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Sammanträdets laglighet och beslutförhet 
 
 
Sammanträdet konstaterades vara lagligen sammankallat och med hänsyn till 
antalet närvarande medlemmar beslutfört. Som sammanträdets sekreterare 
fungerade Marina Nordström. 
 
---------------------------------------------------- 
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Protokollets justering 
 
 
Till protokolljusterare valdes medlemmarna Karl-Gustav Svedjebäck och Bengt 
Österberg 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 8.1.2016  kl  9.00 – 15.00 i 
kanslist Uppgårds tjänsterum. 
 
---------------------------------------------------- 
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Förordnande av ledande läkare 1.1.2016-31.12.2016 
 

 
Vård- och omsorgsdirektör Tony Pellfolk: 

 
Vård- och omsorgsnämnden förordnade 18.12.2014 hälsovårdscentralläkaren, 
t.f. biträdande överläkaren Gerd Kronlund till ledande läkare för perioden 
1.1.2015-31.12.2015. 

 
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 2016. 

 
 

Vård- och omsorgsdirektören föreslår: 
 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar 

 
att hälsovårdscentralläkaren Gerd Kronlund förordnas till ledande läkare för pe-
rioden 1.1.2016-31.12.2016. 
 
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut: 
 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 
------------------------------------------------- 
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Sekreteraruppgifterna i vård- och omsorgsnämnden 1.1.2016-31.12.2016 
 

 
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 1.1.2013-31.12.2015 har kanslist Anne Uppgård fungerat som 
sekreterare i vård och omsorgsnämnden, och hon har vidtalats om fortsättning 
under 2016.  

 
 

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 1.1.2016 till 31.12.2016  

 
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut: 
 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 
------------------------------------------------- 
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Klientavgifter på Bäckvägens serviceenhet, demenshem och intensifierat 
serviceboende år 2016 
 
 
Ekonomichef Marina Nordström: 
 
 I den förvaltningsstadga för Närpes stad som fullmäktige godkände 29.04.2013 

stadgas i § 26 p.5 att nämnder och sektioner har rätt att besluta om avgifter 
som skall tas ut för stadens tjänster inom sitt resultatområde. 

  
 Under år 2015 har följande avgifter debiterats vid Alina, Solbacken, Pörtehem-

met, Alvinaboendet och Bäckvägens serviceenhet både för permanent boende 
och klienter som fått tillfällig vård: 

  
 1) hyra (uppbärs av tekniska sektorn) 
  2) grundavgift om 52 euro/mån för Bäckvägens serviceenhet (innehåller 

trygghetsservice, städservice av allmänna utrymmen, klädvård och hygien-
artiklar). Grundavgift för övriga enheter 98 euro/mån (innehåller trygghets-
service, städservice, klädvård, hygienartiklar såsom haklappar, tvättlappar, 
handskar, tandkräm, tvål och duschkräm samt en vårdsäng i rummet). 

  3) avgift för matservice 12,90 euro/dag och matserviceavgift för halvdag på 
Bäckvägen 6,45 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 38,10 euro/dygn (ingår hyra, mat och service, inte 
 medicin) 

 
  
Vård- och omsorgsdirektören föreslår: 
 
 Vård- och omsorgsnämnden besluter höja följande avgifter: 
 
 - grundavgift om 54 euro/månad för Bäckvägens serviceenhet (innehåller 

trygghetsservice, städservice av allmänna utrymmen, klädvård och hygien-
artiklar). Grundavgift för övriga enheter 100 euro/mån (innehåller trygghets-
service, städservice, klädvård, hygienartiklar såsom haklappar, tvättlappar, 
handskar, tandkräm, tvål och duschkräm samt en vårdsäng i rummet). 

  
 - avgift för matservice 13,00 euro/dag och matserviceavgift för halvdag på 

Bäckvägen 6,50 euro/dag. 
 
 - avgift för kortvarig vård 49,50 euro/dygn (ingår hyra, mat och service,  
  inte medicin). 
 

De nya avgifterna föreslås gälla fr.o.m. 1.1.2016. 
 
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut: 
 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 
------------------------------------------------- 
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Avgifter för äldreomsorgens stödtjänster år 2016 
 

 
Ekonomichef Marina Nordström: 

 
I den förvaltningsstadga för Närpes stad som fullmäktige godkände 29.04.2013 
stadgas i § 26 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 39,00 euro/månad (38,00) 
 Självbetjäningstvätt  4,00 euro/gång (Bäckvägens serviceenhet och  

       Pörtom servicecenter) (4,00) 
2)  Bastugång 
 Bastu och badservice  7,50  euro/gång (7,00) 
 Transport till bastun   5,50  euro/gång (5,00)  
     
3)  Trygghetstelefon  
 - Analoga trygghetstelefoner  23,00 euro/mån (22,50)  
  (vanlig trådburen telefoni) 
 - Digitala trygghetstelefoner med  
  gsm-anslutning    28,50 euro/mån (28,00) 
  
4) Måltidsservice 
 På boenden:  
 Frukost  1,80 (1,80) 
 Lunch  6,30 (6,20) mjölk och bröd ingår 
 Middag  2,60 (2,60) 
 Kvällsmål 1,50 (1,50) 
 Kaffe  0,80 (0,80) 
 Måltid/dag   13,00 (12,90) Efraim  
 
 Hemmaboende: 
 Lunch   6,10 (6,00) 
 
 Hantering av mat:  
 Transport 1,70 (1,60) 
 Hembärning 1,40 (1,30) 
  
5)  Överenskommen telefonkontakt från hemvården 
 Regelbundna överenskomna telefonsamtal 25,00 euro/mån (25,00) 

För klienter med fastställd månadsavgift skall taltiden i stället inräknas i tota-
la vårdtiden. 

 
7)  Städhjälp på sociala grunder 
 Städning    14,80 euro/h   (14,80) 
 
8)  Seniorverksamhet  13,00 euro/gång (12,50) 
 (mat, kaffe och aktivitet ingår) 
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9) Dagverksamhet  17,00 euro/gång (16,00)
 (mat, kaffe och aktivitet ingår) 
 
10) DUV:s lördagsträff, transport 5,00 euro/gång (5,00) 
 
11) Matkörning till Kårkulla   2,90 euro/gång (2,80) 
 
12) Gymverksamhet vid äldreomsorgens verksamhetspunkter  
 Säsongskort 
 1.1 - 30.4.2016  30 euro (30) 
 1.5 - 31.8.2016  20 euro (20) 
 1.9 - 31.12.2016  30 euro (30) 

 
 

Vård- och omsorgsdirektören föreslår: 
 
Vård- och omsorgsnämnden besluter att ovanstående avgifter för stödtjänster 
godkänns och tillämpas från den 1.1.2016. 
 
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut: 
 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 
------------------------------------------------- 
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Klientavgifter för hemvård och hemsjukvård 
 
 

Ekonomichef Marina Nordström: 
 
Enligt 3 § 1 mom. I förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovård 
kan man för fortgående och regelbunden hemsjukvård och hemservice ta ut en 
skälig månadsavgift som bestäms enligt servicens art och omfattning, klientens 
betalningsförmåga och familjens storlek. De högsta avgifterna som får uppbä-
ras bestäms genom förordning. 
 
Klientavgifterna inom social- och hälsovård blev indexbundna i början av au-
gusti 2008, så att avgifterna kommer att ändras vartannat år. Inkomstgränserna 
indexjusteras med ca 1,78% för år 2016 och nästa indexjustering sker år 2018. 
 
Från och med 1.1.2016 är inkomstgränserna och betalningsprocenten följande, 
enligt Social- och hälsovårdsministeriets meddelande, se bilaga A : 
 
Hushållets storlek, Inkomstgräns Betalnings- 
 personer  euro/mån procent 
 
  1    573  35 
  2    1 057  22  
  3    1 657  18 
  4    2 050  15 
  5    2 481  13 
  6    2 849  11 
 
Hemvård kan vara tillfällig eller regelbunden, men det finns ingen lagstiftning 
som anger när hemvården är tillfällig eller när den är fortgående och regelbun-
den. Enligt direktiv från K5 fastslog vård- och omsorgsnämnden den 29.3.2012 
definitionen på tillfällig hemvård och den nya definitionen har tillämpats från 
den 1.5.2013. Tillfällig hemvård omfattar därmed service som understiger en 
månad utan begränsning av klar timgräns. Timavgiften för tillfällig hemvård fö-
reslås nu bli 17,30 euro/h och tillämpas från den 1.1.2016 (år 2014 o 2015 var 
den 17,00 euro/h och höjningen motsvarar 1,78%). 
 
Fortgående och regelbunden hemvård och hemsjukvård är därmed en kli-
ents vård i hemmet som överstiger en månad utan begränsning av timgräns. 
För beräkning av hemvårds- och hemsjukvårdsavgifter för regelbunden hem-
vård har utarbetats en tabell, se bilaga B. Tabellavgiften fås genom att avgifts-
procenten multipliceras med det eurobelopp som månadsinkomsten överskrider 
nämnda inkomstgräns. Kommunen har möjlighet att själv besluta om procent-
satserna som ska gälla vid beräkningen av avgiften förutom % -satserna i den 
högsta avgiftsklassen. Avgiften som uppbärs får inte överstiga produktions-
kostnaderna.    
 
Regelbunden hemvård under 5 timmar föreslås i fortsättningen faktureras 
enligt samma avgift som tillfällig hemvård eller nu 17,30 euro/h. 
 
 

Vård- och omsorgsdirektören föreslår: 
 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar 
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- att inkomstgränserna i avgiftstabellen fastställs i enlighet med förordningen  
- att månadsavgiften för fortgående och regelbunden hemvård och/eller hem-

sjukvård beräknas enligt bifogade avgiftstabell, om klienten blivit beviljad 
rehabilitering av rehabiliteringshandledaren i vård- och serviceplanen räk-
nas tiden in i månadsavgiften 

- att avgiften för regelbunden hemvård under 5 h är 17,30 euro/h  
- att avgiften för tillfällig hemvård fastställs till 17,30 euro/h 
- att avgifterna tillämpas fr.o.m. 1.1.2016 
 
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut: 
 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 
------------------------------------------------- 
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Anhållan om bidrag från R Henrikssons testamentsmedel för möbelrestau-
rering av väntrummets soffor 

 
 

T.f. ledande läkare Gerd Kronlund: 
 
Hälsovårdscentralen anhåller om medel från R. Henrikssons testamentsmedel 
för möbelrestaurering av väntrummens och aulans soffor. 
 
Sofforna i aulan och väntrummen på hälsovårdscentralen är nötta. Tygen är 
förutom nötta även smutsiga och svåra att rengöra. Eftersom stommen är bra 
och sofforna är bekväma att sitta på kan tygen bytas ut till material som är mera 
lättskötta. Motsvarande möbelrestaurering gjordes på tandvårdens soffor för 
några år sedan med lyckat resultat. Prisuppgifter finns i bilagan. 
 
Medlen i R. Henrikssons testamente ska användas till ”utrustning och vård-
hjälpmedel för hälsocentralen och Frida-hemmet”. Testamentet förvaltas av 
vård-och omsorgsnämnden. 

  
 

Vård-och omsorgsdirektören föreslår: 
 
Att godkänna hälsovårdscentralens anhållan om att från R. Henrikssons testa-
mentsmedel använda 7.536,28 € (moms 0%)  för möbelrestaurering av 
väntrummens och aulans soffor. 
 
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut: 
 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 
------------------------------------------------- 
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Ändringar i klientavgifter inom hälso-och sjukvården från 1.1.2016 
 

T.f. ledande läkare Gerd Kronlund: 
 
Maximibeloppen för klientavgifterna inom hälso- och sjukvården stiger vid års-
skiftet. Avgifter och inkomstgränser justeras genom lagstadgade indexhöjningar 
vartannat år. I förordningen av klientavgifter föreskrivs om ett maximibelopp för 
tjänster. Uttagning av klientavgifter hör till kommunernas prövningsrätt inom 
ramen för de maximala avgifterna.  
År 2016 görs förutom de normala indexjusteringarna en tilläggshöjning av 
jämnstora klientavgifter med 27,5% för att få ett tillskott i form av ökade intäkter 
i enlighet med regeringsprogrammet. 
 
De nya avgifterna från 1.1.2016: 
 
Årsavgift för besök till läkare: 41,70 euro (32,10) 
Besöksavgift hos läkare: för tre första besöken 20,90 euro (16,10) 
 
Avgift för individuell fysioterapi och vård i serie: 11,50 euro (8,80) 
Vårddagsavgift för kortvarig anstaltvård: 49,50 euro (38,10) 
Avgift för dag-eller nattvård: 22,80 euro (17,60) 
 
Intyg och utlåtande som ges av läkare eller tandläkare: 51,40 euro (39,60) 
Läkarintyg för körkort: högst 61,80 euro (47,70) 
 
Avgift för outnyttjad mottagningstid som inte avbeställts: 51,40 euro (39,60) 
Avgiftstak: 691 euro (679)  
Vårddagsavgift för kortvarig vård när avgiftstaket överskridits: 22,80 euro 
(17,60) 
 
Avgifterna för undersökning och vård av mun och tänder ändras till maximibe-
loppet i enlighet med priserna i bilagan. 
 
 

Vård- och omsorgsdirektören föreslår: 
 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar  
 
att fastställa ovan nämnda klientavgifter för hälso-och sjukvården från och med 
1.1.2016 
 

 
Vård- och omsorgsnämndens beslut: 

 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 
------------------------------------------------- 
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Hälso- och sjukvårdens prissättning 2016 
 
 

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 omsorgsnämnden besluter 
 
Att hälso- och sjukvårdens prissättning för 2016 godkänns i enlighet med de i 
bilagan A föreslagna priserna och att priserna gäller från och med 1.1.2016. 

 
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut: 
 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 
------------------------------------------------- 
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Mun- och tandvårdsjouren utanför tjänstetid 
 
 

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 saira-
anhoitopiiri så att antalet jourdagar per kommun har baserats på invånarantal, 
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. 
 
------------------------------------------------- 
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Justering av övriga priser för hälso-och sjukvården 2016 
 
 

T.f. ledande läkare Gerd Kronlund: 
 
Förutom de avgifter som finns fastställda i förordning finns även andra avgifter 
och priser i användning inom hälso- och sjukvården i Närpes, vilka även bör ju-
steras, t.ex intygsavgifter höjs med ungefär samma index som i förordningen 
samt den tilläggshöjning enligt regeringsprogrammet som berör även andra kli-
entavgifter sammanlagt ca 27%. 
 
Parkeringsintyg, D-intyg, annat enkelt intyg, 
Vaccinationsintyg, livsmedelsintyg, tbc-intyg 11,00 € (9,00) 
 
C-intyg, intyg för färdtjänst, B-intyg för mediciner, 
annat intyg    24,00 € (19,00) 
 
Sjömansintyg   49,00 € (39,60) 
 
Fysioterapi i grupp  7,50 € (6,00) 
 
 
IUD Nova T   80,00 € (80,00) 
 
IUD Mirena   160,00 € (160,00) 
 
IUD Jaydess   110,00 € (105,00) 
 
Kopiering av RöntgenCD, i efterhand 10,00 € (10,00) 
 
Kopior till försäkringsbolag  9,50 € (7,50)  
 
Hyra för bröstpumpar (oförändrat pris) 5,30 euro / 2 veckor  
     därefter 50 cent/dag 
 
Dessa avgifter och priser justeras samtidigt med förordningens avgifter. 
 
 

Vård-och omsorgsdirektören föreslår: 
 
Vård- och omsorgsnämnden besluter 
 
Att fastställa ovan nämnda klientavgifter och priser för hälso-och sjukvården 
från och med 1.1.2016 samt 
Att avgifterna och priserna granskas och ändras enligt i beredningstexten 
nämnda system 

 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut: 

 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 
------------------------------------------------- 
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Avtal kring sektorövergripande samservice som främjar sysselsättningen 
 
 

Familjeomsorgschef Yvonne Lindén:  
 
Enligt Lag om sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen 
1369/2014 ska arbets- och näringsbyråerna, kommunerna och Folkpensions-
anstalten samverka kring arbetslösas behov av service. Målet för den sektor-
övergripande samservicen är att främja sysselsättningen av arbetssökande ge-
nom att de erbjuds offentlig arbetskraftsservice, socialservice, hälso- och sjuk-
vårdstjänster samt rehabiliteringstjänster enligt vad de behöver. Lagen förutsät-
ter att alla kommuner är med.   
 
För den sektoröverskridande samservicen i regionen fick Österbottens arbets- 
och näringsbyrån till uppgift att utse en ledningsgrupp för tre år med represen-
tanter för de deltagande kommunerna (Kristinestad, Kaskö, Närpes, Korsnäs, 
Malax, Vasa, Korsholm, Laihela, Storkyro, Vörå). Ledningsgruppen tillsattes 
30.06.2015.  
Ledningsgruppen ska ingå ett samarbetsavtal om ordnandet av den sektor-
övergripande samservice i regionen. Av avtalet ska det framgå gemensamma 
verksamhetsställen, personal som avsätts för samservicen, vilka tjänsterna är 
som erbjuds de arbetslösa samt de olika kommunernas kostnader. Kostnader-
na kommer att fördelas enligt antalet invånare som varit arbetslösa 300 dagar.   
 
Ett förslag till samarbetsavtal har uppgjorts i (bilaga A) utgående från ovan 
nämnda lag och förordningen (1377/2014) gällande ordnandet av sektorsöver-
gripande samservice för arbetslösa. 
 
Utöver de regionala ledningsgrupperna har Arbets- och näringsministeriet till-
satt en styrgrupp som ska leda verksamheten i hela landet.  
 
 

Vård- och omsorgsdirektör föreslår:  
 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar:  
 
ingå samarbetsavtal med deltagande kommuner (Kristinestad, Kaskö, Närpes, 
Korsnäs, Malax, Vasa, Korsholm, Laihela, Storkyro, Vörå) om sektorövergri-
pande samservice som främjar sysselsättningen i vasanejden och området syd-
österbotten från 01.01.2016 i enlighet med bifogade samarbetsavtal.  

 
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut: 
 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 
------------------------------------------------- 
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Arvoden och ersättningar för familjevård 2016 

 
 
Familjeomsorgschef Yvonne Linden: 
 

Arvoden och ersättningar för familjevården ändras från och med 01.01.2016. 
(bilaga A) 
 
Vårdarvodet minimibelopp höjs till 691,25 euro/månad per person i familjevård. 
(2015 = 686,25€). Social- och hälsovårdsministeriet fastslår det lägsta beloppet 
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, fritidssysselsätt-
ningar och barnets hälsovårdskostnader. Kostnadsersättningens minibelopp 
ändras från 01.01.2016 till 409,59 € per barn/ungdom i familjevård (2014 = 
410,66 euro). Startersättning för inledande av familjevård kan vara högst 
2.908,85 € 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 0,73% för de familjevårdare som redan under 2015 er-
höll ett högre arvode än minibeloppet  
 
- sänka kostnadsersättningarna som erlagts under 2015 och som fortsätter 
2016  med 0,26%. 
 
- 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 1.1.2016 och fram tills social- 
och hälsovårdsministeriet meddelar om nya indexjusteringar. 
 
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut: 
 
Förslaget godkändes enhälligt med Österdahls ändringsförslag att kostnadser-
sättningarna för år 2016 bibehålls på 2015 års nivå (410,66 €). 
 
------------------------------------------------- 
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Arvoden inom stöd för närståendevård 
 
 

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 månadsin-komst.  
      
Vårdarvoden i närståendevården fr.o.m. 1.1.2015 har varit enligt följande:    
 Lägsta beloppet: 387,22 euro/månad 
 Förhöjt stöd: 494,30 euro/månad 
 Specialklass: 565,62 euro/månad  
 Tung övergångsperiod: 769,33 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. 1.1.2016 p.g.a. indexjustering med 0,73 %. Det lägsta belop-
pet på vårdarvode inom närståendevården är 387,49 euro/mån och det lägsta 
beloppet vid vårdmässigt tung övergångsperiod är 774,98 euro/mån (Kommun-
info 11/2015 27.11.2015) Bilaga A.  
 
 

Vård- och omsorgsdirektören föreslår:   
 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar  
 
att erlägga vårdarvoden i närståendevården fr.o.m. 1.1.2016 enligt förslag ne-
dan: 
 
 Lägsta beloppet: 390,00 euro/månad 
 Förhöjt stöd: 497,90 euro/månad 
 Specialklass: 569,75 euro/månad  
 Tung förändringsfas: 774,98 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 774,98 euro/månad. 
  
att de redan beviljade vårdarvoden i specialklassen inte sänks under 2016 (två 
vårdarvoden) 
 
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut: 
 
Förslaget godkändes enhälligt. 
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Utlåtande över regeringens riktlinjer för indelning av självstyrande områ-
den för social- och hälsovården 

 
 

Vård- och omsorgsdirektör Tony Pellfolk: 
 
Stadsfullmäktige kommer i början av februari att ge utlåtande över regeringens 
riktlinjer för indelning av självstyrande områden för social- och hälsovården. 
Vård- och omsorgsnämnden ges möjlighet att lämna utlåtande till stadsstyrel-
sen inom 15.1.2016 (Bilaga A).  
 
I regeringsförhandlingarna beslöt regeringen att det skall finnas 18 självstyran-
de områden och att social- och hälsovårdstjänster skall ordnas inom ramen för 
15 områden. Avsikten med riktlinjerna är att skapa förutsättningar för en minsk-
ning av hållbarhetsunderskottet med 3 miljarder euro samt tillgodose kvaliteten 
hos och tillgången på social- och hälsovårdstjänster, vilka ges på lika villkor i 
enlighet med grundläggande sociala rättigheter som finns inskrivna i grundla-
gens § 19. Riktlinjerna skall också skapa förutsättningar för servicesystemets 
förnyelseförmåga. För att kunna trygga jämlika social- och hälsovårdstjänster 
för alla, anser man att befolkningsunderlaget för anordnar organisationerna bör 
utvidgas. Samtidigt är avsikten att trygga närservicen och det beslutsfattande 
som sker nära människorna i området.   
 
De 18 självstyrande områdena bildas utifrån landskapsindelningen. Tre själv-
styrande områden måste därmed ordna social- och hälsovårdstjänsterna med 
stöd av andra självstyrande områdes servicestrukturer. Regeringen har också 
beslutat att omfattande jour dygnet runt skall erbjudas av endast 12 enheter. 
Övriga centralsjukhus fortsätter med en snävare heldygnsjourverksamhet, som 
stöds av nätverk med de 12 enheterna med omfattande jourverksamhet. Om-
rådena skall även sköta räddningsväsendets uppgifter, uppgifter inom regional 
utveckling, uppgifter inom planering av den regionala markanvändningen, upp-
gifter i anknytning till regionernas näringsliv, samt eventuellt miljö- och hälso-
skyddet. Därtill kan det tillkomma en rad andra regionala uppgifter.     
 
De självstyrande områdena utarbetar förslag till beslut om att ordna social- och 
hälsovård, vilket lämnas till social- och hälsovårdsministeriet. Beslut om ord-
nande av social- och hälsovård för ett visst antal år (t.ex. vart femte år) fattas 
av statsrådet på föredragning av social- och hälsovårdsministeriet. De självsty-
rande områdena ansvarar för ordnandet av social- och hälsovård i enlighet med 
statsrådets beslut. Självstyrelse områdena kan enligt förslaget producera tjäns-
terna själva eller använda privata sektorns eller tredje sektorns tjänster. Enligt 
förslaget bör kostnaderna och kostnadseffektiviteten för de offentliga och priva-
ta tjänsterna samt tjänsternas kvalitet och effekterna vara jämförbara. Innan ett 
område självt väljer att producera tjänster skall en jämförelse göras gällande ef-
fektivitet och en utredning över möjligheter att utnyttja den privata eller tredje 
sektorns tjänster, eller att producera tjänsterna i samarbete med andra områ-
den. Inom självstyrande områdena skall man åtskilja beredningen av uppgifter 
för att ordna social- och hälsovård från ledningen av det självstyrande områdets 
egen produktion. De självstyrande områdena skall utarbeta en serviceproduk-
tionsstrategi som fastställer hur områdets tjänster skall tillhandahållas. Riksom-
fattande bedömningskriterier kommer att ligga som grund för en bedömning av 
tjänsternas ändamålsenlighet. I lagberedningen ser man till att konkurrensen 
fungerar väl, och att utbudet på tjänster är mångsidigt. Vid beredningen skapas 
det förfaranden och förutsättningar som skall trygga möjligheterna för nya aktö-
rer och små samt medelstora företag att erbjuda tjänster.      
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Det är ännu oklart hur egendom och personal skall överföras från kommunen 
och samkommuner till självstyrelse områdena. Enligt förslaget skall det grundas 
en nationell enhet för gemensam upphandling, vilket skall skapa ramar för 
samarbete mellan områdena och effektiv verksamhet inom områdena.  Enhe-
ten ägs av områdena och har som uppgift att utarbeta expertutlåtanden om 
kostnadseffektiviteten vad gäller områdenas egen produktion i förhållande till 
kvalitet och effekt. Enheten avgör frågor som har att göra med konkurrensut-
sättning och upphandling, och utöver det ger expertutlåtanden och gör bered-
ningsarbete som stöd för de självstyrande områdenas beslutsfattande. Enheten 
ger också expertutlåtanden angående produktionssätten även till social- och 
hälsovårdsministeriet med avseende på beredningen av statsrådets beslut om 
att ordna social- och hälsovård. Det inrättas också gemensamma nationella 
tjänster i anslutning till lokaler, personal, ekonomi, informationsförvaltning, IKT, 
samordningstjänster för forskning och eventuellt gemensamma tjänster för ap-
paratinfrastruktur.  
 
Som en del i reformen kommer man att lagstifta om valfriheten, som möjliggör 
att användaren själv kan välja producent från den offentliga, privata eller från 
tredje sektorn. Valfriheten genomförs främst på basnivå och delvis på speciali-
seringsnivå.  
 
När det gäller finansieringen av social- och hälsovården finns två alternativ, 
statlig finansiering eller att de självstyrande områdena beviljas beskattningsrätt. 
Tidigare har konstaterats grundlags problematik med kommunal finansiering. 
Beskattningsrätt för självstyrelse områdena innebär ett ansvar både för ord-
nandet och för finansieringen. Ett tredje alternativ är en kombination av statlig 
finansiering och beskattningsrätt.  Utgångspunkten är att den totala skattegra-
den inte får höjas och beskattningen av arbete inte får skärpas på någon in-
komstnivå.     
 
Begäran om utlåtande (Bilaga B), motiveringsprememoria till de regionala rikt-
linjerna (Bilaga C), förteckning över landskapen i fastlandsfinland (Bilaga D), 
regeringens regionala riktlinjer (Bilaga E), sammandrag över regeringens riktlin-
jer om finansiering (Bilaga F), samt enkäten (Bilaga G). 
 
 
Vård- och omsorgsnämndens utlåtande på riktlinjer för indelning av 
självstyrande områden för social- och hälsovården 
 
En total vertikal och horisontell integration anses kunna ha vissa teoretiskt posi-
tiva fördelar för den enskilde individen och samhällsekonomin.  Reformförslaget 
som innebär att anordnaransvaret för social- och hälsovårdstjänster centralise-
ras till endast 15 enheter är en omfattande reform, med en enorm påverkan på 
det kommunala fältet.  
 
Syftet med reformen är att stärka basservicen, säkerställa lika tillgång och kva-
litet på tjänster samt att minska hållbarhetsunderskottet med 3 miljarder euro.  
Samtidigt är avsikten att trygga närservicen och det beslutsfattande som sker 
nära människorna i området. Att reformen skall bidra till ett minska hållbarhets-
underskottet samtidigt som behoven ökar, i.o.m. en åldrande befolkning, och 
produktionen inom vård- och omsorgssektorn starkt styrs av lagar förordningar 
och kvalitet rekommendationer som bidrar till de höga kostnaderna anses inte 
vara realistiskt. Initialt kan man dessutom anta att reformen kommer att leda till 
mycket högre kostnader.  Att reformen stärker basservicen kan också ifrågasät-
tas när man på social- och hälsovårdsområdes nivå skall prioritera i fördelning-
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en av resurser mellan socialvård, primärvård och specialsjukvård. Här finns det 
en stor risk att t.ex. det förebyggande arbetet och tidigt ingripande nedpriorite-
ras. Det finns också en risk att incitamentet att producera vård och omsorg på 
lägre vårdnivå försvagas då det är samma organisation som producerar allt från 
socialvård till avancerad specialsjukvård.  Det finns inte heller några klara fakta 
på att en integration av hela social- och hälsovården eller en så omfattande 
centralisering skulle leda till en kvalitativt bättre eller mera kostnadseffektiv vård 
och omsorg. Denna reform riskerar också att försvaga det tvärsektoriella sam-
arbetet med den service och tjänster som lämnar kvar i kommunerna, t.ex. gäl-
lande elevvården, vilket riskerar att leda till merkostnader. Att kommunerna 
fortsättningsvis efter reformen skall ha ansvar för främjande av välfärd ses inte 
som realistiskt, eftersom resurser och personal kraftigt reduceras på grund av 
reformen.   
 
Det finns en överhängande risk att närservicen i glesbygden med en mindre be-
folkning, som ofta har ett större behov av närservice, centraliseras om de riks-
omfattande bedömningskriterierna är samma för servicen i glesbygdsmiljö som 
i städer. Syftet att stärka närservicen och utveckla tjänsterna på basnivå är 
därmed bra. Närservicen i Närpes stad bör även efter reformen kvarstå på 
minst samma nivå som idag.  
 
Att stärka valfriheten ses som positivt förutsatt att valfriheten inte förutsätter 
egenbetalningsandel för den enskilde individen. Det är också positivt att refor-
men stöder en sund konkurens gällande produktion av social- och hälsovårds-
tjänster. Hur man skall kunna trygga möjligheterna för små och medelstora fö-
retag att erbjuda tjänster inom ramen för upphandlingslagstiftningen förblir dock 
oklart.  
 
Närpes stad förespråkar ett självstyrelse område som omfattar Österbottens 
landskap, vilket är ett av de 15 social- och hälsovårdsområdena. För att på bäs-
ta sätt kunna trygga service på svenska och finska enligt grundlagen förutsätts 
att Österbottens social- och hälsovårdsområde är ett av de 12 enheter med om-
fattande jour, alternativt att antalet enheter med omfattande jour utökas till 13, 
varav Österbottens social- och hälsovårdsområde upptas som nr 13. En genuin 
demokrati inom självstyrelseområdena skulle stärkas av att områdena även har 
beskattningsrätt.      
 
 

Vård- och omsorgsdirektören föreslår: 
 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar avge ovanstående utlåtande till stadssty-
relsen med anledning av begäran om utlåtande över regeringens riktlinjer för 
indelning av självstyrande områden för social- och hälsovården 
 
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut: 
 
Förslaget, med några omformuleringar, godkändes enhälligt. 
 
------------------------------------------------- 
 
 

OMSORGSN: 76/2015§ 78, OMSORGSN 2015-12-16 18:00 Sida 24



För kännedom 
 
 
 
- Utkomststödets grunddel 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: §§ 78-79 
 
 
 
 
Emedan över beslutet får göras i 89 § 1 mom. Kommunallagen avsett rättelseyr-
kande får besvär inte anföras över följande beslut: §§ 65-77 
 
 
 
 
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, 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 ären-
de som gäller sökande av ändring. Om avgifterna föreskrivs i lagen om avgifter för 
domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer 26.7.1993/701. 
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