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Sammanträdets laglighet och beslutförhet 
 
 
Sammanträdet konstaterades vara lagligen sammankallat och med hänsyn till 
antalet närvarande medlemmar beslutfört. 
 

§ 1, OMSORGSN 2015-02-17 18:00 Sida 3



Protokollets justering 
 
 
Till protokolljusterare valdes medlemmarna Rainer Säll och Eivor Eklund-Back 
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 13.3.2015  kl  9.00 – 15.00 i kans-
list Uppgårds tjänsterum. 
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Komplettering av listan över priser för hälso- och sjukvården 
 
 

T.f. ledande läkare Gerd Kronlund: 
För hälso- och sjukvården fastställs en prislista årligen för försäljning av 
tjänster till andra kommuner.  Eftersom man från och med 1.1.2014 enligt 
hälsovårdslagen kan byta hälsovårdscentral för ett år åt gången har be-
hovet av prissättning för olika tjänster, som tidigare inte funnits med i 
prislistan, ökat.  
Priserna utgörs av nettokostnader för verksamheten och förvaltningen. 
Kardiologtjänster är en köptjänst och dessutom tillkommer kostnader för 
sjukskötare. 
Priset på kardiolog är följande: 
Kardiologkonsultation och ECHO: 289,25 €/undersökning 
Arbetsbelastningsergometri: 205,25 € /undersökning 

 
 
Vård- och omsorgsdirektören föreslår: 
 
 Vård- och omsorgsnämnden besluter 
 

Att priset för kardiologtjänster för 2015 godkänns i enlighet med de ovan 
nämnda. 

 
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut: 
 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 
------------------------------------------------- 
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Anställande av socialarbetare i tjänsteförhållande vid Familjecentret 
 
En tjänst som socialarbetare har med bilagda annons varit möjligt att sökas un-
der tiden 18.12.2014 – 09.01.2015. (Bilaga A) Annonsen har varit anslagen på 
stadens anslagstavla och på stadens hemsida samt på arbets- och näringsby-
råns hemsida, www.mol.fi. Tjänsten som socialarbetare har varit tillfälligt besatt 
sedan 01.07.2010.  
 
Tjänsten har varit tillfälligt besatt dels på grund av att man fört diskussioner 
inom K5s samarbetsområde ifall delar av socialarbetaruppgifterna ev. skulle 
kunna samordnas som gemensam service och dels på grund av omstrukture-
ring inom det sociala arbetet i samband med flyttning till nya verksamhetsut-
rymmen 01.03.2013. Samarbetsdiskussioner med K5 gällde främst arbetsupp-
gifter inom handikappservicen, men på grund av den nu planerade reformen av 
social- och hälsovården är detta inte aktuellt.  
I samband med att verksamheten flyttades till nya verksamhetsutrymmen i f.d. 
ämbetshuset har man omstrukturerat det sociala arbetet samt testat nya ar-
betsmetoder. Arbetsuppgifterna inom socialt arbete delades då upp i barn-
skyddsinriktat socialt arbete och socialarbete bland vuxna. Det gjordes för att få 
arbetet mindre splittrande. Arbetsuppgifterna för den nu lediganslagna tjänsten 
kommer att i huvudsak handla om målinriktat socialarbete till barn, unga och 
familjer. Endast vid behov ingår socialt arbete bland vuxna i arbetsuppgifterna.  
 
Med hänvisning till § 79 i stadens förvaltningsstadga skall beslut om val av or-
dinarie socialarbetare göras av vård- och omsorgsnämnden, som också beslu-
ter om prövotid och prövotidens längd.  
 
Behörighetsvillkor för uppgifterna som socialarbetare är högre högskoleexa-
men, i vilken ingår eller utöver vilken fullgjorts huvudämnesstudier i socialt ar-
bete eller universitetsstudier i socialt arbete motsvarande ett huvudämne. Lag 
272/2005 
 
Inom utsatt tid har sex personer inlämnat sina ansökningshandlingar. Som bila-
ga finns en sammanställning av de sökandes utbildning och arbetserfarenhet 
(Bilaga B).  Enda behöriga av de sökande är politices magister Sofia Stoor. An-
sökningshandlingarna finns till påseende fram till mötet på vård- och omsorgs-
nämndens byrå/Anne Uppgård.  
 
 
Vård- och omsorgsdirektören föreslår:  
 
Vård- och omsorgsnämnden besluter  
 
att politices magister Sofia Stoor väljs till tjänsten som ordinarie socialarbetare, 
tillträde enligt överenskommelse samt fastslår att prövotiden är 6 månader 
 
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut: 
 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 
------------------------------------------------- 
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Ändringar i klientavgifter för kortvarig anstaltsvård inom hälso- och sjuk-
vården från 1.3.2015 

 
 

 T.f. ledande läkare Gerd Kronlund: 
 
I samband med ändringen av klientavgifterna inom hälso- och sjukvården vilka 
godkändes i VON 18.12.2014 § 63 blev en avgift oförändrad nämligen avgiften 
för kortvarig anstaltsvård. Avgiften justeras i enlighet med statsrådets förord-
ning 842/2014. 
 
Vårddagsavgift för kortvarig anstaltsvård: 38,10 euro (34,80) 
 
 

Vård- och omsorgsdirektören föreslår: 
 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar  
 
att fastställa ovan nämnda klientavgift för kortvarig anstaltsvård inom hälso- och 
sjukvården från och med 1.3.2015. 
 
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut: 
 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 
------------------------------------------------- 
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Fastställande av dispositionsplan år 2015 samt budgetändring för år 2015 
 

Ekonomichef Marina Nordström: 
 

Den 15.12.2014 fastställde stadsfullmäktige budgeten för år 2015. Stadens to-
tala driftsutgifter (externa) budgeteras brutto till 63,3 milj. euro och driftsintäk-
terna till 8,1 milj. euro. Resultatet efter avskrivningar visar ett underskott om 
559.260 euro. Budgeten är bindande för nettokostnaderna per resultatområde 
för respektive förvaltningsorgan gentemot stadsfullmäktige med beaktande av 
de målsättningar och eventuella begränsningar, som stadsfullmäktige fastställt i 
samband med att budgeten godkänts. För vård- och omsorgsnämnden finns 
följande resultatområden; utveckling och förvaltning, hälso- och sjukvård, spe-
cialsjukvård, barn- och familjeservice, äldreomsorg och miljöhälsovård.  
 
Stadsfullmäktige beslöt också vid sammanträdet den 15.12.2014 att: ”Om den i 
budgeten ingående statsandelen på 2,15 milj.euro för ändrad språkstatus inte 
erhålls bör nämndernas budgeter balanseras med ca 1,3 milj.euro så att räken-
skapsperiodens underskott inte överskrider den ursprungliga budgetramen som 
uppvisade ett underskott på 1,4 milj.euro”. Eftersom statsrådet inte godkänt 
Närpes stads anhållan om ändrat språkstatus under år 2014 uteblir statsande-
lar för år 2015 om 2,15 milj.euro och stadens budget bör ändras i enlighet med 
beslutstexten i fullmäktige. 
 
Avdelningarnas ansvariga tjänstemän har i samråd med personalen tagit fram 
förslag till sparåtgärder som den 15.1.2015 behandlades i den parlamentariska 
kommittén. Kommittén föreslår att vård och omsorgsnämndens budget 2015 
ändras enligt följande: 
 
 3004 Barn- och familjeomsorg -50 000 euro 
 3002 Hälso- och sjukvård, ökade intäkter  10 000 euro 
 3005 Äldreomsorg  -200 000 euro 
3001 - 3006 Kursavgifter  -14 700 euro 
 
  TOTALT:  -274 700 euro 
 
Den 2.2.2015 beslöt fullmäktige att vård- och omsorgsnämndens budget änd-
ras så att nettoutgifterna minskas med 274.700 euro. Förutom dessa nedskär-
ningar i budgeten ändras även verksamheten på Efraim för att tillmötesgå Re-
gionförvaltningsverkets granskningsresultat. Efraim delas den 1.4.2015 i två 
enheter; 22 klienter bor på ett intensifierat serviceboende med 24/7 vård och 20 
klienter blir kvar på serviceboendet som tidigare. För att kunna bedriva dygnet-
runtvård på Efraim behövs det 4,68 nya närvårdarbefattningar och en sjukskö-
tare på deltid 0,78. Tilläggskostnaden för den utökade verksamheten på Efraim 
beräknas netto kosta 227.940 euro, se bilaga B. Inga tilläggsmedel erhålls utan 
medlen omfördelas inom vård och omsorgens verksamhet. Fullmäktige fördelar 
medlen mellan de olika resultatområdena och nämnden fördelar medlen inom 
ett resultatområde. Omfördelningen av medlen borde därför ske inom resultat-
området Äldreomsorg men p.g.a. rådande situation med för låg personaltäthet 
på flera enheter är det svårt att verkställa. Förslaget är att drygt halva summan 
omfördelas inom äldreomsorgen. Specialsjukvårdens förbrukning år 2014 ser ut 
att stanna på 11,3 miljoner euro. Sjukvårdsdistriktets budget för Närpes stad år 
2014 var 11,67 milj. euro medan den år 2015 uppskattas till 11,9 milj. euro. En 
budgeterad ökning på 580.000 euro mot föregående års förbrukning. Förslaget 
är att resterande belopp 100.000 euro för utökning av personal inom äldreom-
sorgen överförs från specialsjukvården genom en budgetändring i stadsstyrel-
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sen och stadsfullmäktige. Stadsfullmäktige beslöt den 2.2.2015 att sparavtalet 
om 282.250 euro med stadens personal balanseras mot anslaget för special-
sjukvård. Sparavtalet förverkligas inte utan anslaget för specialsjukvård mins-
kas med 200.000 euro och inkomsterna för bildningsavdelningen ökas med 
82.250 euro. 
 
Dispositionsplanen presenteras i bilaga A som externa och interna intäkter och 
kostnader per samtliga kostnadsställen. Utgångsläget är den ursprungliga bud-
geten som godkändes i fullmäktige den 15.12.2014 med ovannämnda föränd-
ringar skilt antecknade.  Vård- och omsorgsnämndens budgeterade externa 
plus interna driftsutgifter är 38.285.950 euro och dito intäkter är 5.427.970 euro 
eller netto 32.857.980 euro. 

 
 

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. Tre stycken projekt har budgeterats un-
der resultatområdet samt även andelen i K5 projekten. Projekten är följande: 
Kluster, Botnia samt Job center och pre go. 
Kursavgifter och kursresor minskas med 390 euro (bilaga C). 
För resultatområdet ansvarar vård- och omsorgsdirektören. 
Kostnader: - 773 630 euro  Intäkter: 58 140 euro 
 
 
C3002 HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 
Resultatområdet hälso- och sjukvård består av resultatenheterna förvaltning, 
hvc-sjukhus, öppenvård, kompletterande tjänster och tandvård. En del av des-
sa resultatenheter uppdelas i ytterligare en nivå av resultatenheter. Företags-
hälsovårdens verksamhet i vård och omsorgens regi har avslutats 31.12.2014. 
Staden köper tjänsterna av privat producent år 2015. 
Kostnaderna för kompletterande tjänster (laboratorium, röntgen, rehabilitering, 
instrumentvård samt centralförråd) fördelas till användarna via interna poster. 
Inga nettokostnader skall kvarstå på dessa kostnadsställen. Fördelningen via 
interna poster rättas enligt bilaga D, så att samtliga budgeterade kostnader blir 
fördelade. 
Hemkommunersättningar på Hvc-sjukhus höjs med 10.000 euro. 
Kursavgifter och kursresor minskas med 5.910 euro (bilaga C). 
För resultatområdets verksamhet ansvarar ledande läkaren. 
Kostnader: - 7 797 930 euro Intäkter: 2 295 890 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, 756 680 
euro. 
För primärvårdsjourens verksamhet överförs 150.000 euro från kostnadsstället 
centralsjukhuset till primärvårdsjouren. Under detta resultatområde föreslås för 
styrelsen och fullmäktige en budgetändring om minskade driftsutgifter för cen-
tralsjukhuset 100.000 euro. Medlen överförs till äldreomsorgen för att höja per-
sonaltätheten. 
För resultatområdet ansvarar vård- och omsorgsdirektören. 
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Kostnader: - 12 581 440 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. 
Barnskyddskostnaderna minskas med 50.000 euro, förmånligare vårdformer 
kommer att användas. 
Kursavgifter och kursresor minskas med 1.800 euro (bilaga C). 
För barn- och familjeservicens verksamhet ansvarar familjeomsorgschefen. 
Kostnader: - 4 907 290 euro Intäkter: 423 650 euro 
 
 
C3005 ÄLDREOMSORG 
Resultatområdet uppdelas i resultatenheterna förvaltning, öppenvård äldreom-
sorg, serviceboende, intensifierat serviceboende och åldringshem. Under för-
valtningen finns äldreomsorgschefen budgeterade.  
Inom resultatenheten Öppenvård äldreomsorg, som tidigare hette Hemvård, 
har flera förändringar skett. Hemservice och hemsjukvård har nu även i budge-
ten kunnat sammanslås till ett kostnadsställe Hemvård. Nattpatrullen har över-
förts från Bostället till Hemvård. Solgärdet, Pörtom seniorboende och Rehabili-
tering har överförts till Öppenvård äldreomsorg. Sedan tidigare finns stödtjäns-
ter, stöd för närståendevård och seniorverksamhet (tidigare dagverksamhet) 
inom Öppenvård äldreomsorg. 
Serviceboende består av Bostället och från och med 1.4 av 20 platser på Efra-
im, resterande 22 platser blir intensifierat serviceboendeplatser. 
Intensifierat serviceboende består av Alvina boende, Pörtehemmet, Solbacken 
och från 1.4. även 22 platser på Efraim (Efraims förändrade budget i bilaga B). 
Här finns också köpta tjänster från andra producenter. 
Åldringshem består av Fridahemmet samt köpta tjänster av andra producenter. 
För att finansiera ändringen av 22 platser på Efraim till 24/7 vård kommer flera 
förändringar att ske inom äldreomsorgen. I stället för periodarbete införs allmän 
arbetstid inom hemvården och fysioterapeutens befattning hålls vakant under 
året. Löner och lönebikostnader om 71.050 euro beräknas inbesparas. Mera 
hemvårdsavgifter beräknas inflyta 18.560 euro. En sjukskötare på deltid över-
förs från Solbacken till Efraim 38.330 euro. För att täcka övriga förhöjda kost-
nader äskas om en budgetändring där 100.000 euro överförs från sjukvårdsdi-
striktets budget till äldreomsorgen. 
Inom äldreomsorgen minskas kursavgifter och kursresor med 6.600 euro (bila-
ga C). 
För äldreomsorgens verksamhet ansvarar äldreomsorgschefen. 
Kostnader: - 12 005 230 euro Intäkter: 2 650 290 euro 
 
 
3006 MILJÖHÄLSOVÅRD 
Miljöhälsovården ingår fr.o.m. den 1.1.2009 i ett större samarbetsområde.  
Korsholms kommun är huvudman för verksamheten och Närpes stad köper mil-
jöhälsovårds tjänster därifrån. 
Kostnader: - 220 430 euro 
 
 
INVESTERINGSBUDGET 
I investeringsbudgeten har budgeterats för följande projekt inom VON år 2015: 
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UTGIFTER 
 
Husbyggnad 
Närpes vård- o servicecenter - 300 000 euro 
(HVC, Frida, Efraim o Solbacken) 
 
Saneringar 
Förnyande av värmesystem, Pörtom servicecenter, 
Pörtehemmet o Pörtom skola - 150 000 euro 
Frida, sprinkler   - 50 000 euro 
 
Lösegendom 
Patientalarm, HVC  - 80 000 euro 
Patientalarm, Bostället  - 80 000 euro 
Ultraljudsapparat, HVC  - 50 000 euro 
INR apparat, HVC  - 20 000 euro 
Klientsängar o madrasser, äldreomsorgen - 17 000 euro 
Solgärdet, uteställe för rehabilitering - 10 000 euro 
 
Samkommuner 
Vasa sjukvårdsdistrikt  - 265 000 euro 
 
INKOMSTER 
 
Husbyggnad 
Ara bidrag, Närpes vård- och servicecenter 120 000 euro 
 
 
 

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

för år 2015; 
 
- att dispositionsplanen för år 2015 fastställs i enlighet med uppgjord fördel-

ning av budgeten med de förändringar fullmäktige gav direktiv om: 
 
1) Tilläggsmedlen om 200.000 euro för de nya befattningarna som samman-

hänger med RFV granskning tas bort 
 

4003 - 3120 Fastanställdas lön – Frida  61 540 
4100 - 3120 KomPL-avgifter – Frida  15 380 
4160 - 3120 Arbetslöshetsförsäkringsavg. – Frida 3 080 
4003 - 3100 Fastanställdas lön – Efraim  92 300 
4100 - 3100 KomPL-avgifter – Efraim  23 080 
4160 - 3100 Arbetslöshetsförsäkringsavg. – Efraim 4 620 
   TOTALT   200 000 
 

2) Efraim delas upp i serviceboende och intensifierat 
 serviceboende enligt bilaga B, utökade nettokostnader:  -227 940 

 
För att täcka en del av dessa kostnadsökningar görs  
följande omfördelningar i verksamheten: 
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3215 - 3095 Hemvårdsavg. – Hemvård, ökade int. 18 560  
4010 - 3095 Semestervikarier – Hemvård, minskade utg.   
  p.g.a. allmän arbetstid  24 000 
4100 - 3095 KomPL-avgifter  6 000 
4160 - 3095 Arbetslöshetsförsäkringsavg.  1 200 
4003 - 30957 Fastanställdas lön – Rehabilitering äldre- 
  omsorg, fysioterapeut framflyttas ett år 30 660 
4100 - 30957 KomPL-avgifter  7 660 
4160 – 30957 Arbetslöshetsförsäkringsavg.  1 530 
4003 - 3113 Fastanställdas lön – Solbacken, en   
 deltidsanställd sjukskötare till Efraim 22 080 
4009 - 3113 Särskilda ersättningar – Solbacken  7 400 
4100 - 3113 KomPL-avgifter  7 370 
4160 - 3113 Arbetslöshetsförsäkringsavg.  1 480 
 TOTALT   127 940 
 

3) Övriga inbesparingar om 74.700 euro som fullmäktige  
 Beslöt om den 2.2.2015: 

 
4315 – 3048 Köp av kundtjänst övriga – Anstaltvård  
 Barn och unga, minskade utgifter  50 000 
3100 – 3012 Hemkommuners. – Hvc sjukhus, ökade int. 10 000 
  Kursavgifter och kursresor enligt bilaga C 14 700 
  TOTALT   74 700 
 

-  att anhålla om budgetändring till stadsstyrelsen och 
 stadsfullmäktige för att täcka en del av kostnaderna vid  
 ändringen av Efraim till intensifierat serviceboende  
 enligt fölande: 
 
 4310 - 3035 Köp av kundtj. samk. – Centralsjukhuset 100 000 
 
-  att de interna posterna ändras enligt bilaga D, nettoresultat 0 
 
-  att överföra 150.000 euro från Centralsjukhusets budget 
 (4310 - 3035) till Primärvårdsjourens budget (4310 - 30381), 
 Nettokostnad    0 
 
- att internt fördelade Adb-kostnader fördelas på resultat- 
 områdenas förvaltningar då slutgiltig kostnad erhålls. 
 Nu finns 84.360 euro budgeterat men ekonomiavdelningen 
 kommer inom kort att justera summan.   

 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut: 

 
Förslaget godkändes enhälligt med tillägget att öppenvårdsrehabiliteringen pri-
oriteras om budgetmedel finns. 
 
------------------------------------------------- 
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Klientavgifter på Bäckvägens serviceenhet år 2015 
 
 

Ekonomichef Marina Nordström: 
 

 I den förvaltningsstadga för Närpes stad som fullmäktige godkände 15.12.2008 
stadgas i § 18 p.5 att nämnder och sektioner har rätt att besluta om avgifter 
som skall tas ut för stadens tjänster inom sitt resultatområde. 

  
 Under år 2014 har följande avgifter debiterats vid Bäckvägens serviceenhet 

både för permanent boende och sådana som fått tillfällig vård: 
  
 1) hyra (uppbärs av tekniska sektorn) 
  2) grundavgift om 50 euro/mån (för trygghetsservice, städservice av allmänna 

utrymmen, klädvård och hygienartiklar). 
 3) avgift för matservice heldag12,60 euro/dag och halvdag 6,30 euro/dag 
 4) serviceavgift baserad på de boendes inkomster och på förordningen 

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

 medicin) 
 
  
Vård- och omsorgsdirektören föreslår: 
 
 Vård- och omsorgsnämnden besluter höja följande avgifter: 
 
 - grundavgift om 52 euro/mån (för trygghetsservice, städservice av allmänna 

utrymmen, klädvård och hygienartiklar). 
  
 - matserviceavgiften heldag 12,90 euro/dag och halvdag 6,45 euro/dag; 
 
 - avgift för kortvarig vård 38,10 euro/dygn (ingår hyra, mat och service,  
  inte medicin). 
 

De nya avgifterna föreslås gälla fr.o.m. 1.2.2015. 
 
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut: 
 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 
------------------------------------------------- 
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Anhållan om fondmedel för anskaffande av möbler och hjälpmedel m.m. till 
Alvina 

 
 

Äldreomsorgschef Pirjo Wadén: 
 
Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland har 29.10.2014 gjort tillsyns-
inspektion på Alvina. Det konstaterades att verksamhetsutrymmena är institu-
tionsmässiga samt att verksamhetsutrymmena borde utvecklas så att enheten 
är mer hemlik och fyller kännetecknen för ett serviceboende. 
 
Arvet efter pensionären Elida Arina Storsjö från Närpes har överlåtits av stats-
kontoret till Närpes stad 18.3.2003. Enligt Stadsstyrelsens beslut (§ 
3/12.6.2003) har tekniska nämnden förvaltningsrätt över medlen för användning 
i samband med sanering av stadens servicehem för åldringar. Bilaga A. Till-
gängliga medel är 22 025,78 € (29.9.2014).   
 
Avdelningsskötare Riitta Peltoniemi har den 30.1.2015 inlämnat en anhållan om 
medel ur ovannämnda balanskonto för anskaffning av  
 
- bord (220x100 cm med tilläggsskiva) till modul D, 1095,00 euro  
- fyra stycken karmstolar med normal sitthöjd till modul D, a´169,00 euro = 
676,00 euro  
- sex stycken fåtöljer/vilostolar till aulan, a´ 499,00 euro/st = 2994,00 euro  
- grönväxter till aulan, ca 300,00 euro 
- en rund matta och brandsäkra gardiner till den nya TV-hörnan,  ca 220,00 
euro   
- en stycken IDSoft geriatrisk rullstol, 1198,00 euro 

 
KK-möbler har år2013 levererat motsvarande fåtöljer till Alvina i samband med 
renoveringen. KK-möbler har den 28.1.15 gett ett anbud på ovanstående möb-
ler och matta. Bilaga B. 
 
För utvecklingen av den rehabiliterande/aktiverande verksamheten vid Alvina, 
äskas om medel för hjälpmedel och aktiveringsmaterial (som lämpar sig att trä-
na funktionsförmåga och speciellt finmotorik bland klienter med stroke och min-
nesjukdom). Totalt för 2500,00 euro. 

 
 
Vård- och omsorgsdirektören föreslår: 

 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att  
 
föreslå för tekniska nämnden att ur balanskontot 243402 för testamenterade 
medel beviljas medel till Alvina för att finansiera anskaffningen av möbler, matta 
och gardiner enligt offerten samt hjälp- och aktiveringsmedel till Alvina totalt för 
8.983,00 euro.  
 
 

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

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

 
 

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

  
Arvoden inom stöd för närståendevård 

 
 
Äldreomsorgschef Pirjo Wadén: 

 
Som bilaga A finns Lagen om stöd för närståendevård (937/2005) och som Bi-
laga B utarbetat förslag till kriterier för beviljande av närståendevård. Det tidiga-
re förslaget till Grunder för beviljande av närståendevård i Närpes har genom-
gåtts genom att jämföra den med lagtexten och genom konsultering av Kom-
munförbundets specialsakkunnig tjänsteman inom området samt Handbok för 
närståendevård 2006:31.  
 
Enligt 3 § i lagen om stöd för närståendevård beskrivs alla förutsättningar som 
skall uppfyllas för att kommunen kan bevilja arvodet. Detta finns beskrivet i 
Närpes stads kriterier för beviljande av närståendevård. Bilaga B, s.2. 
 
I handboken beskrivs villkor som skall uppfyllas då kommunen kan sänka bevil-
jat vårdarvode. Vårdarvodets minimibelopp är 384, 67 euro/månad år 2015. 
Arvodet kan vara lägre än vad som föreskrivs om två förutsättningar uppfylls 
samtidigt: (1) vården skall vara mindre bindande än vad rätten till lagstadgad 
ledighet förutsätter och (2) behovet av vård och omsorg skall vara ringa. Vård-
arvodet är alltid minst 384, 67 euro, om närståendevårdaren oavbrutet eller 
med få avbrott varit bunden vid vården dygnet runt eller fortgående varje dag. 
Vårdaren anses vara bunden vid vården dygnet runt oberoende av om den 
vårdbehövande regelbundet en liten del av dygnet anlitar social- och hälso-
vårdstjänster som ordnas utanför hemmet eller får rehabilitering eller undervis-
ning. Vårdarvodet kan inte sänkas om den vårdbehövande vårdas av någon 
annan än närståendevårdaren i genomsnitt 7 timmar per vardag. 
 
Även om den vårdbehövande i genomsnitt tillbringar mer än 7 timmar utanför 
hemmet kan vårdarvodet inte sänkas, om behovet av vård och omsorg i hem-
met inte är ringa. Till exempel kan en närståendevårdare till ett gravt utveck-
lingsstört barn vara berättigad till ett vårdarvode på 384, 67 euro på basis av att 
vården är krävande, även om barnet tillbringar mer än 7 timmar per vardag 
utanför hemmet.  
 
Vårdarvodet kan sänkas till exempel om klienten har beviljats en personlig as-
sistent för i genomsnitt mer än 7 timmar per dag och om behovet av närståen-
devård är ringa under dygnet. När man bedömer om behovet av vård och om-
sorg är ringa bör man även beakta hur mycket tid som tillbringas hemma. Om 
den vårdbehövande till exempel enligt vård- och serviceplanen tillbringar två 
veckor i taget i intervallvård, kan behovet av närståendevårdarens vård och 
omsorg som helhet anses vara ringa. 
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Vård- och omsorgsdirektören föreslår:   
 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar  
 
att godkänna kriterierna för beviljande av närståendevård enligt Bilaga B 
 
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut: 
 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 
------------------------------------------------- 
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Utvärdering av servicens tillräcklighet och kvalitet vid Bostället, Efraim, 
Pörtom seniorboende och Solgärdet 

 
 

Äldreomsorgschef Pirjo Wadén: 
 
Enligt Äldreomsorgslagens § 6/28.12.2012/980 ska det organ som ansvarar för 
socialvården i kommunen fr.o.m. 1.1.2014 årligen inom sitt område utvärdera 
om den socialservice som äldre personer behöver är tillräcklig och hurdan kva-
litet den håller. För utvärderingen av servicens kvalitet och tillräcklighet ska 
kommunen regelbundet inhämta synpunkter från dem som anlitar servicen och 
från deras anhöriga och närstående samt från de anställda i kommunen. Utöver 
en årlig utvärdering på kommunnivå förpliktar äldreomsorgslagen även kom-
munernas verksamhetsenheter att följa upp och utveckla servicekvaliteten som 
en del av egenkontrollen. Vid tillsynsinspektioner hösten 2014 har regionför-
valtningsverket gett Närpes vård- och omsorgsavdelning tid att upprätta en plan 
för egenkontroll senast våren 2015.  
 
Till utvärdering av servicens tillräcklighet och kvalitet har tolv kommuner i Ös-
terbotten utvecklat ett ändamålsenligt responsmaterial med femton frågor riktat 
till äldre som anlitar tjänsterna, till deras anhöriga och till personalen som för-
verkligar dem. Bilaga A-C. Efraim deltog i pilotundersökningen 2013 som gjor-
des i samband med utvecklingen av responsmaterialet. Bilaga D. 
 
Utvecklingen av kvaliteten i äldreomsorgen är en viktig sak för stadens perso-
nal och förtroendevalda. I detta arbete är ett viktigt led att få veta mera om vad 
våra klienter och anhöriga tycker om verksamheten som ges på våra olika ser-
viceenheter.  
 
Under hösten 2014 utförde äldreomsorgen enkätundersökningen på seniorbo-
enden Bostället, Solgärdet och Pörtom seniorboende. Enkätsvaren har behand-
lats både inom respektive boendeenhet samt ges nu för kännedom till vård- och 
omsorgsnämnden och äldrerådet. På respektive enhet finns information om re-
sultatet av enkäten.  
 
På Bostället genomfördes utvärderingen den 7.10.2014 med hjälp av vårdstu-
derande. Av 48 boende svarade 46 på frågeformuläret. Svarsprocenten var 95 
%. Frågeformulären delades ut eller postades till 43 anhöriga under tiden 9 – 
14.10. En månad senare hade inkommit totalt 27 responssvar. Svarsprocent 
var således 62,79 %. Av personalen inkom tio svar (personalen som svarade 
på responsen var vid tillfället, sex ordinarie, tre långtidsvikarier och en vårdare 
på arbetsrotation från annan enhet). 
 
På Pörtom seniorboende var svarsprocenten bland boende 86 %, anhöriga 100 
% och bland personalen 100 %. 
 
Av Solgärdets 18 boende har 17 klienter svarat, tio av 14 tillfrågade av anhöri-
ga och två personal. Svarsprocenten hos boende var 94 % och 71 % hos anhö-
riga i december 2014. 
 
Överlag är de boende mycket nöjda med personal och service. Enligt respon-
sen från Bostället, Pörtom seniorboende och Solgärdet (Bilaga E) bedöms, att 
personalen tar hänsyn de äldres åsikter och önskemål. De äldre och anhöriga 
tycker att de kan påverka vilka tider personalen kommer. Bemötandet bedöms 
vara utmärkt och att de kan lita på att de får vård på sitt modersmål samt att de 
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kan lita på att de får service. Servicen uppfyller de äldres och anhörigas för-
väntningar. Måltiderna bedöms av de äldre och personalen att vara tillräckligt 
varierande, men däremot är anhörigrespons något sämre (Bostället och Sol-
gärdet). Alla tycker att de har möjlighet att göra sådant som de trivs med samt 
även till utevistelse. Tiden som de äldre får av personalen bedöms att vara rätt 
så bra. De äldre är nöjda med personalens kompetens och att personalen ger 
tillräckligt med information om förändringar i hälsotillstånd, t.ex. information om 
medicinförändringar och sjukhusbesök.  
 
Egenvårdarsystemet är ännu i startgropar på Bostället och Solgärdet. Fråga 4 
tycks enligt svaren ha vållat problem, iom. det visar helt olika resultat från olika 
enheter. Vissa tveksamheter finns det kring vem de boende ska vända sig till 
då de vill framföra synpunkter på den service som ges och måltiderna anses till 
viss del inte vara tillräckligt varierande.   
 
Analysen gäller enkätundersökningar som förverkligats under 2014. Trots över-
lag de goda bedömningsresultaten i kundresponsen av servicens kvalitet och 
tillräcklighet, finns det i övriga kommentarer i kundrespons både ris och ros. 
Bilaga F. 

 
 

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

 
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut: 
 
Vård- och omsorgsnämnden antecknade bifogade handlingar för kännedom. 
 
 
------------------------------------------------- 
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För kännedom 
 
 
- Genomförande av äldreomsorgslagen    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: §§ 6, 8, 10, 11 
 
 
 
 
Emedan över beslutet får göras i 89 § 1 mom. Kommunallagen avsett rättelseyr-
kande får besvär inte anföras över följande beslut: §§ 4, 5, 7, 9 
 
 
 
 
Med stöd av FörvBesvL § 3 mom. 1/annan lagstiftning får besvär över följande be-
slut inte anföras: 
(Paragraferna och grunderna för besvärsförbuden) 
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ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE 
 

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

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

BESVÄRSFÖRBUD 
 

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

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

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

 
Rättegångsavgift 

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