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Sammanträdets laglighet och beslutförhet 
 
 
Sammanträdet konstaterades vara lagligen sammankallat och med hänsyn till 
antalet närvarande medlemmar beslutfört. Tre extra ärendes godkändes till lis-
tan, §§ 21-23. 
 
------------------------------------------------- 
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Protokollets justering 
 
 
Till protokolljusterare valdes medlemmarna Anders Järvinen och Ann-Charlotte 
Åkerman 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 påse-
ende andra fredagen i följande månad räknat från sammanträdesdagen. Proto-
kollet hålls framlagt till allmänt påseende fredagen den 10.6.2016  kl  9.00 – 
15.00 i kanslist Uppgårds tjänsterum. 
 
------------------------------------------------- 
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Program för tandvårdens e-arkiv 
 
 

Vård- och omsorgsdirektör Tony Pellfolk: 
 
Bakgrunden är det lagstadgade och riksomfattande ibruktagandet av informat-
ionssystemtjänster inom hälsovården, de s.k. KanTa-tjänsterna (Kansallinen 
terveysarkisto). KanTa-tjänsterna består av elektroniska recept, elektroniskt pa-
tientdataarkiv och medborgarnas möjligheter att få tillgång till egna recept- och 
patientuppgifter. Efter att det elektroniska receptet har tagits i bruk har införan-
det av de lektroniska patientdataarkivtjänsterna påbörjats. Enligt utvecklings-
planen för Kanta ska tandvårdens aArkiv tas i bruk 1.1.2017. 
 
Patientdataarkivet är en tjänst i vilken hälso- och sjukvårdsenheterna lagrar pa-
tientuppgifter ur sina egna datasystem på ett datasäkert sätt. Det elektroniska 
patientdataarkivet realiseras i etapper och av den anledningen införs uppgifter i 
arkivet småningom vartefter användningen av arkivet utvidgas. 
 
Det elektroniska patientdataarkivet gör det möjligt för medborgarna att granska 
sina egna patientuppgifter i sin dator oberoende av plats eller tid. Man har 
också nytta av den nationella tjänsten då man rör sig i olika delar av landet och 
behöver anlita andra tillhandahållare av hälso- och sjukvårdstjänster än den 
egna hälsovårdscentralen. 
 
Vård- och omsorgsnämnden beslöt 26.3.2014 § 19 att teckna avtal med Abilita 
kring leverans av program för anslutning till nationella patientjournalarkivet, 
skede 1. Beslut om Skede 2 av anslutningen till nationella patientjournalarkivet 
inkluderande köptjänster, 7 intyg, viljeyttringar, Remiss-Epikris, Vårdplan, samt 
intyg enligt mentalvårdslagen togs 10.2.2016, § 84. Offert från Abilita Oy för 
tandvårdens eArkiv som Bilaga A. Abilita används redan idag inom Närpes stad 
och förutsätter ingen speciell integrering då det utvecklas som en del av befint-
ligt program. Kimitoön och Malax-Korsnäs har åtagit sig att utföra merparten av 
utvecklingsarbetet. Även Korsholm har tagit beslut om att köpa Munhälsovård 
2016 av Abilita.  
 

 
Vård- och omsorgsdirektören föreslår: 

 
Vård- och omsorgsnämnden besluter 
 
att anta offerten från Abilita Ab (Bilaga A) gällande Munhälsovården, Kanta 
2016. Antagandet av offerten förutsätter att även Korsholm, Malax och 
Kimitoön antar offerten för motsvarande del 
 
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut: 
 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 
------------------------------------------------- 
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Ändring av befattningar inom äldreomsorgen 
 
 
Äldreomsorgschef Jenny Björndahl-Öhman: 
 
Den behörighet som krävs för att arbeta med uppgifter inom socialvården har 
fastställts i lagen 817/2015 om yrkesutbildade personer inom socialvården. Syf-
tet med lagen är att främja socialvårdsklienters rätt till socialvård av god kvalitet 
och gott bemötande genom att förutsätta att yrkesutbildad personal inom soci-
alvården skall ha den utbildning och förtrogenhet som behövs: 1) genom att 
säkerställa att de yrkesutbildade personer inom socialvården som avses i 
denna lag har sådan utbildning som yrkesutövningen förutsätter, tillräcklig yr-
keskompetens och sådana färdigheter som yrkesutövningen förutsätter samt 
möjlighet att utveckla och upprätthålla sin yrkesskicklighet, 2) genom att främja 
samarbetet mellan yrkesutbildade personer inom socialvården och en ända-
målsenlig uppgiftsstruktur med beaktande av klienternas servicebehov, 3) ge-
nom att organisera tillsynen över yrkesutövningen i fråga om yrkesutbildade 
personer inom socialvården.  
 
Både primärskötar- och hemhjälparutbildningar har lagts ner, men åldrade be-
fattningsbenämningarna finns kvar inom äldreomsorgen. Befattningarna har 
ändrats vid personalens pensionering. På Alvinahemmet pensionerade en pri-
märskötare i februari 2016 och på Bostället finns för tillfället 50 % hemhjälpar-
befattning vakant på grund av deltidspensionering.   
 
Månadslönen för en primärskötare/hemhjälpare på ett intensifierat servicebo-
ende är den samma som för närvårdare inom äldreomsorgen (2086, 73€ i må-
naden). Månadslönen för en hemhjälpare på ett serviceboende för äldre är 1 
911,88€ i månaden och för en närvårdare 2 086,73€ i månaden. Ändring av be-
fattningarna orsakar inte förhöjning av lönekostnaderna eftersom lönen på in-
tensifierat serviceboende är samma för båda yrkesgrupperna och på service-
boende är löneskillnaden minimal.  
 
 
Vård- och omsorgsdirektören föreslår: 
 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att ändra befattning som primärskötare 3 
på Alvinahemmet till befattning som närvårdare och att ändra 50% av hem-
hjälparbefattningen 1 på Bostället till närvårdare 50%. 
 
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut: 
 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 
------------------------------------------------- 
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Anhållan om fondmedel för anskaffande av hjälpmedel och spoldesinfektor 
till Alina 

 
 
Äldreomsorgschefen Jenny Björndahl-Öhman: 
 
Sedan 1.4.2015 har Alina fungerat som intensifierat serviceboende med allt 
mera vårdkrävande klienter. Alinas klienter är vårdtunga och personalens ergo-
nomi och hygien är en viktig del av arbetet. Multiresistenta infektioner har ökat 
och noggrann rengöring behövs. Personalen på Alina har goda och ändamåls-
enliga arbetssätt gällande hygien samt haft hygienskötare från Vasa central-
sjukhus (Bilaga 1) för att genomgå rutinerna.  
 
Testamentsfond efter Göta Palm förvaltas av Närpes stad. Medlem skall an-
vändas så att sjuk- och åldringsvården är prioriterade samt att särskild vikt sätts 
på Nämpnäs byns sjuk- och åldringsvård.  
 
Ansvarig vårdare på Alina & Efraim Doris Bäck (Bilaga 2) har den 15.3.2016 in-
lämnat en anhållan om medel ur ovannämnda balanskonto för anskaffning av:  
 

 - Deko 190 LC spoldesinfektor, 6800,00 euro 
 - Sara Lite Lyftanordning, stå upp lyft 2950,00 euro 

 
 
Vård- och omsorgsdirektören föreslår: 
 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att bevilja testamenterade medel för att 
finansiera anskaffning av Deko 190 LC spoldesinfektor och Sara Lite lyftanord-
ning till Alina totalt för 9 750,00 euro. 
 
 

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

  
 

OMSORGSN: 19/2016§ 18, OMSORGSN 2016-05-18 18:00 Sida 7



 
Vård- och omsorgsnämndens budgetutfall per 30.4.2016 

 
 

Ekonomichef Marina Nordström: 
 
Enligt förvaltningsstadgan § 77 4 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 2016 använts till 27,8 % och externa inkomster har influtit till 26,7 %, bilaga 
A.   
 
Matematiskt uträknat motsvarar 4 månader en förbrukning om 4/12 eller 33% 
(för 3 månader 3/12 eller 25%) och för fastanställdas löner 4/12,6 eller 31,7%. 
En eftersläpning sker både i utgifts- och inkomstregistreringen p.g.a. fakture-
rings- och betalningstider, t.ex. december månads utgifter och inkomster bok-
förs hela januari månad. Löneutbetalningen för vård- och omsorgsnämnden är 
störst under sommarmånaderna juni - augusti p.g.a. vikariebehovet (ordinarie 
personal som har semester skall till största delen ersättas med vikarier enär det 
är frågan om vårdarbete) och semesterpenning som utbetalas i augusti.  
 
Personalkostnaderna (som utgör 42% av den externa utgiftsbudgeten) för 4 
månader har förbrukats till 30,2% vilket är högre än föregående år då den för 
motsvarande tid var 29,4%. Under år 2015 gjordes en underskridning av löne-
budgeten och utgående från 4 månader 2016 kan samma tendens skönjas men 
beloppet kommer att vara något mindre. Inom tandvården har fyra tandläkar-
tjänster 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 köptjänst. Fortsätter verksamhet-
en på samma sätt året till slut kommer en större underskridning av lönebudge-
ten att göras. Av de sex läkartjänsterna har drygt en budgeterats som köptjänst 
och nästan fem som fastanställda. Dessutom erhölls 50.000 euro i tillägg i ra-
men för köptjänster. Tre fastanställda läkare har jobbat under året och en har 
varit vårdledig. En pensionerad läkare har jobbat deltid på stadens lönelista och 
resterande läkarkapacitet har skötts via köptjänster. Förbrukningen på kontot 
köp av kundtjänster av övriga inom öppenvård är något för hög för en fakture-
ring för 3 månader.  Även personalkostnaderna för öppen sjukvård har en för-
hållandevis hög förbrukningsprocent men totalt för hälso- och sjukvård ser lö-
nebudgeten ut att räcka till för året. Personalkostnaderna totalt för vård och 
omsorg kommer att påverkas av vikariesituationen och beläggningen på enhet-
erna. En bättre prognos för personalkostnaderna kan ges i höst, vid 8 måna-
ders budgetjämförelse, då sommarsemestrarna är över och då semesterpen-
ningen utbetalts i augusti.  
 
Av vård- och omsorgsnämndens externa utgiftsbudget om 34,7 miljoner euro är 
hela 16,3 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 
först fyra månader är förbrukningen under budget för köp av kundtjänster av 
samkommuner och en underskridning på årsnivå förväntas. K5:s kostnader har 
fakturerats för 3 månader och 22% av budgeten har använts. Ergoterapeut och 
rehabiliteringskoordinator har budgeterats men inte anställts ännu så kostna-
derna ökar mot slutet av året. Underskridningen på årsnivå har med nuvarande 
kännedom beräknats till drygt 100.000 euro. Kårkulla beräknas underskrida 
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budgeten med ca 50.000 euro och specialsjukvården eventuellt med hela 0,5 
milj euro. Men mycket kan ännu 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 31%. Det är speciellt avgifter för hälso-
vård, d.v.s. bäddavdelningsavgifter och hvc:s besöksavgifter, som ligger högt 
med 34,2%. Man bör komma ihåg att en eftersläpning på ca en månad sker på 
inkomstsidan och att mera besöksavgifter betalas i början av året än i slutet 
p.g.a. att merparten betalar årsavgift. Avgiftsintäkterna för hälso- och sjukvår-
den höjdes med 54.000 euro i budgeten 2016 i jämförelse med föregående år. 
Budgeten godkändes i nämnden den 4.11.2015. I december kom Statsrådets 
förordning där maximibeloppen för klientavgifterna inom hälsovården höjdes 
med nästan 30%, en normal indexförhöjning plus en tilläggshöjning om 27,5%. 
En så stor tilläggsförhöjning kunde inte förutses och därmed har hela förhöj-
ningen inte budgeteras. Avgiftstakets förhöjning är indexbundet men någon ex-
tra förhöjning tillämpades inte där. Klienterna når avgiftstaket fortare, d.v.s. med 
mindre antal vårddagar. Då avgiftstaket nåtts sänks avgiften för de återstående 
vårddagarna. Det är den sista vårdinrättningen i en vårdkedja, oftast den lokala 
bäddavdelningen, som får nöja sig med den lägre avgiften. Det är svårt att efter 
3 månaders fakturering säga någon exakt överskridning av budgeten men för-
väntningen är ca 50.000 euro för både bäddavdelningsavgifter och besöksav-
gifter. I höst då jämförelsen för 8 månader görs kan säkrare belopp ges. Övriga 
avgifter förväntas följa budgeten ganska bra, tandvårdsavgifterna kan eventuellt 
också överskridas.   
 
Verksamhetens externa kostnader har använts till 29,3%, vilket är något 
högre än föregående år. Den största utgiftsposten i budgeten, personalkostna-
derna, har använts till 30,2% (2% högre än föregående år). Både läkar- och 
tandläkarsituationen har fortfarande varit problematisk. Medel motsvarande 
drygt en läkartjänst har budgeterats som köptjänst. Eftersom köptjänsterna blir 
dyrare än ordinarie läkare höjdes köptjänstbudgeten med 50.000 euro som er-
hölls som tilläggsmedel i ramen för år 2016. Förbrukningen av köptjänster av 
övriga inom öppen sjukvård är något över budgeten i början av året. På tandlä-
karsidan kommer däremot en underskridning av lönekostnader att ske, vilket 
betyder att budgeterade lönekostnader totalt för hälso- och sjukvården torde 
räcka till. 
 
Förbrukningen av material, förnödenheter och varor ligger också något över 
budgeten. Här är det vårdmaterial, vårdhjälpmedel och inventarier som har en 
hög förbrukning. I nuläget förväntas budgeterade utgifter totalt att räcka till för 
bedriven verksamhet. 
 
Specialsjukvård 
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Kostnaden för specialsjukvårdsanstalter har för 3,5 månad varit 3.093.250 euro 
eller 26,6% 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 (på grund av en återbetalning i janu-
ari av kostnader för vård på andra inrättningar ser underskridningen ännu större 
ut nu men jämnar ut sig under året). Sommarmånaderna samt december må-
nad brukar dessutom vara lugnare och då sker en utjämning av kostnaderna. 
En eventuell återbetalning av tidigare års överskott har också diskuterats inom 
sjukvårdsdistriktet som höjer inbesparingen. Uppskattningen efter 3,5 månad är 
att budgeterade medel bra räcker till för verksamheten men förbrukningen för 
specialsjukvård kan hastigt ändra under året beroende på närpesbornas hälso-
tillstånd.  
 
Under resultatområdet bokförs också kostnaderna för psykosociala enheten 
som bedrivs i K5:s regi. Faktureringen för 3 månader är 185.044 euro eller 
23,4%, vilket är något lägre än föregående år för samma period. Rehabilite-
ringskoordinator, som var budgeterad, har inte ännu anställts. Befattningen är 
lediganslagen och kostnaderna kommer att öka mot slutet av året. Budgeten 
uppskattas dock räcka till för året.  
 
Barn- och familjeservice 
 
Verksamhetens externa intäkter har förverkligats till 19,7%, vilket är lågt men 
beror på att vissa intäkter erhålls mot redovisning vid årets slut. Externa kost-
nader har använts till 28,5%. 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 underskrider 
budgeterade medel hittills i år, men faktureringen sker i förskott och förhöjer 
därmed förbrukningsprocenten för köp av tjänster av samkommuner i denna 
jämförelse. För boendevård, dagvård och övrig vård har 1.475.470 euro budge-
terats och för fem månader har 595.186 euro betalts, d.v.s. 40,3% 
(5/12=41,7%). 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 
30.500 euro budgeterat för EUC (kris och undersökning vårdhemmet Kårkulla). 
Av dessa medel har ännu ingenting använts. Om tjänster för utvecklingsstörda 
köps i samma omfattning under resten av året uppskattas en underskridning av 
budgeten om ca 50.000 euro att ske detta år. Kårkulla kommer under året att 
öppna en ny boendeenhet Nygränd i Närpes som medför ett ökat platsantal. 
Om de nya platserna ges åt närpesbor höjer det kostnaderna för verksamheten 
och underskridningen blir mindre.  
 
Av missbrukarvårdens budget har det hittills använts endast 15,3%. Det är 
främst kostnaden för missbrukarvård som köps via K5. Missbrukarvården via 
Pixne/Kårkulla sker numera utgående från ett pris per vårddygn och inte enligt 
systemet med en svenskspråkig kommunal kvot, enligt beslut i nämnden. Kost-
naden ser ut att bli lägre för Närpes utgående från vårddygnspriset. Uppskatt-
ningen från barn- och familjeservicen är att budgeterade medel trots det behövs 
under året. 
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Budgeten för barnskyddet för år 2016 är 510.070 euro och användningen 
2015 var 468.290 euro. Barnskyddskostnaderna variera mycket mellan åren ef-
tersom det är frågan om dyra vårddygnskostnader för ett omhändertaget barn. 
Budgeten ligger nu drygt 40.000 euro över förbrukningen föregående år. För-
brukningen för tre månader är 24,5% och kostnaderna följer budgeten ganska 
bra (3 månader 25%).  
 
Av budgeterade medel för utkomststödet 350.000 euro har 28,4% använts. 
Fortsätter förbrukningen på samma sätt året till slut kommer budgeterade me-
del att räcka till.  
 
Budgeterade medel för stadens andel i arbetsmarknadsstödet har på 3 må-
nader använts till 34,5% och ligger över budgeten. Förhoppningen är att de åt-
gärder som nu vidtas, med en handledare för de långtidsarbetslösa, skall ha 
positiv inverkan på förbrukningen så att den minskar under året och att budge-
terade 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, bl.a. från specialsjukvården. En inbesparing görs 
därmed i specialsjukvårdskostnaderna. Boendet är litet med 10 platser och 6 
handledare, med ansvarig handledare inräknad. Det är svårt att täcka vården 
dygnet runt med den personal som finns då det i vissa skift behövs två vårdare. 
Redan i slutet av år 2015 var man tvungen att ta in extra personal. Arrange-
manget fortsätter även detta år. Budgeten för personalkostnader har använts till 
37,8%. Tilläggsmedel äskas till Bäckvägens serviceboende enligt följande; 
temporärt anställd personal 25.000 euro, särskilda ersättningar 7.100 euro och 
lönebikostnader 9.630 euro. Totalt 41.730 euro föreslås överföras från utveckl-
ingsstördas vård, som ser ut att göra motsvarande inbesparing, till Bäckvägens 
serviceboende.  
 
Inga medel för köptjänster för skolhälsovårdens läkartjänster har budgeterats 
utan hela kostnaden har budgeterats som lön. Under vårterminen köps läkar-
tjänsterna utifrån och under höstterminen sköts skolhälsovårdens läkartjänster 
enligt planerna av anställd läkare. I den budgetändring som äskas överförs me-
del från lönekontot till köp av kundtjänster övriga 13.500 euro.  
 
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.  

 
Äldreomsorg 
 
Externa intäkter har förverkligats till 25,9%. Avgiftsintäkterna har fakturerats för 
3 månader (3/12 = 25%). Hemvårdsavgifterna och måltidsavgifterna flyter in lite 
mera än budgeterat. På årsnivå kan det vara frågan om nästan 20.000 euro 
mera intäkter på vardera intäktsslaget. Dessa avgifter är mycket beroende av 
antalet klienter och antalet matportioner som kan variera under året. Avvaktar 
ännu tills 8 månader gått innan några ändringar i budgeten görs. Prognosen för 
året är trots allt att budgeterade intäkter för äldreomsorgen totalt kommer att 
nås.  
 
Verksamhetens externa kostnader har använts till 29,4%.  Personalkostnader-
na, som utgör 86,3% av budgeterade externa kostnader inom äldreomsorgen, 
har förbrukats till 30,3% som är något högre än föregående år. För år 2015 un-
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derskreds äldreomsorgens personalkostnader budgeten med 221.699 euro. To-
talt sett torde personalkostnadsbudgeten hålla för detta år också men för de 
olika enheterna varierar förbrukningen. Vissa enheter underskrider budgeten 
för 4 månader som t.ex. Alvina och Efraim medan andra har en överskridnings-
risk som Alina och Pörtehemmet. Alina har använt 32,6% av personalbudgeten. 
Tidvis har Alina behövt två nattvårdare. En bättre profilering mellan Alina och 
Efraim borde göras men det kräver mera personal. Det finns t.ex. flera klienter 
på Efraim som är i behov av dygnetruntvård och borde överföras till Alina. 
 
Regionförvaltningsverket har vid sin granskning av äldreomsorgen i Närpes 
hösten 2014 påpekat att personaltätheten, utgående från klienternas funktions-
förmåga, på några enheter är för låg och krävt att detta åtgärdas på sikt. Några 
få förändringar har gjorts men det finns fortfarande enheter som har en för låg 
bemanning enligt regionförvaltningsverkets utredning. Klienternas funktions-
förmåga förändras också med tiden men den tenderar snarare att försämras än 
förbättras. Under året har också en brist på intensifierade vårdplatser rått. Be-
hovet av platser varierar över tiden. 
 
För tillfället genomgås äldreomsorgens nuvarande verksamhet av en utomstå-
ende expert. Behovet är att profilera äldreomsorgens boenden och hemser-
vicen. Rätt klient skall finnas på rätt boendeform och bemanningen skall an-
passas till antalet klienter och deras vårdtyngd. Klienter som inte behöver vård 
borde i allmänhet inte finnas på äldreomsorgens boenden eller i hemvården. 
Otrygga klienter skall ha annan stimulerande sysselsättning för att få en me-
ningsfull tid. Dagverksamheten som nyligen startades i en liten skala är en sti-
mulerande sysselsättning för hemmaboende åldringar som det borde satsas 
mera på. Efter att experten sammanställt sina iakttagelser och förändringsför-
slag åtgärdas dessa med i budgeten tillbudsstående medel. 
 
Förväntningen är att budgeterade kostnader totalt skall räcka till för bedriven 
verksamhet. 

 
Miljöhälsovårdens fakturering har inte påbörjats ännu i år, d.v.s. förbrukningen 
av verksamhetens externa kostnader är 0%.  
 
 

Vård- och omsorgsdirektören föreslår: 
 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar 
 
att ändra budgeten inom resultatområdet barn- och familjeservice enligt föl-
jande: 
 
1) kostnadsställe 3054 Bäckvägens serviceenhet: 
öka budgeten med lönen motsvarande ca en handledare på heltid 
4005 Temporärt anställdas lön - 25 000 euro  
4008 Särskilda ersättningar  - 7 100 euro 
 Lönebikostnader  - 9 630 euro 
 
2) kostnadsstället 3070 Anstaltvård utvecklingsstörda minskas kostnaderna 
4310 Köp av kundtjänster samkom. 15.000 euro 
 
3) kostnadsställe 3071 Boendevård utvecklingsstörda minskas kostnaderna 
4310 Köp av kundtjänster samkom  26 730 euro 
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4) kostnadsstället 3081 Skolhälsovård enligt följande: 
minska lönebudgeten 
4003 fastanställdas lön   10 400 euro 
 lönebikostnader    3 100 euro 
samt öka budgeten för köp av kundtjänster övriga med motsvarande belopp 
4315 köp av kundtj. övriga  - 13 500 euro 
 
 
att avge ovanstående utredning till stadsstyrelsen som rapport över verk-
samhetens och budgetens utfall per 30.4.2016. 
 
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut: 
 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 
------------------------------------------------- 
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För kännedom 
 
 
- Stadsstyrelsen, protokollsutdrag Bilaga A 
 
- Stadsstyrelsen, protokollsutdrag  Bilaga B 
 
 
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut: 
 
Bifogade handlingar antecknades för kännedom. 
 
---------------------------------------------------- 
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Deltagande i Kraft i åren Hälsomotionsprogram för äldre 
 

 
Äldreomsorgschef: Jenny Björndahl-Öhman 

 
 

Programmet Kraft i åren är ett riksomfattande hälsomotionsprogram för äldre. 
Syftet med programmet är att med hjälp av hälsomotion främja livskvaliteten 
och möjligheterna att klara sig på egen hand för äldre personer (75+) som bor 
hemma och har nedsatt funktionsförmåga. Med nedsatt funktionsförmåga av-
ses till exempel förebådande svårigheter att röra sig, begynnande minnessjuk-
domar eller lindrig depression, vilka kan leda till att personen rör sig mera be-
gränsat och behöver mera hjälp. Hälsomotion har visat sig vara ett effektivt och 
förmånligt sätt att främja äldre personers välfärd och välbefinnande på bred 
front.  

 
I programmet framskrider man i riktning mot målet genom att för de äldre 

 utveckla och utöka motionsrådgivning  
 handledd motion där innehållet rör muskelstyrka och balans  
 möjligheterna till vardagsmotion och utomhusmotion 

 
Verksamheten anordnas genom att de goda förfaranden som tagits fram inom 
programmet Kraft i åren införs genom samarbete mellan olika organisationer 
och den offentliga sektorn.  Programmet samordnas av Äldreinstitutet med stöd 
från Penningautomatföreningen, undervisnings- och kulturministeriet och soci-
al- och hälsovårdsministeriet. Valet av kommunerna sker i juni 2016. 
 
Äldreinstitutet söker nu 6-10 kommuner med i ett treårsprogram. Ansökningsti-
den går ut den 31.5.2016. Kriterier för val av kommunerna är:  

 kommunen har inte tidigare varit med i programmet 
 kommunen har ökad antal äldre i befolkningen 
 kommunen binder sig på ett treårs utvecklingsarbete som förverkligas i 

samarbete mellan olika kommunala enheter och föreningar  
 kommunen bildar en tvärsektionell arbetsgrupp till programarbetet 
 social- och hälsovården, idrotts/fritidssektor och bildnings- och tekniska 

sektorn namnger alla en kontaktperson och organisationerna två kon-
taktpersoner 

 Äldreinstitutet kräver nämndens eller stadstyrelsens godkännande/beslut 
om deltagande i programmet redan i ansökningsskedet  

 
De kommuner som blir valda får avgiftsfri mentorskap av Äldreinstitutet. Kom-
munerna får ingen ekonomisk finansiering och Äldreinstitutet rekommenderar 
att kommunen reserverar arbetstid och medel för resekostnader. Mentorskapet 
innehåller stöd till för kartläggning och bedömning, behovsplanering, förverkli-
gande och uppföljning. Kommunerna får även anpassad handledning, skolning 
för olika yrkesgrupper och material om hälsomotion osv.  

 
I Närpes är ett tvärsektoriellt samarbete för främjande av hälsomotion hos äldre 
nästan obefintligt. Olika aktörer agerar skilt utan att vara medveten om varand-
ras verksamheter. Utveckling av samarbete mellan kommunen och andra orga-
nisationer i Närpes behövs för att säkerställa de äldres hälsomotion.I Närpes är 
målet att genom detta program skapa långsiktigt och medvetet tvärsektoriellt 
samarbete för främjande av hälsomotion hos äldre människor (+75 år). I När-
pes välfärdstrategi betonas samarbete över sektorgränser och förnyelse av 
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servicestrukturen och serviceinnehållet. Välfärdsstrategin sätter vikt på rehabili-
tering och att förbättra och upprätthålla de äldres funktionsförmåga för att 
minska servicebehovet och att hålla ekonomin i balans. Genom programmet 
ökar delaktigheten och kommunikationen mellan klienterna, stadens personal 
och tredje sektorn. Syftet med programmet Kraft i åren är att förbättra de äldres 
motionsvanor och därmed förbättra och upprätthålla funktionsförmågan samt 
att skapa ett aktivt nätverk mellan samarbetspartner.   

 
 
Vård- och omsorgsdirektören föreslår: 

 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att ansöka om deltagande i programmet 
Kraft i åren och att förbinda sig i utvecklingsarbetet i tre års tid. 
 
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut: 
 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 
------------------------------------------------- 
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Anhållan om avsked från tjänst 
 

 
Äldreomsorgschef Jenny Björndahl-Öhman:  

 
Avdelningsskötare inom äldreomsorgens öppenvård Anna Pått har 15.05.2016 
lämnat in skriftlig anhållan om avsked från tjänsten som avdelningsskötare 
inom äldreomsorgens öppenvård från och med 31.8.2016 (Bilaga A). 
 
 

Vård- och omsorgsdirektören föreslår: 
 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar 
 
att bevilja Anna Pått avsked från sin tjänst som avdelningsskötare inom äldre-
omsorgens öppenvård från och med 31.8.2016.  
 
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut: 
 
Förslaget godkändes enhälligt. Paragrafen justerades genast. 
 
------------------------------------------------- 
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Anställande av avdelningsskötare inom äldreomsorgens öppenvård i tjäns-
teförhållande 

 
 

Äldreomsorgschef Jenny Björndahl-Öhman: 
 
Från och med 1.9.2016 är tjänsten som avdelningsskötare inom äldreomsor-
gens öppenvård vakant i och med att nuvarande innehavare begärt avsked. 
 
Med hänvisning till § 79 i stadens förvaltningsstadga skall beslut om val av or-
dinarie avdelningsskötare göras av vård- och omsorgsnämnden, som också 
besluter om prövotid och prövotidens längd. Vård- och omsorgsnämnden kan 
besluta om att utan lediganslående anställa en person som skött motsvarande 
uppgifter inom staden och som gett sitt samtycke till anställning. Ärendet har 
diskuterats och eftersom behörig personal som skött motsvarande uppgifter i 
ett års tid inte finns, bör tjänsterna lediganslås. Prövotiden fastställs enligt lag 
om kommunala tjänsteinnehavare § 8. 
 
 

Vård- och omsorgsdirektören föreslår: 
 

Vård- och omsorgsnämnden besluter lediganslå tjänsten som avdelningsskö-
tare inom äldreomsorgens öppenvård från 1.9 2016 och att prövotiden för tjäns-
ten bestäms till 6 månader. 
 
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut: 
 
Förslaget godkändes enhälligt. Paragrafen justerades genast. 
 
------------------------------------------------- 
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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: §§ 19-20 
 
 
 
 
Emedan över beslutet får göras i 89 § 1 mom. Kommunallagen avsett rättelseyr-
kande får besvär inte anföras över följande beslut: §§ 17-18, 21-23 
 
 
 
 
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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