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Sammanträdets laglighet och beslutförhet 
 
 
Sammanträdet konstaterades vara lagligen sammankallat och med hänsyn till 
antalet närvarande medlemmar beslutfört. 
 
Ett extraärenden, § 30, godkändes till listan. 
 
------------------------------------------------- 
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Protokollets justering 
 
 
Till protokolljusterare valdes medlemmarna Sven Backman och Kristin Åbonde 
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 9.6.2017  kl  9.00 – 15.00 i kanslist 
Uppgårds tjänsterum eftersom månadens andra fredag är en helgdag. 
 
------------------------------------------------- 
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Delegering av upphandlingar 
 
 

Vård- och omsorgsdirektör Jim Eriksson: 
 
Vård- och omsorgsnämnden beslöt den 27.3.2012 delegera beslut om upp-
handlingar under de nationella tröskelvärdena till tjänsteinnehavare.  Alla upp-
handlingar under ett värde av 30 000 € kan sedan dess genomföras av en-
skilda tjänsteinnehavare. Förutsättningen är givetvis att finansiering har bevil-
jats.  
 
Nuvarande delegering (27.3.2012): 

”Vård- och omsorgsnämnden beslutar 
att alla upphandlingar som överstiger 30 000 euro görs genom beslut i nämnden, 
 
att små upphandlingar delegeras från och med 1.4.2012 på följande sätt: 
 
… 20 000-30 000 euro beslutas av vård- och omsorgsdirektören 
… 4000 – 20 000 euro beslutas av ekonomichefen, ledande läkaren, familje-
omsorgschefen och äldreomsorgschefen inom sina respektive resultatområden 
… upp till 4000 euro beslutas av enhetsansvariga, 
 
...att alla upphandlingar, oberoende av storlek, vilka förutsätter finansiering med 
fondmedel eller donerade medel görs genom beslut i nämnden.” 

 
 
I beslutsförslaget nedan föreslås en höjning av värdena för de upphandlingar 
som kan genomföras av tjänsteinnehavare. Detta som en följd av att de nation-
ella tröskelvärdena för små upphandlingar också har höjts. 
Ändringar föreslås inte gällande anvisningen om att upphandlingar som finan-
sieras med fondmedel alltid ska göras genom beslut i nämnden.  
 
 
De nationella tröskelvärdena har höjts   
Lagen om offentlig upphandling och koncession (1397/2016) tillämpas inte på 
upphandlingar under de nationella tröskelvärderna, det som kallas ”små upp-
handlingar”.  
Däremot har Närpes stad egna upphandlingsanvisningar som betonar nödvän-
digheten av konkurrensutsättning även vid små upphandlingar under de nat-
ionella tröskelvärdena. 
De nationella tröskelvärdena har höjts sedan 2012, och därmed skulle det 
också vara möjligt att höja gränsen för de upphandlingsbeslut som kan 
tas av tjänsteinnehavare. 
 
För närvarande (2017) är de nationella tröskelvärdena följande, § 25 Lagen om 
offentlig upphandling och koncession (1397/2016): 
 
1) 60 000 euro för varuupphandling, tjänsteupphandling och projekttävlingar, 
om inte något annat föreskrivs i 3–4 punkten, 
2) 150 000 euro för byggentreprenader, 
3) 400 000 euro för upphandlingar som gäller de social- och hälsovårdstjänster 
som avses i bilaga E 1–4 punkten, 
4) 300 000 euro för upphandlingar som gäller de andra särskilda tjänster som 
avses i bilaga E 5–15 punkten, 
5) 500 000 euro för koncessioner, 
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När det gäller transporttjänster är dock tröskelvärdet för närvarande 414 000 
(Lag om upphandling och koncession inom sektorerna vatten, energi, transpor-
ter och posttjänster 1398/2016) 
 
 

Vård- och omsorgsdirektören föreslår: 
 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar uppdatera delegeringar till tjänsteinneha-
vare så: 
 
att alla upphandlingar som överstiger 40 000 euro görs genom beslut i nämn-
den, 
 
att upphandlingar upp till ett visst värde från 1.6.2017 delegeras på följande 
sätt: 
 

- om upphandlingar från 25 000 upp till 40 000 euro beslutas av vård- och om-
sorgsdirektören, 
 

- om upphandlingar från 6 000 upp till 25 000 euro beslutas av ekonomichefen, 
ledande läkaren, familjeomsorgschefen och äldreomsorgschefen inom sina re-
spektive resultatområden 
 

- om upphandlingar upp till 6 000 euro beslutas av enhetsansvariga, 
 
att alla upphandlingar, oberoende av storlek, vilka förutsätter finansiering 
med fondmedel eller donerade medel görs genom beslut i nämnden. 
 
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut: 
 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 
------------------------------------------------- 
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Utlåtande om förslag till förordning om prehospital akutvård 
 
 

Vård- och omsorgsdirektör Jim Eriksson: 
 
Social- och hälsovårdsministeriet begär utlåtande om  
1.  förslag till ny förordning om prehospital akutvård  
2. ändringar av prehospital akutvård som gäller hälso- och sjukvårdslagen år 

2019. 
 
BILAGOR: Begäran om utlåtande BILAGA A 
                  Förslag till förordning om prehospital sjukvård BILAGA B 
           Förslag till ändringar som gäller prehospital akutvård som gäller   
                  hälso- och sjukvårdslagen BILAGA C 

 
Utlåtandena ska vara tillställda ministeriet senast 25 maj 2017. 
 
Den nya förordningen om prehospital akutvård avses träda i kraft från början av 
2018, medan ändringar om prehospital akutvård i hälso- och sjukvårdslagen 
avses träda i kraft från 1.1.2019. 
 
Prehospital akutsjukvård omfattar brådskande vård och transport av patienter 
som plötsligt insjuknat eller skadats utanför en hälso- och sjukvårdsinrätt-
ning. Med en enhet inom den prehospitala akutsjukvården avses till exempel 
ambulanser och dess personal, men även helikoptrar och andra fordon finns 
inom den prehospitala akutvården.  
 
År 2018 är det ännu samkommunens vårddistrikt som ansvarar för den prehos-
pitala akutsjukvården.  I samband med sjukvårds- och socialreformen ska land-
skapen ta över organiseringen av den prehospitala akutsjukvården. 
 
Förändringar som den nya förordningen skulle innebära: 
-Förändrad beskrivning av hur olika områden riskklassificeras. 
Glest bebyggda områden ska enligt ministeriets följebrev få en lägre viktning i 
den riskanalys som styr besluten om vilken nivå den prehospitala akutvården 
ska hålla i ett visst område. Det sägs att glest bebyggda områden har domine-
rat riskanalysen alltför mycket. 
 
-Kriterierna för beslut om servicenivån på olika områden ska vara riksomfat-
tande och enhetliga och basera sig på Finlands miljöcentrals tätortsklassifice-
ring. 
 
-Behörighetsvillkoren för personal inom enhet för första insats ändras så att det 
räcker att en person istället för två i enheten för första insats har fått utbildning 
som lämpar sig för insatsen. Ingen annan ändring i behörighetskraven sker för 
personal inom enheter i prehospital akutsjukvård på basnivå respektive 
prehospital akutsjukvård på vårdnivå. 
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Vård- och omsorgsdirektören föreslår: 
 
Vård- och omsorgsnämnden avger utlåtande om förslaget till ny förordning om 
prehospital akutsjukvård, och framhåller följande: 
 
-Insatstiderna ska inte försämras i bebodd landsbygd, och formuleringar i för-
ordningen eller i riskanalyserna  ska ej heller medföra att så blir fallet. 
 
- I förslaget ingår formuleringen ”för obebodda områden fastställs inga insatsti-
der, men prehospital akutsjukvård ska ordnas också inom dessa områden.”  
Som kommentar till detta framhåller nämnden att man måste beakta att  det 
kan finnas obebodda områden och delar av den bebodda landsbygden där be-
folkningsmängden förändras markant sommartid i och med  att fritidsbosätt-
ningen är stor. Riskbilden för olyckor och behovet av prehospitala insatser kan 
då ändras. 
En  ökad befolkningsmängd torde leda till att fler prehospitala sjukvårdsinsatser 
behövs, och den prehospitala sjukvården bör ha kapacitet för detta.  
 
Därför kunde följande formulering, som är närmast identisk med den gällande 
förordningen (340/2011) ,fortsättningsvis användas: 
”I riskanalysen ska man beakta den befolkning som permanent vistas i området 
men också befolkningens åldersstruktur, fritidsbebyggelse och turism, trafikre-
laterade frågor samt områdets särskilda olycksrisker och antalet personskador 
som sannolikt kan uppkomma på grund av dem. I beslutet om servicenivån ska 
olika myndigheters synpunkter och riskanalyser beaktas.” 
 
- Eftersom nödcentralerna som mottagare av larmsamtal från nödställda har en 
nyckelposition då den prehospitala akutvårdens insatsenheter aktiveras, ska 
nödcentralernas kapacitet att fullt ut förstå och bemöta larmsamtal på svenska 
och finska säkras. En speciell risk för fel uppstår då svenskspråkiga nödställda 
inte bemöts av personal som förstår och talar tillräckligt god svenska. 
 
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut: 
 
Förslaget godkändes enhälligt. Vård- och omsorgsdirektören kommer ännu att 
diskutera utlåtandet med grannkommunerna.  
 
------------------------------------------------- 
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Vård- och omsorgsnämndens budgetutfall per 30.4.2017 
 

 
Ekonomichef Marina Nordström: 

 
Enligt förvaltningsstadgan § 73 2 mom. bör nämnderna årligen delge stadssty-
relsen rapporter över verksamheten och budgetens utfall per 30.4 och 31.8. 
Vård- och omsorgsnämndens budgeterade externa kostnader har för 4 måna-
der 2017 (2016) använts till 27,6%(27,8%) och externa inkomster har influtit till 
23,5% (26,7%), bilaga A.  Bland inkomsterna är det avgiftsinkomsterna som 
ligger betydligt under budget och bland dessa hittar vi största avvikelsen bland 
hemvårdens intäkter. Förklaringen är att det normalt råder en eftersläpning i 
faktureringen. För hemvårdens del råder en lite större fördröjning och endast 
två månader har fakturerats, med beaktande av detta följer hemvårdsinkoms-
terna budgeten.  
 
Matematiskt uträknat motsvarar 4 månader en förbrukning om 4/12 eller 33% 
(för 3 månader 3/12 eller 25%) och för fastanställdas löner 4/12,5 eller 32%. En 
eftersläpning sker både i utgifts- och inkomstregistreringen p.g.a. fakturerings- 
och betalningstider, t.ex. december månads utgifter och inkomster bokförs hela 
januari månad. Löneutbetalningen för vård- och omsorgsnämnden är störst un-
der sommarmånaderna juni - augusti p.g.a. vikariebehovet (ordinarie personal 
som har semester skall till största delen ersättas med vikarier enär det är frå-
gan om vårdarbete) och semesterpenning som utbetalas i augusti.  
 
Personalkostnaderna (som utgör 42% av den externa utgiftsbudgeten) har för 
4 månader förbrukats till 30,8% vilket är högre än föregående år då den för 
motsvarande tid var 30,2%. Under år 2016 gjordes en underskridning av löne-
budgeten med drygt 400.000 euro och utgående från 4 månader 2017 kan 
samma tendens skönjas men beloppet kommer att vara mindre. Förbrukningen 
av personalkostnaderna varierar mellan resultatområdena, hälso- och sjukvår-
dens förbrukningsprocent är 30%, barn- och familjeservicens 30,2% och äldre-
omsorgens 31,3%. Sjukvikariekostnaderna ökar i jämförelse med föregående 
år och överskrider budgeten, mera än 60% av budgeterade kostnader har an-
vänts under 4 månader. Största förbrukningen sker inom äldreomsorgen. Där 
har Alvina och Pörtehemmet redan överskridit budgeten och behovet av 
sjukvikarier har varit något större för 4 månader 2017 än hela förbrukningen fö-
regående år. Saneringen av äldreomsorgens fastigheter på sjukhusbacken i 
centrum kommer att ställa krav på äldreomsorgen. Utrymmen tas ur bruk och 
klienter blir tvungna att flytta. Nya lösningar skall hittas för boende, rehabilite-
ring och avlastning. Lösningarna kommer att kräva mera medel i form av t.ex. 
köptjänster, mera personal, hyror/leasing o.s.v.. I dagsläget är det svårt att 
säga några exakta belopp då vi inte vet hur lösningarna ser ut. I höst då budge-
tjämförelsen för 8 månader görs borde det gå bättre att bedöma situationen.  
Inom tandvården har fyra tandläkartjänster budgeterats som fast anställda och 
en som köptjänst. Under årets första 4 månader har tre fastanställda tandläkare 
varit anställda varav en har jobbat deltid. En tandläkartjänst har skötts via köp-
tjänst. Fortsätter verksamheten på samma sätt året till slut kommer en under-
skridning av lönebudgeten motsvarande ca en tandläkartjänst att göras.  
Av sex läkartjänster har drygt en budgeterats som köptjänst och nästan fem 
som fastanställda. Läkarsituationen har under årets 4 första månader varit bra. 
Personalbudgeten inom öppen sjukvård har använts till 32.4%, vilket är högt 
men kan jämna ut sig till årets slut beroende på bemanningen. Läkartjänster 
som köpts under början av året är tjänster av pensionerad läkare (deltid) och 
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kardiologtjänster ett par dagar per månad. Kan eventuellt bli medel över på 
köptjänster vid årets slut. 
Personalkostnaderna totalt för vård och omsorg kommer att påverkas av vika-
riesituationen och beläggningen på enheterna. En bättre prognos för personal-
kostnaderna kan ges i höst, vid 8 månaders budgetjämförelse, då sommarse-
mestrarna är över och då semesterpenningen utbetalts i augusti.  
 
Av vård- och omsorgsnämndens externa utgiftsbudget om 34,3 miljoner euro är 
hela 16,1 miljoner euro eller 47 % köp av kundtjänster från samkommuner el-
ler andra samarbetspartners. Under fjolåret underskreds budgeterade utgifter 
för samkommunernas verksamhet överraskande mycket. Även under årets fyra 
första månader är förbrukningen under budget och en underskridning på års-
nivå förväntas. K5:s kostnader har fakturerats för 3 månader och 21% av bud-
geten har använts, se bilaga B. Förbrukningen är låg men användningen kom-
mer att öka mot slutet av året. För den palliativa vården, geriatriska polikliniken 
och ergoterapin har ingenting fakturerats ännu och telemedicintjänster åt 
Efraim, Alina, Solbacken och Frida har budgeterats från 1.5 men verksamheten 
har inte påbörjats. Underskridningen på årsnivå har med nuvarande kännedom 
beräknats till drygt 100.000 euro. Kårkullas förbrukning i år ligger nära det bud-
geterade. En försämring av klienternas vårdtyngd (som inverkar på fakturering-
en till hemkommunen) eller en utökad verksamhet kan göra att budgeterade 
medel överskrids. Även i år underskrider specialsjukvården budgeten mest. 
Under 3 månader har 23,7% av budgeterade medel använts vilket är 1,3% un-
der budget. Underskridning på årsnivå uppskattas i nuläget till ca 500.000 euro, 
se bilaga C. Mycket kan dock hända under året.    
 
 
Budgetutfallet för fyra månader per resultatområde: 
 
Utveckling och förvaltning 
 
Under resultatområdet bokförs vård- och omsorgsnämndens förvaltning och 
olika projekt. Faktureringen för projekten har inte kommit igång riktigt och därför 
är kostnaderna för köp av tjänster mycket låg i jämförelse med budgeten.  
I övrigt ser resultatområdet ut att följa det som är budgeterat. 
 
 
Hälso- och sjukvård 
 
Externa intäkterna har förverkligats till 28,5%. Man bör komma ihåg att en ef-
tersläpning på ca en månad sker på inkomstsidan och att mera besöksavgifter 
betalas i början av året än i slutet p.g.a. att merparten av invånarna betalar års-
avgift. Budgeterade intäkter ligger 300.000 euro under föregående års verkliga 
intäkter, bl.a. hemkommunsersättningarnas storlek kan variera mellan åren. Det 
är svårt att efter en 3 månaders fakturering göra en uppskattning om utfallet för 
hela året men förväntningen är att budgeterade intäkter förverkligas. 
 
Verksamhetens externa kostnader har använts till 27,7%, vilket är lägre än fö-
regående år (29,3%). Den största utgiftsposten i budgeten, personalkostnader-
na, har använts till 30%. Både läkar- och tandläkarsituationen har under många 
år varit problematisk men situationen har varit bättre under början av år 2017. 
Medel motsvarande drygt en läkartjänst och en tandläkartjänst har budgeterats 
som köptjänst. På läkarsidan, inom öppenvård, har under årets fyra första må-
nader läkartjänster köpts av pensionerad läkare samt kardiologtjänster ca 2 da-
gar/månad. På tandläkarsidan sköts ca en tjänst via köptjänster. Budgeterade 
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personalkostnader inom tandvården beräknas underskridas motsvarande en 
tandläkartjänst. Budgeterade personalkostnader totalt för hälso- och sjukvården 
uppskattas därför att räcka till för året. 
Kostnaderna budgeterade för K5 verksamheten underskrids inom hälso- och 
sjukvården enär ingenting ännu fakturerats för den geriatriska polikliniken eller 
ergoterapi. 
Förbrukningen av material, förnödenheter och varor följer budgeten rätt bra. 
Här är det utgifter för vårdhjälpmedel som har en hög förbrukning 48,4%.  
I nuläget förväntas budgeterade utgifter totalt att räcka till för bedriven verk-
samhet inom hälso- och sjukvården. 
 
Specialsjukvård 
 
Kostnaden för specialsjukvårdsanstalter har för 3,5 månad varit 3.036.925 euro 
eller 26,9% av budgeterade medel har använts. Fortsätter förbrukningen på 
ungefär samma sätt året till slut kommer budgeten att underskridas. Under-
skridningen beräknas till ca 500.000 euro. Sommarmånaderna samt december 
månad brukar dessutom vara lugnare och då sker en utjämning av kostnader-
na. Stadens budget för specialsjukvården är betydligt högre än vad distriktet 
har beräknat som kostnad för Närpes år 2017. Skillnaden är drygt 800.000 euro 
d.v.s. i dagsläget överskrids sjukvårdsdistriktets beräkning. Uppskattningen ef-
ter 3,5 månad är att budgeterade medel bra räcker till för verksamheten men 
förbrukningen för specialsjukvård kan hastigt ändra under året beroende på 
närpesbornas hälsotillstånd.  
 
Under resultatområdet bokförs också kostnaderna för psykosociala enheten 
som bedrivs i K5:s regi. Faktureringen för 3 månader är 194 075 euro eller 
24,1%, vilket ligger under budget. Budgeten uppskattas räcka till för året.  
 
Barn- och familjeservice 
 
Verksamhetens externa intäkter har förverkligats till 21,1%, vilket är lågt men 
beror på att vissa intäkter erhålls mot redovisning vid årets slut. Externa kost-
nader har använts till 29,6%. Budgeterade medel totalt sett följs ganska bra då 
man beaktar eftersläpningen i fakturerings- och betalningstider. Däremot finns 
det variationer på hur budgeten följs på de olika kostnadsställena. 
 
Under detta resultatområde bokförs betalningsandelarna för utvecklingsstör-
das vård (Kårkulla och Eskoon sosiaalipalvelut). Användningen följer budgeten 
ganska exakt. För boendevård, dagvård och övrig vård har 1.514.300 euro 
budgeterats och för fyra månader har 500 809 euro betalts, d.v.s. 33,1% 
(4/12=33,3%). Under anstaltvård utvecklingsstörda har 94.000 euro budgete-
rats som köp av kundtjänst av kommuner och städer men ingenting har fakture-
rats ännu. Prognosen är ändå att det beloppet kommer att användas fullt ut. 
För köp av kundtjänster av samkommuner under anstaltvård finns också 
20.340 euro budgeterat för EUC (kris och undersökning vårdhemmet Kårkulla). 
Av dessa medel har ännu ingenting använts men kommer åtminstone delvis att 
användas. Om tjänster för utvecklingsstörda köps i samma omfattning under 
resten av året och inga justeringar av pris/klient görs uppskattas budgeterade 
medel att räcka till. 
  
Av missbrukarvårdens budget, 79.500 euro, har det hittills använts endast 
17%. Missbrukarvård har i början av året köpts från K5 och Pixne/Kårkulla. 
Missbrukarvården via Pixne sker utgående från ett pris per vårddygn. Med nu-
varande förbrukning kommer budgeten att underskridas. 
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Budgeten för barnskyddet för år 2017 ligger något under användningen 2016. 
Barnskyddskostnaderna variera mycket mellan åren eftersom det är frågan om 
dyra vårddygnskostnader för ett omhändertaget barn. Med de barn som är om-
händertagna idag och det vi vet kommer budgeten att överskridas. Men ingen 
budgetändring kommer att äskas ännu. Vi följer med situationen tills i höst och 
då kan det bli aktuellt att äska om överföring av medel från t.ex. specialsjukvår-
dens budget som ser ut att gå under budget.  
 
Grundläggande utkomststöd har från årets början överförts till FPA. I kommu-
nerna kvarstår det kompletterande och förebyggande utkomststödet.  Av bud-
geterade medel för dessa utkomststöd, 55 000 euro, har 25,38% använts. 
Budgeterade medel torde räcka till.  
 
Budgeterade medel för stadens andel i arbetsmarknadsstödet har på 3 må-
nader använts till 28% och ligger över budgeten. Förbrukningen har gått ner 
något sedan föregående år och förhoppningen är att budgeterade medel skall 
räcka till. 
 
Bäckvägens serviceenhet har profilerats som ett serviceboende med dygnet-
runtvård. Flera klienter har överförts till Bäckvägen från boendeenheter utifrån 
där Närpes köpt tjänster. Boendet är litet med 10 platser och handledarna har 
varit 6, med ansvarig handledare inräknad. Det har varit svårt att täcka vården 
dygnet runt med så få i personalen då det i vissa skift behövs två handledare. I 
budgeten 2017 utökades personalen med en handledare på 0,78 av heltid. 
Budgeten för personalkostnader har nu använts till 30,6% och kostnaderna to-
talt ser ut att följa budgeten.  
 
Personliga hjälparna inom handikappservicen följer budgeten så även kostna-
derna för hälsovård. 
 
Strukturen på barn- och familjeservicens budget har ändrats lite från föregå-
ende år. Några kostnadsställen har bytt namn och till viss del också innehåll för 
att underlätta statistikrapporteringen. I budgeten blev socialarbetarnas och fa-
miljearbetarnas löner kvar på övrig socialvård trots att flera jobbar med barn-
skydd. Äskar om en budgetändring så att medel för två tjänster flyttas till öp-
penvårdstjänster barnskydd, medel för tre tjänster till öppenvårdstjänster barn 
och unga (inte barnskydd) och medel för två tjänster kvarstår på övrig social-
vård. Då överensstämmer budgeten bättre med arbetsfördelningen inom resul-
tatområdet. Barn- och familjeservicen har använt personalbudgeten till 30,2% 
och den förväntas räcka till för året. 
 
Förväntningen för barn och familjeservicen totalt är att budgeterade medel skall 
räcka till för året. Enskilda åtgärder inom detta resultatområde kan vara mycket 
kostsamma och budgetutfallet kan ändras snabbt. Barnskyddet är den verk-
samhet som oroar i år.  

 
Äldreomsorg 
 
Externa intäkter har förverkligats till 21,6%, vilket är en låg procent. Avgiftsin-
täkterna har fakturerats för 3 månader (3/12 = 25%) förutom hemvårdsavgifter-
na och stödtjänsterna som fakturerats för 2 månader. Avgifterna är beroende 
av antalet klienter och kan variera under året. Under början av året har två rum 
på Solbacken ytrenoverats och stått tomma ca en månad vardera. Två rum 
med fyra platser har tagits ur bruk på Frida. Mera rum kommer att tas ur bruk 
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under året p.g.a. saneringen och platsantalet inom äldreomsorgen minskar. 
Detta medför att vårdavgifter på Frida inte kommer att nås ej heller serviceav-
gifterna på Solbacken. Avvaktar ännu tills 8 månader gått innan några ändring-
ar i budgeten görs. Intäktsunderskottet kan täckas av förväntade hemkommu-
nersättningar på Alvina som inte budgeterats.  
 
Verksamhetens externa kostnader har använts till 29,8%. Personalkostnader-
na, som utgör 86% av budgeterade externa kostnader inom äldreomsorgen, 
har förbrukats till 31,3% vilket är 1% högre än föregående år vid samma tid-
punkt. För år 2016 underskreds äldreomsorgens personalkostnader budgeten 
med 191.166 euro. Totalt sett kunde personalkostnadsbudgeten hålla även för 
detta år men saneringen av äldreomsorgens enheter på sjukhusbacken kom-
mer att medföra merkostnader. Medelsförbrukningen för de olika enheterna 
kommer att varierar. Platsbristen gör att vårdtyngden på våra lättare boenden 
ökar. Platsbristen kommer också att leda till att platser kommer att upphandlas 
av utomstående. För detta finns ingenting budgeterat. På Efraim har vi flera 
vårdtunga klienter som enligt Rai-mätning borde få dygnetruntvård. Personal-
kostnaderna på Efraim har under 4 månader använts till 40,3%, vilket är för 
högt. Fortsätter förbrukningen på samma sätt året till slut blir överskridningen 
ca 75.000 euro, d.v.s. motsvarande nästan två vårdare. Eftersom Fridas plats-
antal minskar och några klienter överförs till Efraim kommer även personal att 
flyttas med till Efraim. På det sättet kan vi minska på överskridning av perso-
nalbudgeten. På Alina har 31,2% använts av personalkostnaderna under 4 må-
nader och beaktar man behovet av sommarvikarier kommer personalkostnads-
budgeten att nästan förbrukas. Det är bara Alvinas personalkostnader som be-
räknas underskrida budgeten (för fyra månader har 29,6% använts).  
Användningen av köp av kundtjänster har en låg förbrukningsprocent. Det beror 
på att K5 inte har påbörjat faktureringen av palliativ vård och delar av telemedi-
cinverksamheten har inte startat ännu.  

 
Miljöhälsovårdens fakturering har inte påbörjats ännu i år, d.v.s. förbrukningen 
av verksamhetens externa kostnader är 0%.  
 
Vård och omsorgens budget torde totalt sätt räcka till för verksamheten men 
vissa förflyttningar av medel mellan resultatområden kommer att krävas. Denna 
omfördelning görs i höst då mera information finns. VON:s budget börjar åter 
överensstämma med verksamheten och marginalerna saknas. Den beräknade 
underskridningen av specialsjukvårdens budget kommer att behövas för äldre-
omsorgens ökade utgifter till följd av saneringen av fastigheter på sjukhusback-
en. Mera medel kan också behövas för barnskyddet inom barn och familje-
omsorgen.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OMSORGSN: 20/2017§ 24, OMSORGSN 2017-05-17 18:00 Sida 13



Vård- och omsorgsdirektören föreslår: 
 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar 
 
- att ändra budgeten för personalkostnader inom resultatområdet barn- och 

familjeservice enligt följande: 
 
30451 ÖVRIG SOCIALVÅRD 
4003 Fastanställdas lön 172.290 euro (kontot minskas med) 
 Lönebikostnaderna 48.580 euro (kontona minskas med) 
 
30441 ÖPPENVÅRDSTJÄNSTER BARN OCH UNGA INTE BARNSKYDD 
4003 Fastanställdas lön - 110.750 euro (kontot ökas med) 
 Lönebikostnaderna - 31.230 euro (kontona ökas med) 
 
30471 ÖPPENVÅRDSTJÄNSTER BARNSKYDD 
4003 Fastanställdas lön - 61.540 euro  (kontot ökas med) 
 Lönebikostnaderna - 17.350 euro (kontona ökas med) 
 
- att ändra budgeten för personalkostnader inom resultatområdet äldre-

omsorg enligt följande: 
Enligt vård- och omsorgsdirektörens beslut 12.5 flyttas två anställda från 
Frida (3120) till Efraim (3100)/Alina (3115) från 8.5 och 22.5. Flytten beror 
på att två klientrum, d.v.s. 4 platser, tagits ur bruk på Frida. Efraim/Alina:s 
platsantal och vårdtyngd ökar. Medel motsvarande flytt av två vårdare från 
mitten av maj överförs till Efraim/Alina (medlen delas jämnt mellan enheter-
na)  

 
4003 Fastanställdas lön  37.400 euro 
4008 Särskilda ersättningar  11.250 euro 
4010 Semestervikariers lön    5.540 euro  
 Lönebikostnader  15.550 euro 
 
- att avge ovanstående utredning till stadsstyrelsen som rapport över verk-

samhetens och budgetens utfall per 30.4.2017. 
 
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut: 
 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 
------------------------------------------------- 
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Anhållan om fondmedel för anskaffande av hjälpmedel och decubi-
tusmadrass till Alvinahemmet och decubitusmadrass till Pörte-
hemmet 

 
 

Äldreomsorgschefen Jenny Björndahl-Öhman: 
 
Alvinahemmet har plats för 43 boende. I platserna ingår också en klientplats för 
intervallvård. Klienterna har många olika diagnoser och en stor del av dem har 
nedsatt funktionsförmåga och olika hjälpmedel behövs för att trygga god vård 
och rehabilitering. 
 Tf. avdelningsskötaren på Alvinahemmet Anna Pått och vikarierande biträ-
dande avdelningsskötare Linda Stenberg har den 25.4.2017 inlämnat en anhål-
lan om medel för anskaffning av en decubitusmadrass (Bilaga 1), Stålift och 
Return (Minilift och Return från Vasa Handitec Ab, Bilaga 2), 5310,54 (ur-
sprungligt pris). Testamentmedel efter Judith och Eskil Bäck förvaltas av När-
pes stad, Vård och omsorgsnämnden. Medel är testamenterat för Alvinahem-
met i Övermark.  
 
Pörtehemmet har plats för 25 äldre. På Pörtehemmet vådas vårdkrävande kli-
enter med olika diagnoser. Avdelningsskötare Marina Svenns har den 11.5.17 
inlämnat en anhållan om testamenterade medel (anskaffning av en decubi-
tusmadrass, Bilaga 3) ur Leonard och Selma Åkerlunds minnesfond. Minnes-
fonden förvaltas av Närpes stad, Vård- och omsorgsnämnden och ska använ-
das för ålderdomshem i Pörtom eller sådan verksamhet som befrämjar vården 
av åldringar i Pörtom. 
 
 

Vård- och omsorgsdirektören föreslår: 
 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar  
 
att Vård- och omsorgsnämnden beslutar att bevilja testamenterade medel ur 
Judith och Eskil Bäcks testamentmedel till Alvinahemmet för att finansiera an-
skaffning av stå- och förflyttningshjälpmedel från Handitec (Minilift och Return) 
och en decubitusmadrass från BedInvest totalt för 5220,54 euro.  
 
att Vård- och omsorgsnämnden beslutar att bevilja testamenterade medel ur 
Leonard och Selma Åkerlunds testamentmedel till Pörtehemmet för att finansi-
era anskaffning en decubitusmadrass från BedInvest totalt för 1300,00 euro. 
 
 

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

Äldreomsorgschefen Jenny Björndahl-Öhman: 
 

Enligt 37 § i mervärdesskattelagen (1501/1993) betalas moms inte på försälj-
ning av tjänster och varor i form av socialvård. Definitionen av socialvård finns i 
lagens 38 §. För att en serviceproducent ska få producera momsfri socialvård 
ska företaget vara registrerat i Valviras register över privata serviceproducen-
ter.  Efter att lagen om privat socialservice trädde i kraft 2011 är dock privata 
producenter av hemvårdens stödtjänster borttagna från Valviras register. Istäl-
let ska serviceproducenterna anmäla sin verksamhet till den kommun där de 
upprätthåller verksamhet. Med stödtjänster menas exempelvis måltids-, städ-
nings-, matuppköps-, bad-, transport-, ledsagar- och snöskottningstjänster samt 
tjänster som befrämjar social samvaro.  

 
Privat socialservice är momsfri med följande förutsättningar: 
1. Serviceproducenten är införd i registret över privata serviceproducenter 

eller har lämnat in en anmälan om verksamheten till den kommun inom vil-
ken tjänsterna produceras. Organet som ansvarar för socialvården inom 
den kommun på vars område tjänsterna produceras övervakar verksamhet-
en och ger information om hur anmälningsskyldigheten uppfylls. 

2. Socialvården baserar sig antingen på ett myndighetsbeslut eller på ett 
skriftligt avtal mellan serviceproducenten och klienten. 

3. Serviceproducenten har en serviceplan eller annan motsvarande plan 
som gjorts upp i samarbete med klienten. 

4. Serviceproducenten har en plan för egenkontroll, vars genomförande 
serviceproducenten följer upp. 

 
Då anmälan om privat producent av stödtjänster kommer till kommunen ska 
den granskas och bedömning ska göras om den uppfyller kraven för producent 
av momsfria stödtjänster. Ett skriftligt beslut ska fattas och serviceproducenten 
har rätt att lämna rättelseyrkan. De producenter som godkänns som momsfria 
producenter av stödtjänster ska registreras i kommunens eget register över 
stödtjänstproducenter. Registret upprätthålls enligt personuppgiftslagen 
(523/1999). Staden är skyldig att informera på hemsidan om vilka producenter 
som ingår i registret samt att lämna uppgifter om producenterna till skatteför-
valtningen. De producenter som antecknats i kommunens register omfattas 
därefter av lagen om privat socialservice (922/2911) enligt vilken kommunen är 
skyldig att regelbundet övervaka verksamheten i dessa företag.   

 
Närpes stad upprätthåller ett register över privata producenter av socialvårdens 
stödtjänster. Till registret har inkommit en anmälan från Stenbackens service 
(Bilaga A) och Posti Kotipalvelut (Posti Oy, Bilaga B).  
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Vård- och omsorgsdirektören föreslår: 
 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar:  
 
att anteckna Stenbackens service och Posti Kotipalvelut i Närpes stads register 
över företag som får producera momsfria stödtjänster inom socialvårdens regis-
ter över stödtjänstproducenter. 

 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut: 

 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 
------------------------------------------------- 
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Verksamheten sommaren 2017 
 
 

T.f. ledande läkare Gerd Kronlund: 
 
De flesta avdelningar på hälsovårdscentralen och familje-servicen fungerar 
med reducerad personalstyrka under semesterperioden något som framgår av 
bilagan (bilaga A). Vissa verksamhetspunkter hålls även stängda under ett an-
tal veckor. Verksamheten på hälsostationerna fungerar med tidsbeställd vår-
darmottagning och hemsjukvård medan vårdbedömningen sköter tidsbeställ-
ningen. Tidigare års erfarenhet visar att genom en god framförhållning och pla-
nering av arbetet förlöper arbetet väl. Sommaren 2017 planeras att Töjby, 
Övermark och Pörtom hälsostationer fungerar med reducerad verksamhet un-
der tiden v26 – v34. Verksamheten på akutmottag-ningen och Hvc sjukhus fun-
gerar normalt medan den tidsbeställda läkarmottagningen och barn- och möd-
ravården fungerar med en något reducerad verksamhet under sommaren. 
Hemsjukvården, receptförnyelser och läkarkonsultationer fungerar så gott som 
normalt. 
 
 

Vård- och omsorgsdirektören föreslår: 
 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 
 
att bilagda förslag (bilaga A) angående verksamhet sommaren 2017 godkänns. 
 
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut: 
 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 
------------------------------------------------- 
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Köp av bemanningstjänster från PowerZone fitnessclub 
 

 
T.f. ledande läkare Gerd Kronlund: 

 
Vård- och omsorgsavdelningen inom Närpes stad har en personalstyrka på 391 
personer, varav fast anställda är 270 och de tillsvidare anställda är 121 (enligt 
personalrapport 31.12.2016). Vid planerade och oplanerade ledigheter kan det 
tidvis vara svårt att täcka personalbehovet. Ifall det uppstår ett akut behov av 
vårdpersonal och för att säkra patientsäkerheten vore det bra att kunna köpa 
bemanningstjänster om lämplig vårdpersonal för uppdraget finns tillgänglig.  
 
Ann-Charlotte Backholm som har företaget PowerZone fitnessclub har kontak-
tat vård- och omsorgsavdelningen vid Närpes stad gällande uthyrning av vård-
personal. Företaget erbjuder uthyrning av vårdpersonal som har sådana erfa-
renheter och kunskaper så att det kunde fungera så optimalt och heltäckande 
som möjligt enligt det uppdrag Närpes stad önskar köpa tjänster för. Tjänster 
kunde bl.a. köpas för vårdbedömningsarbete, akutvård, vårdarmottagning, ex-
pertsjukskötare, avdelningsarbete, hemvård och inom äldre-omsorgen. 
 
Prisuppgifter framgår av bilaga A.  

 
 
Vård- och omsorgsdirektören föreslår: 

 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 
 
att om det finns ett akut behov eller annat nödläge, samt om lämplig bemanning 
för uppdraget finns att tillgå, kan bemanningstjänster från PowerZone fit-
nessclub upphandlas enligt bilaga A. 
 
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut: 
 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 
------------------------------------------------- 
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För kännedom 
 
 
ARA – Asumisen rahoitus ja kehittämiskeskus 
Godkännande av beslut om tillfällig användning av Villa Holger som HVC-
sjukhusavdelning (bäddavdelning)    Bilaga A  
 
Skrivelse från äldrerådet om avlastningsperiodernas längd 
Ledande skötaren och äldreomsorgschefen har informerat äldrerådet om av-
lastningsperiodernas längd. Det skriftliga svaret på äldrerådets skrivelse ges på 
nästkommande möte, då en närmare utredning gjorts angående möjligheten att 
ordna externa avlastningsplatser.  
 
Äldreomsorgschef Jenny Björndahl-Öhman har valts till sakkunnigt biträde åt 
landskapets temporärara beredningsorgan för SOTE-reformen 
 
 

 
Vård- och omsorgsnämndens beslut: 

 
Bifogade handlingar antecknades för kännedom. 
 
---------------------------------------------------- 
 
 

OMSORGSN: 25/2017§ 29, OMSORGSN 2017-05-17 18:00 Sida 20



Anhållan om avsked från tjänst och anställande av ledande skötare vid häl-
sovårdscentralen i tjänsteförhållande 

 
 

Vård- och omsorgsdirektör Jim Eriksson: 
 
Ledande skötare vid hälsovårdscentralen Birgitta Udd har lämnat in skriftlig an-
hållan om avsked från tjänsten som ledande skötare vid Närpes hälsovårdscen-
tral från och med 1.8.2017 (Bilaga A). 
 
Udds pågående tjänstledighet utgår den 31.7.2017. 
 
Enligt stadens förvaltningsstadga (§§ 49-50) lediganslås en tjänst av den myn-
dighet som fattar beslut om anställning. Beslut om anställning av ledande skö-
tare fattas av vård- och omsorgsnämnden. 

 
Den anställande myndigheten besluter om prövotidens längt utgående från la-
gen om kommunala tjänsteinnehavare. Prövotiden är maximalt 6 månader. 
 
 

Vård- och omsorgsdirektören föreslår: 
 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar 
 
att bevilja Birgitta Udd avsked från sin tjänst som ledande skötare vid Närpes 
hälsovårdscentral från och med 1.8.2017. 
 
att omgående lediganslå tjänsten som ledande skötare vid Närpes hälsovårds-
central, med tillträde från 1.8.2017 eller enligt överenskommelse. 
 
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut: 
 
Förslaget godkändes enhälligt med tillägget att den grupp som skall intervju de 
sökande skall bestå av vård- och omsorgsdirektören, ledande läkaren och vård- 
och omsorgsnämndens ordförande. 
 
------------------------------------------------- 
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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: §§ 23, 24, 28, 29, 30 
 
 
 
 
Emedan över beslutet får göras i 89 § 1 mom. Kommunallagen avsett rättelseyr-
kande får besvär inte anföras över följande beslut: §§ 22, 25, 26, 27 
 
 
 
 
Med stöd av FörvBesvL § 3 mom. 1/annan lagstiftning får besvär över följande be-
slut inte anföras: 
(Paragraferna och grunderna för besvärsförbuden) 
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ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE 
 

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

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

BESVÄRSFÖRBUD 
 

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

Besvärsmyndighet och besvärstid 
 
Kommunalbesvär   Besvärstid 
§§      30 dagar 
 
Besvärsmyndighet: 
Vasa Förvaltningsdomstol 
Besöksadress: Korsholmsesplanaden 43, 4. vån., 65100 VASA 
Postadress: PB 204, 65101 VASA 
Telefon: 029 56 42611 
Fax: 029 56 42760 
E-post: vaasa.hao@oikeus.fi 
 
Annan besvärsmyndighet (underställningsärenden), 
adress och postadress  Besvärstid 
      Xx dagar 
 
§§ 
 
 

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

 
Rättegångsavgift 

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