
tjänster inom barnskydd. 
För barn- och familjeservicens verksamhet ansvarar familjeomsorgschefen. 
Kostnader: - 4 868 284 euro Intäkter: 229 250 euro 
 
 
C3005 ÄLDREOMSORG 
Resultatområdet uppdelas i resultatenheterna förvaltning, öppenvård äldre-
omsorg, serviceboende, intensifierat serviceboende och åldringshem. Under 
öppenvård äldreomsorg sker en förändring från föregående år då hemvården 
får en ny organisationsmodell. I samband med den förändringen flyttas Bostäl-
let från serviceboende till öppenvård äldreomsorg. Kvar som serviceboende-
platser finns därefter endast 16 platser på Efraim.  
Under förvaltningen finns äldreomsorgschefen och en del gemensamma inter-
na kostnader för äldreomsorgen budgeterade. Inom resultatenheten öppenvård 
äldreomsorg finns hemvård (hemservice + hemsjukvård), seniorboenden (Sol-
gärdet, Pörtom seniorboende och Bostället), rehabilitering äldreomsorg, stöd-
tjänster, stöd för närståendevård, seniorträffar och dagverksamhet för närstå-
endevården. Efraim har budgeterats som serviceboenden. Under intensifierat 
serviceboende har Alvina boende, Pörtehemmet, Solbacken och Alina budgete-
rats. Endast ett åldringshem, Fridahemmet, har budgeterats. 
För äldreomsorgens verksamhet ansvarar äldreomsorgschefen. 
Kostnader: - 12 464 044 euro Intäkter: 2 765 020 euro 
 
 
3006 MILJÖHÄLSOVÅRD 
Miljöhälsovården ingår fr.o.m. den 1.1.2009 i ett större samarbetsområde.  
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Korsholms kommun är huvudman för verksamheten och Närpes stad köper mil-
jöhälsovårds tjänster därifrån. 
Kostnader: - 212 220 euro 
 
 
INVESTERINGSBUDGET 
I investeringsbudgeten har budgeterats för följande projekt inom VON år 2017: 
 
UTGIFTER 
 
Husbyggnad 
Närpes servicecenter:   
Villa Rosa och Villa Holger slutförs - 2 600 000 euro 
Kök och huvudingång påbörjas - 2 100 000 euro 
 
Saneringar 
Alina, Efraim och Solbacken, renovering o tillb. - 300 000 euro 
Bäddavdelning, renovering  - 300 000 euro 
Bostället, förnyande av lås  - 30 000 euro 
Bostället, sprinkler  - 100 000 euro 
 
Lösegendom 
Patientalarm, Alvina och Solgärdet - 100 000 euro 
Möbler, personal och boenden - 30 000 euro 
 
 
INKOMSTER 
 
Villa Rosa och Villa Holger, Ara bidrag  900 000 euro 
 
 

 T.f. vård- och omsorgsdirektören föreslår: 
 
Vård- och omsorgsnämnden besluter: 
 
- att verksamheten anpassas till den av stadsfullmäktige fastställda budgeten 

för år 2017; 
 
- att dispositionsplanen för år 2017 fastställs i enlighet med uppgjord fördel-

ning av budgeten. 
 
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut: 
 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 
------------------------------------------------- 
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Avdelningsskötare inom äldreomsorgens öppenvård 
 
 
Äldreomsorgschef Jenny Björndahl-Öhman: 

 
Från och med 1.1.2017 har tjänsterna som avdelningsskötare inom äldre-
omsorgens öppenvård varit vakanta i och med att organisationsmodellen inom 
hemvården ändrades.   
 
I samband med ändring av organisationsmodellen delades hemvårdsområdet 
till två distrikt; södra och norra. Samtidigt ändrades tjänsterna så att det finns 
en avdelningsskötare i varje distrikt och en servicekoordinator som koordinerar 
vård och service inom hela hemvård i Närpes. Bostället flyttades under hem-
vården Boställets ansvariga vårdare ändrades till biträdande avdelningsskötare.  
 
Med hänvisning till § 79 i stadens förvaltningsstadga skall beslut om val av or-
dinarie avdelningsskötare göras av vård- och omsorgsnämnden, som också 
besluter om prövotid och prövotidens längd.  Prövotiden fastställs enligt lag om 
kommunala tjänsteinnehavare § 8. 
 
Enligt lag om kommunala tjänsteinnehavare (§24Förflyttning av en tjänsteinne-
havare till ett annat tjänsteförhållande) kan en tjänsteinnehavare flyttas till ett 
annat tjänsteförhållande vars behörighetsvillkor han eller hon uppfyller och som 
kan anses vara lämpligt för honom eller henne, om tjänsteinnehavarens ställ-
ning som anställd tills vidare eller för viss tid inte ändras och det för förflyttning-
en finns grundad anledning i anknytning till en omorganisering av verksamhet-
en eller uppgifterna och tjänsteinnehavarens ordinarie lön inte sjunker, eller 
tjänsteinnehavaren har gett sitt samtycke till förflyttningen eller det finns något 
annat godtagbart skäl till förflyttningen och tjänsteinnehavaren har gett sitt sam-
tycke till den. 
 
Ärendet har diskuterats inom vård- och omsorg och de tjänsteinnehavare som 
omorganiseringen berörs har hörts.  
 

T.f. vård- och omsorgsdirektören föreslår: 
 
 Vård- och omsorgsnämnden besluter att 
 

överföra Kerstin Ivars, som tidigare haft tjänsten på Bostället som ansvarig vår-
dare, till tjänsten som avdelningsskötare i äldreomsorgens öppenvård södra di-
striktet. Ivars är behörig och anses som mest lämplig till uppgiften. 
 
överföra Anna Wadén, som innehar en tjänst som servicekoordinator inom 
äldreomsorgens öppenvård (hemvård), till tjänsten som avdelningsskötare i 
äldreomsorgens öppenvård norra distriktet. Wadén är behörig och anses som 
mest lämplig till uppgiften, hon har också angett tjänsten som sitt förstaval i det 
hörande som genomförts p.g.a. omorganiseringen. 
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut: 
 
Karl-Gustav Svedjebäck anmälde jäv och avlägsnade sig från mötet under be-
handlingen av ärendet. 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 
------------------------------------------------- 
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Mun- och tandvårdsjouren utanför tjänstetid 
 
 

Vård- och omsorgsnämnden §73/2015, 16.12.2015: 
 

Vård- och omsorgsdirektör Tony Pellfolk: 
 
Enligt jourförordningen skall primärvården ordna mun- och tandvårdsjour alla 
dagar mellan kl 8-21. Under övrig tid ansvarar specialansvarsområdet (ERVA) 
för jouren.  
 
Vardagar mellan kl 8-16 ordnas jouren av samtliga kommuner inom sjukvårds-
distriktet. Under år 2015 har jouren utanför tjänsttid ordnats som frijour i samar-
bete med kommunerna inom sjukvårdsdistriktet och Etelä-Pohjanmaan 
sairaanhoitopiiri så att antalet jourdagar per kommun har baserats på invåna-
rantal, för Närpes del 9 dagar under 2015.  
 
 Seinäjoki stad har meddelat sig vara beredde att sköta mun- och tandvårdsjou-
ren utanför tjänstetid kl 16-21 under 2016 för kommunerna inom Vasa sjuk-
vårdsdistrikt mot en beredskapsavgift. Enligt förslag till avtal (Bilaga A) skulle 
beredskapsavgiften vara 0.57 euro/invånare, motsvarande ca 5350 euro för 
Närpes del. Därtill tillkommer en kommunfaktura för förverkligade besök, vilken 
är 144 euro per besök. 
  
Vasa stad har tagit beslut (27.10.2015 §91) om att ingå köpavtal med Seinäjoki  

 
 

Vård- och omsorgsdirektören föreslår: 
 
Vård- och omsorgsnämnden besluter 
 
att ingå avtal med Seinäjoki stad kring köptjänster gällande mun- och tand-
vårdsjouren utanför tjänstetid enligt Bilaga A. 
 
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut: 
 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 
------------------------------------------------- 
 
 

T.f. vård- och omsorgsdirektör Marina Nordström: 
 
Avtalet om jour utanför tjänstetid med Seinäjoki stad har gått ut och skall för-
nyas. 
 
Ett nytt avtalsförslag om mun- och tandvårdsjour utanför tjänstetid (se bilaga A) 
har erhållits från Seinäjoki stad där avtalstiden är 1.1.–31.12.2017 med en 2 
månaders uppsägningstid för båda avtalsparterna. 
 
Enligt förslaget till avtal är beredskapsavgiften 0,77 euro/invånare eller ca 7 250 
euro för Närpes del för år 2017. Befolkningen räknas enlig statistikcentralens 
befolkningsuppgifter 31.12.2016.  Därtill kommer en kommunfaktura för förverk-
ligade besök, besökspris för akutbesök är 144 euro. 
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Jouren enligt avtalet gäller för följande tider: 
Vardagar måndag – torsdag kl. 16-21 
Fredagar och helgaftnar kl. 15-21 
Helger och söckenhelger kl.14.30-21 
 
Malax kommun (10.1.2017 §10) och Korsholms kommun (11.1.2017 §6) har 
tagit beslut om att ingå köpavtal med Seinäjoki. 
 
 

T.f. vård- och omsorgsdirektör föreslår: 
 
Vård- och omsorgsnämnden besluter 
 
att ingå avtal med Seinäjoki stad kring köptjänster gällande mun- och tand-
vårdsjouren utanför tjänstetid enligt Bilaga A. 
 
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut: 
 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 
------------------------------------------------- 
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Anhållan om medel för belysningspunkter i Nämpnäs by 
 
 
Vård- och omsorgsnämnden §56/2016, 14.12.2016: 
 
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. 
 
------------------------------------------------- 
 

 
T.f. vård- och omsorgsdirektör Marina Nordström: 

 
Tekniska nämnden behandlade ärendet vid sitt sammanträde 18.01.2017 under 
§ 7, se bilaga A. 
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I den ursprungliga anhållan om belysningspunkter i Nämpnäs från Nämpnäs 
skifteslags styrelse var det primära att få belysning till stadens bostadsområde i 
Nämpnäs. I en kompletterande anhållan från 22.12.2016 framförs också vikten 
av att få belysning ända ut i södra korsningen Strandvägen/Nämpnäsvägen. 
Detta betyder också att korsningen skall belysas 150 m  åt vardera hållet. 
 
Tekniska nämnden har vid två tidigare tillfällen år 2001 och år 2007 konstaterat 
att ifrågavarande avsnitt inte uppfyller de av fullmäktige fastställda kriterierna 
för utbyggnad av vägbelysning. Sedan år 2007 har trafikmängden längs 
Strandvägen mot Nämpnäs ökat med närmare 200 fordon/dygn och längs 
Nämpnäsvägen med 40 fordon/dygn. I de av fullmäktige 15.6.2009 fastställda 
kriterierna för utbyggnad av vägbelysning nämns inte något särskilt dygnsme-
deltal för trafiktätheten, utan detta blir en bedömning från fall till fall. Enligt När-
pes förhållanden är en trafiktäthet som överstiger 2.000 fordon/dygn att be-
trakta som livlig, vilket nu uppfylls i den aktuella korsningen. Tekniska nämnden 
bedömer nu att södra korsningsområdet Strandvägen/Nämpnäsvägen faller 
inom de av fullmäktige fastställda kriterierna för utbyggnad av vägbelysning. 
 
Kostnaden för vägbelysningen enligt det ursprungliga alternativet, bostadsom-
rådet till befintlig belysning, beräknas till ca 30.000 euro. Tas södra korsnings-
området Strandvägen/Nämpnäsvägen också med beräknas kostnaden till ca 
40.000 euro. 
 

 
T.f. vård- och omsorgsdirektör föreslår: 

 
Vård- och omsorgsnämnden besluter att från Göta Palms testamenterade me-
del bevilja 40.000 euro för utbyggnad av vägbelysningen till stadens bostads-
område i Nämpnäs samt därifrån till befintlig belysning och till södra korsnings-
området Strandvägen/Nämpnäsvägen. 
 
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut: 
 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 
------------------------------------------------- 
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För kännedom 
 
 
 
- Stadsfullmäktige, godkännande av avtal    Bilaga A 

 
- Stadsstyrelsen, utlåtande om Pixneklinikens framtid Bilaga B 

 
- Skrivelse av äldrerådet  Bilaga C 

 
 

 
Vård- och omsorgsnämndens beslut: 

 
Bifogade handlingar antecknades för kännedom. 
 
---------------------------------------------------- 
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Anhållan om testamenterademedel för anskaffande av trygghetstelefoner  
till hemvården 

 
 

Äldreomsorgschefen Jenny Björndahl-Öhman: 
 
Via hemvården ges behovsprövade omsorgs- och sjukvårdstjänster i hemmet. 
Hemvårdens uppgift är att upprätthålla klientens förmåga att sköta sig själv-
ständigt i hemmet. Målsättning med hemvårdens tjänster är att öka klienternas 
självständighet och funktionsförmåga, förbättra deras livskvalitet och stödja 
speciellt de äldre att bo tryggt hemma så länge det är möjligt. Hemvården i 
Närpes stad består av hemsjukvård samt hemservice med stödtjänster.   
  
Syftet med hemvårdens stödtjänster är att stödja självständigt hemmaboende. 
För att beviljas stödtjänster behöver man inte ha annan typ av hemvård. Install-
ation av trygghetstelefon beviljas enligt prövning. Trygghetstelefonen är främst 
avsedd för personer som bor ensam och på grund av sjukdom eller handikapp 
känner sig otrygg och behöver trygghetsservice dygnet runt.  
 
Testamentsfond efter Göta Palm förvaltas av Närpes stad. Medlen skall använ-
das så att sjuk- och åldringsvården är prioriterade samt att särskild vikt sätts på 
Nämpnäs byns sjuk- och åldringsvård.  
 
T.f. avdelningsskötare Kerstin Ivars och vikarierande servicekoordinator Lilli 
Groop har den 8.2.2017 inlämnat en anhållan (Bilaga 1) om medel ur ovan-
nämnda fond för anskaffning av 20 stycken digitala trygghetstelefoner 355,00 
€/st, totalt 7100,00€ (0% moms) 
 
 

T.f. Vård- och omsorgsdirektören föreslår: 
 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att bevilja testamenterade medel från 
Göta Palms testamentfond för att finansiera anskaffning av 20 st. trygghetstele-
foner, 7 100 € till hemvårdens stödtjänster. 
 
 

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:  § 11 
 
 
 
 
Emedan över beslutet får göras i 89 § 1 mom. Kommunallagen avsett rättelseyr-
kande får besvär inte anföras över följande beslut: §§ 7-10, 12 
 
 
 
 
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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