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Sammanträdets laglighet och beslutförhet 
 
 
Sammanträdet konstaterades vara lagligen sammankallat och med hänsyn till 
antalet närvarande medlemmar beslutfört. 
 
Ett extraärenden, § 19, godkändes till listan. 
 
Äldrerådets representant önskade att nämnden skulle ta upp ett ärende gäl-
lande intervallvårdsplatser, som behandlats i äldrerådet den 10.3.2017. Ef-
tersom det inte funnits tid att bereda ärendet tas det upp på nämndens nästa 
möte. 
 
------------------------------------------------- 
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Protokollets justering 
 
 
Till protokolljusterare valdes medlemmarna Helena Strandholm och Karl-
Gustav Svedjebäck 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 
påseende andra fredagen i följande månad räknat från sammanträdesdagen. 
Protokollet hålls framlagt till allmänt påseende fredagen den 7.4.2017  kl  9.00 
– 15.00 i kanslist Uppgårds tjänsterum eftersom månadens andra fredag är en 
helgdag. 
 
Efter paragrafen informerade stadsdirektör Hans-Erik Lindqvist om utlåtandet 
till valfrihetslagstiftningen inom social- och hälsovården. 
 
------------------------------------------------- 
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Ingående av ramavtal gällande köp av läkartjänster från Dedicare 
 

 
 
 
 
T.f. ledande läkare Gerd Kronlund: 

 
Närpes hälsovårdscentral har sex läkartjänster varav fyra (4) är ordinarie be-
satta. Resten sköts temporärt, dels via köptjänst av pensionerade läkare dels 
av pensionerade anställda läkare. Närpes hälsovårdscentral har även tidigare 
köpt läkartjänster av Dedicare och de läkare som erhållits har fungerat bra. I 
och med semestrar och obesatta läkartjänster är läkarsituationen skör och 
därmed borde avtal (bilaga A) ingås för att säkra tillgången till läkare. Förslaget 
till ramavtalet gäller från 1.1.2017 och tillsvidare, och kan sägas upp av endera 
parten med iakttagande av en uppsägningstid om 1 månad. Ramavtalet kom-
pletteras med en orderbekräftelse när behov finns och lämplig läkare finns till-
gänglig. 

 
 
Ekonomichefen föreslår: 

 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 
 
att skriva ett ramavtal med Dedicare (Bilaga A) gällande köp av läkartjänster. 
Priserna har förhandlats ner till 139 euro och 180 euro, i bilagan står det 143 
och 189 euro. 
 
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut: 
 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 
------------------------------------------------- 
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Verksamhetsberättelse för år 2016  
 

 
Ekonomichef Marina Nordström: 

 
Över verksamheten för år 2016 har en berättelse sammanställts, se bilaga A. 
 
Inom vård och omsorg varierar verksamheten år från år beroende på invånar-
nas behov. Behoven har oftast ökat mellan åren och så var också förväntning-
en för år 2016. Utmaningarna inom den offentliga ekonomin har varit stora en 
längre tid. Redan år 2013 tillsatte Närpes stad en parlamentarisk kommitté för 
att genomlysa verksamheten och ge förslag till förändringar för att få stadens 
ekonomi i balans. Balanseringen av ekonomin har gett resultat. Stadens eko-
nomin har år 2016 även förbättrats p.g.a. ändrat språkstatus och de tilläggsme-
del om 2,2 miljoner euro detta medfört. Även specialsjukvårdens anpassning av 
verksamheten till kommande utmaningar ger minskade utgifter för kommuner-
na. Redan 2015 godkände fullmäktige för sjukvårdsdistriktet ett sparprogram 
om totalt 19 miljoner euro, som bar frukt redan år 2015 och ännu större inbe-
sparingar har gjorts år 2016. 
 
Regionförvaltningsverket utförde hösten 2014 en granskning av äldreomsor-
gens verksamhet i Närpes. Personaltätheten, utgående från klienternas funkt-
ionsförmåga, var på några enheter för låg och kravet var att detta skulle åtgär-
das på sikt. Under år 2016 utökades Alinas personal med en närvårdare,  
Efraims personal med en vårdarbefattning om 0,78% av heltid och Fridas per-
sonal med en vårdare. 

 
Budgetändringar har gjorts under året. Budgeterade kostnader för anställda 
på Bäckvägens serviceenhet har höjts med lön och lönebikostnader motsva-
rande en handledare 41.730 euro. Motsvarande belopp har minskats från bud-
geterade kostnader för köptjänster från Kårkulla. På skolhälsovården har bud-
geterade kostnader för läkartjänster flyttas från ordinarie anställd till köptjänst 
13.500 euro. Budgeterade avgifter för tandvården har höjts med 40.000 euro 
och budgeterade besöksavgifter på öppen sjukvård har höjts med 50.000 euro. 
Budgeterade köp av kundtjänster (övriga) för barnskyddet har höjts med 50.000 
euro. Nettoinverkan på budgeten blev en ökning av intäkterna med 40.000 
euro. 
 
Nettokostnaderna (externa+interna samt inkl. avskrivningar) för vård- och om-
sorgen år 2016 blev 31,47 milj. euro. Nettokostnaden minskade med 402.692 
euro eller 1,3% från föregående år. Avskrivningarna ökade med 9.474 euro, in-
terna hyrorna ökade med 114.863 euro (8,8%) och bespisningstjänsterna med 
63.377 euro (4,1%) från föregående år.  
 
Av budgeterade medel har 93,9% använts. Netto underskrids driftsbudgeten 
med 2.025.469 euro, ännu ett år med exceptionellt bra resultat. Intäkterna har 
influtit 401.045 euro mera än budgeterat och kostnaderna ligger 1.624.113 euro 
under budget. Vård och omsorgens alla resultatområden underskrider sina 
budgeter. 
 
Många omständigheter har möjliggjort ett bra bokslut år 2016. Intäkterna 
överskrider budgeten med 401.045 euro. Hemkommunersättningar, d.v.s. 
tjänster som säljs till andra kommuner, överskrider budgeten med 157.389 
euro. Tandvårdsavgifterna överskrider budgeten med 72.830 euro efter en 
budgetändring där budgeterade avgifterna höjdes med 40.000 euro. Måltidsav-
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gifterna och hemvårdsavgifterna överskrider budgeten med ca 60.000 euro. 
Övriga understöd och bidrag har inte budgeterats men 85.193 euro har bok-
förts. Det är uttag ur testamentsmedel som nämnden förvaltar. För medlen har 
olika inventarier anskaffats till verksamheten. Staden köpte under år 2016 
tjänster för att optimera momsredovisningen. För vård och omsorgens del gav 
optimeringen ökade inkomster om 11.662 euro (för åren 2013-2015), d.v.s. en 
mervärdesskatteåterbäring retroaktivt för energikostnader som ingår i momsfri 
hyra. Inkomsterna har bokförts under övriga intäkter i bokföringen. 
 
Kostnaderna underskrider budgeten med 1.624.113 euro. Samkommuner-
nas verksamhet underskrider stadens budget mest med 1.209.612 euro. Den 
största underskridningen gör specialsjukvården med 1.043.126 euro. Speci-
alsjukvårdens kostnaderna minskar från föregående år med 754.900 euro eller 
6,6%. Kust-Österbottens samkommun för social- och primärhälsovård K5 un-
derskrider sin budget med 161.054 euro och minskningen från föregående år 
är 77.151 euro eller 6,1%. Kostnaderna för utvecklingsstördas vård (Kår-
kulla, Eskoon sociaalipalvelut och köptjänster från Pargas) underskrider bud-
geten med 28.187 euro och kostnaden har ökat med 20.080 euro (1,3%) från 
föregående år. 
 
Personalkostnaderna för egen verksamhet har ökat med 503.699 euro eller 
3,7% från föregående år och 97,2 % av budgeterade medel har använts. Per-
sonalkostnaderna underskrider budgeten med 411.083 euro, hälso- och 
sjukvården underskrider 174.180 euro och äldreomsorgen 191.166 euro.  
 
Ett stort tack skall framför allt riktas till vård och omsorgens personal som trots 
stora utmaningar genom ett målmedvetet och ett bra arbete med ett stort an-
svar gjort det möjligt att ännu ett år nå ett bra resultat. 
 
Krav från utomstående och förändringar i invånarnas hälsotillstånd kan snabbt 
vända ekonomin så flera bra bokslut behöver inte betyda att så är fallet även år 
2017. Under år 2016 har en viss platsbrist inom äldreomsorgen upplevts och 
mera klienter än tidigare är i behov av dygnetruntvård. Mera 24/7 vårdplatser 
behövs och fastigheter behöver saneras vilket leder till högre kostnader (både 
externa och interna) för vård och omsorg. För att klara av framtidens utmaning-
ar inom vården kommer mera medel att behövas.  
 
Med allt mera köptjänster i budgeten, både externa och interna poster, som på-
verkas av andra parter blir det svårare att kunna påverka budgetutfallet samt att 
kunna göra tillförlitliga budgetuppföljningar under året. 
 
 
Verksamheten enligt resultatområde: 
 
1) Utveckling och förvaltning 
Under utveckling och förvaltning finns vård- och omsorgsdirektören, ekonomi-
chefen, två kanslister, vård- och omsorgsnämndens samtliga projekt samt 
nämndens utgifter bokförda. Även stadens andel i kostnaderna för K5 administ-
rationen och K5 projekten bokförs under resultatområdet. Budgeten för K5:s del 
är 288.260 euro och användningen blev 259.198 euro. Kostnaden för vård och 
omsorgens samtliga projekt är 84.430 euro, vilket är 6.730 euro under budget. 
Netto underskrids budgeten med 37.122 euro. 
 
2) Hälso- och sjukvård 
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Hälso- och sjukvård består av förvaltning, hvc-sjukhus, öppenvård med läkar-
mottagning, kompletterande tjänster (laboratorium, röntgen, rehabilitering, 
centralförråd och instrumentvård) och tandvård. 
Kostnader för köptjänster från K5 under detta resultatområde är talterapi, min-
nesskötare, geriatrisk poliklinik, ergoterapi och Telemedicintjänster från Docta-
gon, budgeterat 142.820 euro och använt 120.886 euro. 
Netto underskrids hälso- och sjukvårdens budget med 305.979 euro och net-
toförbrukningen minskade från föregående år med 66.217 euro eller 1,2%. 
Verksamhetens intäkter totalt ökade med 338.725 euro eller 14,8% från fö-
regående år och överskrider budgeten år 2016 med 251.709 euro. Mera tjäns-
ter har sålts till andra kommuner och hemkommunersättningarna ökar med 
84.824 euro (35,7%) i jämförelse med föregående år och överskrider budgeten 
år 2016 med 114.214 euro. I avgiftsintäkter erhölls 90.055 euro mera än budge-
terat och ökningen från föregående år var 176.720 euro (21,6%). Förordningen 
om höjda klientavgifter för år 2016 innehöll en mycket större förhöjning än nor-
malt (en tilläggshöjning om ca 27,5%), därav en stor ökning av avgifterna. Uttag 
ur testamenterade medel har inte budgeterats men uttaget har varit 32.483 
euro. 
Kostnaderna ökade med 262.464 euro (3,4%) i jämförelse med föregående 
år men ligger 54.244 euro under budgeten. Personalkostnaderna underskrider 
budgeten med 174.180 euro. Två tandläkartjänster är obesatta men medlen för 
den ena tjänsten används för finansiering av tandläkare som köptjänst. 
Bristen på läkare och tandläkare fortsätter. Bristen avhjälps med köptjänster. 
Kostnaderna för köptjänster är knappt 5.000 euro högre än föregående år.  
Bruttokostnaden för kompletterande tjänster (laboratorium, röntgen, rehabili-
tering, centralförråd och instrumentvård) överskrider budgeten med 87.160 
euro eller 7,6%. En del kostnadsställen överskrider med små belopp medan 
andra har större överskridningar. Kompletterande tjänster uppvisar ingen netto-
kostnad eftersom alla kostnader via interna poster fördelas till användarna. Men  
p.g.a. fördelningen till användarna är det viktigt att kostnaderna hålls inom bud-
geterade ramar för att inte sprida överskridningarna vidare till andra kostnads-
ställen.   
 
3) Specialsjukvård 
Specialsjukvården består av kostnader för Vasa centralsjukhus, vård på andra 
inrättningar, gemensamma andelar, primärvårdsjouren vid Centralsjukhuset i 
Vasa samt psykosocial verksamhet med K5 som huvudman. Totala kostnaden 
för specialsjukvården år 2016 är 11.261.677 euro och kostnaden minskar från 
föregående år med 790.209 euro eller 6,6%. I kostnaderna ingår köp av tolk-
tjänster för klientens räkning 18.583 euro, en minskning från föregående år om 
8,4%. 
Specialsjukvårdskostnaderna totalt underskrider budgeten med 1.170.033 
euro eller 9,4%. Specialsjukvårdsanstalterna underskrider budgeten med 
1.043.126 euro och psykosociala enheten med 126.907 euro. 
Kostnaderna för den psykosociala enheten blev år 2016 665.043 euro 16% 
under budget. Kostnaderna minskade med 35.310 euro eller 5% i jämförelse 
med förgående år. 
 
4) Barn- och familjeservice 
Barn- och familjeservice består av resultatenheterna förvaltning, socialt arbete, 
handikappservice, utvecklingsstördas vård och hälsovård. 
Nettobudgeten underskrids med 109.072 euro eller 2,3%. Nettokostnads-
ökningen från föregående år är 141.193 euro eller 3,1%. 
En samservicebyrå har startats under året som ett samarbete mellan FPA, TE-
byrån och staden. Byrån erbjuder kunderna myndighetstjänster och andra 
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tjänster koncentrerade från samma servicepunkt. Nettokostnaden för år 2016 
blev för stadens del 15.853 euro. Byrån startade 1.4.2016 och verksamheten 
utvecklas efter hand så kostnaden tenderar att öka till nästa år. 
Resultatenheten socialt arbete består av socialvård, socialarbete, missbrukar-
vård, barnskydd, utkomststöd, flyktingar, arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte 
och Bäckvägens serviceenhet.  
Utgifterna för socialt arbete kan variera mycket mellan åren beroende på vilka 
behov som finns i närsamhället, vilket gör budgeteringen svår. 
Kostnaderna för missbrukarvården (netto 58.159 euro), köps främst från 
Pixne och K5, har minskat med 18.318 euro från föregående år eller 23,9%. 
Missbrukarvårdsarbetaren finns sedan år 2011 inom K5 men kostnaderna för 
Närpes andel bokförs här. K5:s budget för missbrukarvård överskrids med 
7.116 euro. 
Kostnaderna för barnskyddet (netto 610.187euro) ökar med 141.897 euro eller 
30,3% från föregående år. Budgeten överskrids med 50.117 euro (8,9%) trots 
att budgeten höjdes med 50.000 euro under året. Priset för ett vårddygn är högt 
och på års nivå kan stora variationer i barnskyddskostnaderna ske.  
Kostnaderna för utkomststödet (277.005 euro) minskade med 14.192 euro el-
ler 4,9% från föregående år och underskred nettobudgeten med 35.785 euro. 
För det grundläggande utkomststödet erhålls en statsandel om 50%, men där-
emot för förebyggande understöd erhålls ingen statsandel. Statsandelarna för 
utkomststödet har minskat med 11.175 euro eller 9,8% från föregående år. Un-
der kostnadsstället utkomststöd bokförs också stadens andel av arbetsmark-
nadsstödet (83.360 euro). Stödet har minskat med 17.632 euro eller 17,5% 
från föregående år. Sysselsättningskoordinators målmedvetna arbete har gett 
resultat. 
Kostnaderna för Bäckvägens serviceenhet överskrider nettobudgeten med 
37.478 euro eller 10,3%, trots de tilläggsmedel som erhölls under året. Kliente-
let på enheten har tidvis under år 2016 krävt utökad personal. Sjukvikariekost-
naderna överskrider budgeten och har nästan fördubblats från föregående år.  
Handikappservicen underskrider budgeten med 23.172 euro eller 3%.  
Kostnaderna för utvecklingsstördas vård (1.530.052 euro) är 28.188 euro 
under budget fast budgeten ändrades under året och sänktes med 41.730 euro 
Kostnadsökningen från föregående år är 20.080 euro eller 1,2%. Tjänsterna 
köps från Kårkulla samkommun, Pargas och Eskoon sosiaalipalvelut.  
Hälsovård, som består av mödra- och barnrådgivning, skolhälsovård och häl-
sofrämjande, underskrider budgeten med 53 971 euro (varav interna hyrorna 
underskrider budgeten med 22.002 euro) och ökningen från föregående år är 
2% eller 11.430 euro. 
 
5) Äldreomsorg 
Äldreomsorg består av förvaltning, öppenvård äldreomsorg, serviceboende, in-
tensifierat serviceboende och åldringshem. 
Nettokostnaderna för äldreomsorgen underskrider budgeten med 393.124 
euro och ökningen från föregående år är 289.845 euro eller 3,2% (samma ök-
ningsprocent som föregående år). Orsaken till underskridningen av nettobudge-
ten är att mer intäkter än budgeterat erhållits (171.109 euro) och mindre kost-
nader än budgeterats har använts (221.728 euro).  
Inga hemkommunersättningar har budgeterats men en plats har sålts till annan 
kommun, intäkter överskrids med 30.635 euro. Hemvårdsavgifterna överskrids 
med 21.230 euro och måltidsavgifterna med 36.680 euro. Uttag ur testaments-
medel i balansräkningen bokförs som inkomst i resultaträkningen, vilket inte 
budgeterats. Övriga bidrag och understöd överskrids därför med 52.360 euro. 
Motsvarande summa har sedan använts för olika anskaffningar och bokförts 
som driftskostnad .  
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Personalkostnaderna underskrider budgeten med 191.166 euro och ökade 
från föregående år med 256.475 euro eller 3,1%. Antalet hemservicetimmar 
hos klienterna ligger på nästan samma nivå som föregående år. Vårddagarna 
på våra boenden har ökat med 1.287 vd eller med ca 3,5 heltidsboenden.  
Kostnader för köptjänster från K5 under detta resultatområde är läkartjänsterna 
som köps från Doctagon samt palliativ hemvård. Budget 74.080 euro och an-
vändning 81.604 euro. Det är den palliativa vården som överskrids med nästan 
100% (10.688 euro). 
Öppenvård äldreomsorg består av hemvård (sammanslagen hemservice + 
hemsjukvård), Solgärdet, Pörtom seniorboende, rehabilitering äldreomsorg, 
stödtjänster, stöd för närståendevård, seniorträffar samt dagverksamhet. Netto-
kostnaderna för öppenvård (2.663.766 euro) underskrider budgeten med 
177.154 euro.  
En profilering av hemvården pågick under året med en ny organisationsmodell 
som resultat. Hemvårdens kilometerersättningarna har minskat med nästan 
13.000 euro från föregående år och underskrider budgeten med 36.847 euro.  
Kostnaderna för bespisningstjänsterna har ökat med 25.414 euro och måltids-
avgifterna som erhålls från klienterna har ökat med 30.625 euro eller 8,8% från 
föregående år. Måltidsavgifterna, lunch för hemmaboende, höjdes från 6,00 
euro till 6,10 euro för år 2016 samt antalet personer som erhåller måltidsservice 
har ökat. Nettokostnaden för hemvården (hemservice + hemsjukvård) har 
minskat med 35.149 euro eller 1,7% från föregående år. 
Närståendevården underskrider nettobudgeten med 26.930 euro. Kostnader-
na har ökat med 19.273 euro eller 4,1% från föregående år. 
Serviceboende består av Efraim och Bostället till en nettokostnad om 665.665 
euro. Vårddagarna på serviceboende har minskat med 1.371 vd (d.v.s. motsva-
rande 3,8  klienter) från föregående år. Minskningen beror på att ytterligare 4 
platser (22 platser föregående år) på Efraim ändrades till intensifierade ser-
viceboendeplatser. Efraim har endast 16 serviceboendeplatser kvar. Kostna-
derna för serviceboendena underskrider budgeten med 31.212 euro. Intäkterna 
överskrids med 30.072 euro. Nettokostnaden för serviceboende har minskat 
med 57.286 euro från föregående år. 
Intensifierat serviceboende består av Alvina boende, Pörtehemmet, Solback-
en, Alina (26 platser från Efraim) och köpta tjänster till en nettokostnad om 
4.202.239 euro.  
Nettokostnaderna underskrider budgeten med 103.181 euro. Intäkterna över-
skrids med 93.220 euro och kostnaderna underskrids med endast 10.158 euro. 
Försäljningsintäkter som inte budgeterats är inkomster från staten för krigsinva-
lid 21.087, hemkommunersättning för försäljning av plats till annan kommun 
30.635 euro samt uttag ur fond (övriga bidrag och understöd) 42.261 euro. To-
talt utgör dessa tre poster 93.983 euro. 
Avgiftsintäkterna underskrider budgeten med 6.419 euro eller 0,6%. Avgifterna 
har ökat från föregående år med 4,9% eller 47.149 euro.  
Personalkostnaderna underskrider budgeten med 3.427 euro.  
Förverkligande av budgeten varierar mycket mellan de olika kostnadsställena 
under intensifierat serviceboende. Pörtehemmet och Solbacken följer budge-
ten, Alvina underskrider nettobudgeten med 120.558 euro och Alina överskrider 
sin nettobudget med 57.310 euro (däremot underskrider serviceboendet Efraim 
sin budget med netto 31.857 euro) . Något mindre tjänster än budgeterat köps 
utifrån, underskridning 25.030 euro. 
Vårddagarna har ökat på de intensifierat serviceboende med 2.664 st (motsva-
rande 7,3 klienter) i jämförelse med föregående år. 
Åldringshemmen består av Fridahemmet och köpta kundtjänster av andra 
kommuner till en nettokostnad om 1.674.776 euro. Fridahemmets nettokostna-
der överensstämmer nästan helt med budgeterat, netto 312 euro under budget. 
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Ökningen från föregående år är 11.021 euro eller 0,7%. Köptjänsterna från 
andra kommuner (75.288 euro) har ökat med 12.500 euro eller 19,9% från fö-
regående år. 
 
6) Miljöhälsovården (206.172 euro) underskrider budgeten med 10.138 euro.   
 
 

Ekonomichefen föreslår: 
 
Vård- och omsorgsnämnden besluter 
 
fastställa bifogade berättelse över vård- och omsorgsnämndens verksamhet för 
år 2016. 
 
samt att anteckna ovan gjorda analys av bokslutet för kännedom. 
 
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut: 
 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 
------------------------------------------------- 
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Namnen på äldreboendena vid Närpes servicecenter 
 
 

Äldreomsorgschefen Jenny Björndahl-Öhman: 
 

Byggandet av Närpes servicecenter framskrider och äldreboendena blir större 
och flera. På grund av nya utrymmen och  byggnader ska äldreboendena ges 
nya namn. Namnen på byggnaderna behövs också för planeringen och ritning-
arna.  
 
Äldreboendena vid Närpes servicecenter kan namnges från personer som har 
donerat pengar till Närpes stad, vård- och omsorg. Varje byggnad behöver två 
namn såsom Villa Rosa och Villa Holger. Det är tänkt att nuvarande servicebo-
endet Alina skall heta Alina och Efraim. Nuvarande Efraim och Solbacken är i 
behov av nya namn. Varje länga ska ha två namn på grund av att längorna i 
praktiken delas i två boendeenheter. Önskvärt är att namnen ändras enligt ett 
enhetligt förfarande: Rosa och Holger, Alina och Efraim osv.   
 
Äldrerådet behandlar ärendet 10.3.2017. Äldrerådets namnförslag ges på Vård- 
och omsorgsnämndens möte 16.3.17.  
 
Donatorernas namn och donationens ändamål i Bilaga A. I bilagan saknas Do-
ris Södergrann.  

 
 

Ekonomichefen föreslår: 
 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att enligt Äldrerådets förslag till namn på 
de nya äldreboendena på Närpes servicecenter, välja namnen: 
 
Villa Rosa och Villa Holger 
Villa Alina och Villa Efraim 
Villa Svea och Villa Ivar (nuvarande Solbacken) 
Villa Göta och Villa Åke 
 
När byggprojektet slutförs skall varje hus ha namnplattor.  
 
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut: 
 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 
------------------------------------------------- 
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För kännedom 
 
 
 
- Enheternas verksamhetsberättelser 2016  Bilaga A-C 
- Utlåtande över utkast till valfrihetslagstiftning inom  

 social- och hälsovården  Bilaga D 
- Socialombudsmannens utredning  Bilaga E 
- Utkast till regeringens proposition om lag om  

 elektronisk behandling av kunduppgifter inom   
 social- och hälsovården   Bilaga F 
 
 
 

 
Vård- och omsorgsnämndens beslut: 

 
Bifogade handlingar antecknades för kännedom. 
 
---------------------------------------------------- 
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Anhållan om testamenterademedel för anskaffande av hjälpmedel till Alina 
och Fridahemmet 

 
 

Äldreomsorgschefen Jenny Björndahl-Öhman: 
 
Fridahemmet har 34 vårdplatser och består av fyra våningar och opraktiska ut-
rymmen. På Fridahemmet tar man han om vårdkrävande klienter olika hjälp-
medel behövs för att trygga god vård och rehabilitering. Effektiverat servicebo-
ende Alina har fungerat sedan 1.4.2015 och har allt mera vårdkrävande klien-
ter. Alinas och serviceboende Efraim har samarbetat mycket och har hittills an-
vänt gemensamma hjälpmedel.  
 
Alina och Efraim kommer att delas i slutet på året 2017 när Alina flyttas till ny-
bygget Villa Rosa. Klientpaltser från Fridahemmet kommer att minska när byg-
gandet av aulan och den nya aulan fortsätter. Klienterna från Fridahemmet 
kommer troligtvis att flyttas till effektiverat serviceboende Alina. Enheternas för-
delning och minskning på klientplatserna på Fridahemmet kommer att öka 
vårdtyngden och behovet av hjälpmedel på effektiverat serviceboende Alina 
och eventuellt behovet av hjälpmedel på serviceboende Efraim när klienterna 
blir mera vårdkrävande.  
 
Alinas och Efraims ansvariga vårdare Doris Bäck och Fridahemmets avdel-
ningsskötaren Ann-Britt Wideroos har den 22.2.2017 inlämnat en anhållan (Bi-
laga  A) om fondmedel för anskaffning av olika hjälpmedel för totalt 13 455,16 
euro.  
 
 

Vård- och omsorgsdirektören föreslår: 
 
Att Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 
 
att bevilja testamenterade medel från Doris Södergrann testamentfond (medlen 
ska användas för åldringsvården i Närpes stad) för att finansiera anskaffning av 
hjälpmedel (Bilaga A) till Alina 7647,08 euro och till Frida 5808,08 euro, totalt 
13 455,16 euro. 
 

 
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: §§ 16, 18 
 
 
 
 
Emedan över beslutet får göras i 89 § 1 mom. Kommunallagen avsett rättelseyr-
kande får besvär inte anföras över följande beslut: §§ 15, 17, 19 
 
 
 
 
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. 

 

§ 9998, OMSORGSN 2017-03-16 18:00 Sida 17



 
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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