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Sammanträdets laglighet och beslutförhet 
 
 
Sammanträdet konstaterades vara lagligen sammankallat och med hänsyn till 
antalet närvarande medlemmar beslutfört. Ett extraärende godkändes till listan, 
§ 37. 
 
 
------------------------------------------------- 
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Protokollets justering 
 
 
Till protokolljusterare valdes Ann-Sofie Smeds-Nylund och Bengt Österberg 
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 12.6.2015  kl  9.00 – 15.00 i kans-
list Uppgårds tjänsterum. 
 
------------------------------------------------- 
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Vård- och omsorgsnämndens budgetutfall per 30.4.2015 
 

 
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 2015 använts till 29 % och externa inkomster har influtit till 22,7 %, bilaga 
A. Förbrukningsprocenten för utgifterna ligger betydligt högre än föregående år 
(1,9% högre) medan förverkligande av intäkterna ligger 0,9% högre än föregå-
ende år vid motsvarande tidpunkt.  
Matematiskt uträknat motsvarar 4 månader en förbrukning om 4/12 eller 33% 
och för fastanställdas löner 4/12,6 eller 31,7%. En eftersläpning sker både i ut-
gifts- och inkomstregistreringen p.g.a. fakturerings- och betalningstider, t.ex. 
december månads utgifter och inkomster bokförs hela januari månad. Löneut-
betalningen 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 för 4 månader har förbrukats till 29,4% och den ligger nå-
got under föregående år då den för motsvarande tid var 30%. Under år 2014 
gjordes en inbesparing i lönebudgeten och utgående från 4 månader 2015 kan 
samma tendens skönjas. Eurobeloppet för personalkostnaderna 2015 ligger 
6.000 euro under motsvarande nivån år 2014 och 19.090 euro under nivån år 
2013. Inom tandvården har samtliga fem tandläkartjänster budgeterats som lön 
men även i år verkar det som en tjänst skulle skötas med hjälp av köptjänster. 
Av de sex läkartjänsterna har en budgeterats som köptjänst och fem som lön. 
Läkarsituationen ser ut att bli sådan i år att mera läkartjänster än föregående år 
kommer att skötas via köptjänster. Detta leder till att kontot köp av kundtjänster 
kommer att överskridas medan personalkostnaderna kommer att underskridas. 
Personalkostnaderna kommer också att påverkas av vikariesituationen och be-
läggningen på enheterna. Det är svårt att erhålla vikarier inom vården och spe-
ciellt svårt är det att erhålla vikarier för sjuksköterskor. Under år 2014 var be-
läggningen på en del enheter lägre än vanligt, d.v.s. då vårdplatser var lediga 
ledde det till mindre behov av vikarier.  
Av vård- och omsorgsnämndens externa utgiftsbudget om 34 miljoner euro är 
hela 16,1 miljoner euro eller 47 % köp av kundtjänster från samkommuner eller 
andra samarbetspartners som är svåra att påverka. Under fjolåret underskreds 
budgeterade utgifter för samkommunernas verksamhet överraskande mycket. 
Den största överraskningen var specialsjukvårdens underskridning. Under-
skridningens storlek kunde konstateras först vid årets slut då bl.a. en stor åter-
betalning gjordes. Även Kårkulla gjorde en stor underskridning av ursprunglig 
budget under fjolåret. 
 
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 
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Externa intäkterna har förverkligats till 22,5%. En eftersläpning på ca en månad 
sker på inkomstsidan. Hemkommunersättningarna har hittills i år förverkligats 
till en låg procent (12%) men torde i likhet med föregående år inflyta under se-
nare delen av året. Bäddavdelningsavgifterna har under årets första månader 
influtit till 33%, vilket kan betyda att mera intäkter än budgeterat erhålls. På 
bäddavdelningen vårdas mera närpesbor än föregående år (bäddavdelnings-
avgifter ökar) och mindre tjänster säljs åt andra kommuner (hemkommuners. o 
förs.inkomster av kommuner minskar). Personalkostnaderna på bäddavdel-
ningen har också använts till en hög procent 32,5% och en överskridningsrisk 
finns också på utgiftssidan. 
Budgeterade besöksavgifter och tandvårdsavgifter ser ut att förverkligas enligt 
budget. Förväntningen är att budgeterade inkomster totalt för hälso- och sjuk-
vården skall förverkligas.  
Verksamhetens externa kostnader har använts till 28,5%, vilket är lägre än 
både barn- och familjeservicens och äldreomsorgens förbrukningsprocent. Den 
största utgiftsposten i budgeten, personalkostnaderna, har använts till 28,1%. 
Både läkar- och tandläkarsituationen har fortfarande varit problematisk. Medel 
motsvarande en läkartjänst har budgeterats som köptjänst men kommer troli-
gen inte att räcka till. På tandläkarsidan har samtliga tjänster budgeterats som 
lön men medel motsvarande en tjänst kommer att förbrukas i form av köptjänst. 
En budgetändring äskas där medel motsvarande ca en tandläkartjänst med 
särskilda ersättningar och lönebikostnader om 91.900 euro flyttas från perso-
nalkostnader till köp av kundtjänster övriga. I nuläget förväntas budgeterade ut-
gifter räcka till för bedriven verksamhet, t.o.m. en eventuell inbesparing kan 
vara möjlig. Osäkerheten i prognosen är ännu stor efter en förbrukning för fyra 
månader, en säkrare prognos kan ges efter åtta månaders verksamhet. 
 
Specialsjukvård 
Kostnaden för specialsjukvårdsanstalter har för 3,5 månad varit 3.516.727 euro 
eller 30,3% av budgeterade medel har använts. Fortsätter förbrukningen i 
samma takt året till slut kommer budgeten att överskridas (matematiskt uträknat 
med 400.000 euro), men sommarmånaderna samt december månad brukar 
vara lugnare och då sker en utjämning av kostnaderna. En eventuell återbetal-
ning av tidigare års överskott har också diskuterats inom sjukvårdsdistriktet. 
Uppskattningen efter 3,5 månad är att budgeterade medel räcker till för verk-
samheten. Förbrukningen för specialsjukvård kan hastigt ändra under året be-
roende på närpesbornas hälsotillstånd. 
Under resultatområdet bokförs också kostnaderna för psykosociala enheten 
som bedrivs i K5:s regi. Faktureringen för 3 månader är 189.748 euro eller 
25%, vilket är exakt det som får användas för 3 månader.  
 
Barn- och familjeservice 
Verksamhetens externa intäkter har förverkligats till 27,6% och externa kostna-
der har använts till 29%. Budgeterade medel totalt sett följs ganska bra då man 
beaktar eftersläpningen innan kostnaderna och intäkterna nått bokföringen (fak-
tureringstider, betalningstider o.s.v.). Däremot finns det variationer på hur bud-
geten 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 1.444.570 euro budge-
terats och för fem månader har 572.551 euro betalts, d.v.s. 39,6% 
(5/12=41,7%). Om tjänster köps i samma omfattning under slutet av året och 
Kårkulla inte justerar priserna under året kommer en inbesparing att ske även 
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detta år. Inbesparingen uppskattas i detta läge till ca 60.000 euro. Anstaltsvår-
den köps av Pargas stad och för den har ingenting fakturerats ännu i år men 
budgeten beräknas räcka till för året. 
Budgeten för barnskyddet för år 2015 är 551.310 euro och användningen 
2014 var 638.193 euro (ursprunglig budget 2014 var 343.490 euro). Trots att 
budgeten ligger under förbrukningen föregående år ser det för tillfället ut som 
budgeten skulle räcka till. Men för barnskyddet sker faktureringen i efterskott 
och endast 2 eller 3 månader har fakturerats beroende på varifrån tjänsterna 
köpts, d.v.s. stora förändringar kan ännu ske under året.  
Av budgeterade medel för utkomststödet 345.000 euro har 34,9% använts. 
Fortsätter förbrukningen på samma sätt året till slut sker en överskridning om 
ca 20.000 euro. 
Budgeterade medel för stadens andel i arbetsmarknadsstödet har redan på 
3 månader använts till 53%. Fortsätter förbrukningen på samma sätt året till slut 
kommer budgeterade medel att överskridas med 56.000 euro eller mera än en 
fördubbling. Orsaken till detta är ändrad lagstiftning. Tidigare gällde detta stöd 
för personer som varit arbetslösa i mer än 500 dagar och numera har gränsen 
sänkts till 300 dagar, d.v.s. stödet betalas för mera personer. 
Förväntningen för barn och familjeservicen totalt är att budgeterade medel skall 
räcka till för året men enskilda åtgärder inom detta resultatområde kan vara 
mycket kostsamma och budgetutfallet kan ändras snabbt. 

 
Äldreomsorg 
Externa intäkter har förverkligats till 20,9% (föregående år var förverkligandet 
för 4 mån 21,7%). Procenten är låg delvis p.g.a. att faktureringen ligger efter 
tidtabellen. Hemserviceavgifterna är fakturerade för 2 månader och vårdavgif-
terna för 3 månader i denna budgetjämförelse. Prognosen för året är trots allt 
att budgeterade intäkter för äldreomsorgen totalt kommer att nås.  
Verksamhetens externa kostnader har använts till 29% (föregående år för 4 
månader 29,4%). Personalkostnaderna, som utgör drygt 86% av budgeterade 
externa kostnader inom äldreomsorgen, har förbrukats till 30% som är ungefär 
samma som föregående år. För år 2014 gjordes en inbesparing på äldreom-
sorgens personalkostnader om 220.500 euro. Beläggningen var låg på någon 
enhet och det var svårt att erhålla vikarier 2014. I år från april utökades verk-
samheten på halva Efraim till dygnetruntvård eller intensifierat serviceboende. 
Det betyder att under resten av året kommer personalbudgetens förbrukning att 
vara något högre. Förväntningen är att budgeterade personalkostnader skall 
räcka till för året och en inbesparing kan ske. I höst efter att semesterperioden 
är slut kan en säkrare prognos ges. 
Övriga utgifter ser ut att följa det budgeterade. 
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 hälso- och sjukvård och kostnads-
stället 3030 Tandvård enligt följande: 
minska lönebudgeten 
4003 fastanställdas lön  57 000 
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4008 särskilda ersättningar  13 700 
      Lönebikostnader  21 200 
samt öka budgeten för köp av kundtjänster övriga med motsvarande belopp 
4315 köp av kundtj. övriga - 91 900 
 
att avge ovanstående utredning till stadsstyrelsen som rapport över verk-
samhetens och budgetens utfall per 30.4.2015. 
 
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut: 
 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 
------------------------------------------------- 
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Kriterier för beviljande av boendeplats 
 
 

Äldreomsorgschef Pirjo Wadén: 
 
Senior-, serviceboende, intensifierat serviceboende och institutionsvård är ba-
serat på det som stadgas i socialvårdslagen (1983/710) 17 och 24 § i förord-
ningen till socialvårdslagen (1983/607) 10 och 11 §. I äldreomsorgslagen 
(2012/980) 15 § stadgas om en mångsidig utredning av servicebehovet. 
 
En skriftlig anhållan om boendeplats riktas till vårdbedömningsgruppen. En 
kartläggning av vårdbehovet görs hemma hos klienten utan ogrundat dröjsmål. 
Det är viktigt att utreda den äldres egen vilja när det blir aktuellt med en ansö-
kan om boendeplats. I situationer när den äldres vilja och önskan är en annan 
än de anhörigas kan det vara svårt att utreda den äldres vilja. En utredning kan 
också försvåras av att den äldres kognitiva förmåga är nedsatt. I sådana situa-
tioner tar ett mångprofessionellt team ställning till om självbestämmanderätten 
är starkare än den äldres behov av trygghet och säkerhet i boendesituationen.  
 
Den sökandes helhetssituation utreds med mätinstrumenten RAI eller Oulu 
Screener vilka utgör grunden för bedömningen av funktionsförmågan. Även 
andra individuella specialbehov beaktas såsom minnessjukdomar, mental- eller 
missbruksproblematik samt upplevd otrygghet och ensamhet. 
 
Efter att funktionsförmågan och rehabiliteringsmöjligheterna utretts tas ärendet 
upp i vårdbedömningsgruppen. Beslut om beviljande av annan än brådskande 
socialservice ska fattas utan ogrundat dröjsmål efter det att en skriftlig eller 
muntlig ansökan har inkommit och funktionsförmågan har bedömts. Boende-
plats kan beviljas till personer som behöver vård, rehabilitering och omsorg 
men inte är i behov av akut sjukhusvård. En förutsättning för beviljande av plats 
är att personen inte klarar sig hemma eller i annan öppenvård trots att regel-
bundna social- och hälsovårdstjänster har ordnats. Besluten fattas i samråd 
med de äldre, de anhöriga och vårdbedömningsgruppen. Vårdbedömnings-
gruppen består av socialarbetare, servicekoordinator, hvc-läkare och äldreom-
sorgschef. 
 
Boendeservice bör ordnas inom 3 månader från det att positivt boendebeslut 
har delgivits. Boendeservice kan beviljas permanent eller för en viss rehabiliter-
ingsperiod (sk. Vaiho). Efter rehabiliteringsperioden görs en ny bedömning av 
servicebehovet. Tidsfristen för begäran om omprövning i socialvårdens beslut 
förlängs till 30 dygn (Kommuninfo 4/2015). 
 
Syftet med kriterierna för beviljande av plats på äldreomsorgens boenden är att 
kartlägga hur platserna tilldelas de kommuninvånare som är i behov av omfat-
tande omsorg och vård. Platserna fördelas utifrån principen om likvärdig och 
rättvis behandling. Med hjälp av kriterierna anvisas platserna till de personer 
som på grund av nedsatt kognitiv, fysisk och social funktionsförmåga behöver 
omfattande omsorg och vård.  
 
För beviljande av boendeplats har kriterier utarbetats enligt Bilaga A. 

 
 

Vård- och omsorgsdirektören föreslår: 
 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar  
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att godkänna föreslagna kriterier för beviljande av boendeplats enligt Bilaga A.  

 
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut: 
 
En liten ändring gjordes i bilagans punkt 4, två veckor korrigerades till 30 dgr.  
 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 
------------------------------------------------- 
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Verksamhetsprinciper och kriterier för beviljande av dagcenterverksamhet 
 
 

Äldreomsorgschef Pirjo Wadén: 
 
I budget- och verksamhetsplanen för 2015-18 ingår en ny öppenvårdsverksam-
het, dagcenterverksamhet. Vid Pörtom servicecenter har dagverksamheten 
kommit igång i januari 2015. Vid seniorboendet har en lägenhet inretts för dag-
centerverksamhet. Från och med september sätter man igång i centrum av 
Närpes, d.v.s. på Boställets seniorboende i lägenhet nummer 2 i ”Spoven”.   
 
Dagcenterverksamheten är en del av förebyggande verksamhet som riktar sig i 
första hand till hemmaboende över 65 år. Den fysiska, kognitiva, psykiska 
och/eller sociala funktionsförmåga är nedsatt eller med risk för att nedsättas.   
 
Målsättningen med dagcenterverksamheten är att stöda den äldre personen att 
bo hemma och förebygga behovet av dygnet runt vård och omsorg. Verksam-
heten grundar sig på att värdesätta klientens egna resurser, ett aktiverande och 
rehabiliterande arbetssätt och främja social gemenskap. Dagcenterverksamhe-
ten ordnas i första hand för vårdtagare i närståendevård.  
 
I Pörtom finns tillgång till bl.a. seniorgym, slöjdrum, matsal och ett rum för akti-
viteter. Verksamheten är planerad för 3-4 klienter på fredagar. Huvudansvaret 
för dagcenterverksamheten har teamledaren vid seniorboendet. Vid behov har 
teamledaren hjälp från hemservicepersonalen.  
 
Vid Bostället planeras en verksamhet med tillgång till rum för aktiviteter, vinter-
trädgård, matsal och vilorum. Verksamheten är planerad för max 4 klienter tis-
dagar och torsdagar. I planeringen ingår ansvarig vårdare, socialarbetare, fy-
sioterapeut och representant för demensföreningen Trivas samt äldreomsorgs-
chef.  Timresurs på 12 timmar finns att tillgå från Solbacken och dagcenter-
verksamheten sker i samarbete med Boställets personal och fysioterapeut samt 
tredje sektorn. 

 
Verksamhetsprinciper och kriterier för beviljande av dagcenterverksamhet finns 
i Bilaga A. 
 
 

Vård- och omsorgsdirektören föreslår: 
 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar  
 
att godkänna föreslagna verksamhetsprinciper och kriterier för beviljande av 
dagcenterverksamhet enligt Bilaga A. 
 
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut: 
 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 
Vård- och omsorgsnämnden avbröt mötet klockan 19.10 för en kaffepaus och 
fortsatte mötet igen klockan 19.40. 
 
------------------------------------------------- 
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Anhållan om testamentsmedel för anskaffande av möbler och hjälpmedel 
samt fortbildning 

 
 

Äldreomsorgschef Pirjo Wadén: 
 
Enhetsansvariga har inlämnat anhållan om testamentsmedel för anskaffning av 
följande möbler, hjälpmedel och fortbildning enligt listan.  
 
Alina     Elektrisk duschstol, á 3 760 euro 
 
Dagcenter vid Bostället*  Möblemang enligt offerten á 6 912 euro 
    Sävel-Sirkku anläggning á 3 012 euro/år 
    Sävel-Sirkku tabletversion á 2 280 euro/år 
    Sävel-Sirkku fortbildning á 960 euro/grupp 
 
Efraim och Solbacken  Gemensam sittvåg, á 1 543 euro 
 
Frida     Elektrisk duschstol, á 3 760 euro 
 
Pörtehemmet  Geriatrisk stol, á 1 550,55 euro  
    Viking gåbord, á 652,71euro 
 
Alina, Frida, Solbacken INR-mätare, CoaguChek, á 470 euro 
 
Hemvården     Fortbildning och handledning samt workshop i  
     teamarbete/25 deltagare 12.11.2015, á 3 000 
     euro inkl. alla kostader 
 
Medlen i Göta Palms testamentsfond skall användas till sjuk- och äldrevård. 
Fonden förvaltas av Vård- och omsorgsnämnden och saldot den 31.12.2014 
var 288 780, 55 euro. 
 
Offerterna som Bilaga A, B, C, D, E och F. Totalt äskas 27 900,26 euro. 
*) Sävel-Sirkku lånas till andra enheter. 
 
 

Vård- och omsorgsdirektören föreslår: 
 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar  
 
att bevilja ur Göta Palms testamentfond 27 900,26 euro enligt ovanstående re-
dogörelse. 
 
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut: 
 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 
------------------------------------------------- 
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Äldreomsorgsenheternas RAI-jämförelser under tiden 2012-2014 
 
 
Äldreomsorgschef Pirjo Wadén: 

 
På institutionerna och på serviceboende i Finland ser man en klart växande 
andel som behöver mycket hjälp med de dagliga sysslorna och en klart växan-
de andel som har minst medelsvåra kognitiva störningar.  
 
Behöver mycket hjälp -> helt hjälpberoende (Landets medeltal 85,6% på åld-
ringshemmen och intensifierade serviceboenden 65,7%)  
 Frida 94,9% (2012: 97,3%) 
 Alvinaboende 72,9% (2012: 90,5%) 
 Pörtehemmet 72 % (2012: 76,0%) 
 Solbacken 35,3% (2012: 50 %) 
 
Närpes: Alvinaboende, Frida och Pörtehemmet klientel behöver mera hjälp 
(ADL) än landet i medeltal. De äldre på Solbacken har mindre hjälpbehov i 
ADL, men klientelets vård- och omsorgsbehov är relaterade i de kognitiva stör-
ningarna. Totalt har hjälpbehovet minskat i Närpes jämfört med situationen 
2012. 
 
Medelsvår kognitiv störning -> mycket svår kognitiv störning (Landets medeltal 
78,8 % på åldringshemmen och intensifierade serviceboenden 74,6 %) 

 Frida 74,4 % (2012: 73,0 %) 
 Alvinaboende 73 % (2012: 71,4 %)  
 Pörtehemmet 76 % (2012: 64 %) 
 Solbacken 70,6 % (2012: 80 %) 
 
Närpes: Alvinaboendes, Fridas, Pörtehemmets klientel visar växande andel 
som har minst medelsvåra kognitiva störningar. Solbacken visar minskande 
trend.  
 
Användningen av antipsykotiska läkemedel utan psykotiska symptom har stigit 
på åldringshemmen (21,6 %) och likaså på enheterna för serviceboende (26,9 
%).  

 Frida: 25 % (2012: 35,1 %) 
 Alvinaboende 11,1 % (2012: 28,6 %) 
 Pörtehemmet 4 % (2012: 8 %) 
 Solbacken 56,3 % (2012: 80 %) 
 
Närpes: Alla Närpes äldreomsorgsenheter minskar i användningen av antipsy-
kotiska läkemedel utan psykotiska symptom. Kvalitetskriteriet för användningen 
av antipsykotiska läkemedel utan psykotiska symptom (5,4 - 13,2) nås av både 
Alvinaboende och Pörtehemmet.  
 
Smärta utan smärtmedicinering har minskat på åldringshemmen och också till 
en del på serviceboende-enheterna (6,6 %, 11 %). Dessa trender syns klart 
och tydligt sedan år 2010.  

 Frida 2,6 % (2012: 2,7 %) 
 Alvinaboende 21,6 % (2012: 19 %) 
 Solbacken 11,8 % (2012: 5 %) 
 Pörtehemmet 16 % (2012: 4 %) 
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Närpes: Alvinaboende, Pörtehemmet och Solbacken har ökat i andelen äldre 
med smärta utan smärtmedicin sedan 2012. 
 
Andelen som vårdas i sängen minskat på åldringshemmen och ökat på servi-
ceboende (27,1 %, 10,3 %).  

 Frida 41 % (2012: 40,5 %) 
 Alvinaboende 2,7 % (2012: 4,8 %) 
 Pörtehemmet 8 % (2012: 20 %) 
 Solbacken 0 % (2012: 0 %) 
  
Närpes: Andelen äldre som vårdas i sängen har minskat på Alvinaboende och 
Pörtehemmet. Det internationella referensvärdet i god kvalitet (2,12 – 5,0 %) 
nås bäst av Alvinaboende. Solbackens äldre är sällan kvar till livets slut på en-
heten.  
 
Daglig användning av hjälpmedel som hindrar rörligheten har ökat på åldrings-
hem och på serviceboende (19,3 %, 13,2 %)  

 Frida 20,5 % (2012: 43,2 %) 
 Alvinaboende 32,4 % (2012: 28,6 %) 
 Pörtehemmet 8 % (2012: 4 %) 
 Solbacken 0 % (2012: 0 %) 
 
Närpes: Daglig användning av hjälpmedel som hindrar rörligheten har ökat på 
Alvinaboende och Pörtehemmet men minskat betydligt på Frida. 
 
Bilaga A innehåller också andra kvalitetskriterier än vad som redovisas ovan. 
 
Sammanfattningsvis: RAI-rapporter är ett viktigt bedömningsinstrument med 
tanke på personalbehovet på respektive boende-enhet. Fastigheterna har ock-
så stor inverkan på personalbemanningen, så i detta skede kan man inte ännu 
fullt ut använda RAI för att administrera personal till olika enheter men med 
tanke på framtiden och Närpes Servicecenter kommer RAI vara ett viktigt styr-
instrument.  
 
Man kan ändå konstatera att nuvarande personal på Frida är för knapp. Först 
hösten 2015 fås första RAI- LTC bedömningarna från seniorboendet Alina.  
 
 

Vård- och omsorgsdirektören föreslår: 
 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar 
 

 Beslutar beakta ovanstående analys och redogörelse i budgetarbetet för 2016 
 
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut: 
 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 
Äldreomsorgschef Pirjo Wadén avlägsnade sig från mötet efter behandlingen 
av ärendet klockan 20.00. 
 
------------------------------------------------- 
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Utlåtande över Jämställdhetsplan för Närpes stad 
 
 

Vård- och omsorgsdirektör Tony Pellfolk: 
 

En deklaration om jämställdhet mellan kvinnor och män i lokalförvaltningen har 
utarbetats av de europeiska kommunorganisationerna med syftet att stödja 
kommunerna i jämställdhetsarbetet. Närpes stad undertecknade deklarationen 
13.1.2014 och har därmed förbundit sig att främja deklarationens implemente-
ring genom att upprätthålla en jämställdhetsplan och genom samarbete med 
olika aktörer inom sitt område. 
 
Stadsstyrelsen tillsatte 5.11.2013 en arbetsgrupp bestående av 9 personer 
både tjänstemän och förtroendevalda vars uppgift blev att utarbeta en jäm-
ställdhetsplan inom utgången av år 2015 (Bilaga A). Arbetsgruppen har valt ut 
de artiklar som ansågs beröra stadens anställda och invånare mest och mål-
sättningen har varit att göra planen mera operativ än tidigare.  
 
Arbetsgruppen önskar att vård-och omsorgsnämnden behandlar och tar ställ-
ning till utkastet till jämställdhetsplan och speciellt till den del planen berör vård- 
och omsorgsnämndens verksamhets- och ansvarsområde (Bilaga B). 

 
 

Vård- och omsorgsdirektören föreslår: 
 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar  
 
att vård- och omsorgsnämnden omfattar utkastet till jämställdhetsplan och åt-
gärdsförslagen i planen. 
 
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut: 
 
En längre diskussion fördes angående arbetsgivarrollen. 
 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 
------------------------------------------------- 
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Motion gällande föräldraförberedelse/Utlåtande 
 
 

Familjeomsorgschef Yvonne Lindén: 
 
Fullmäktigeledamöterna Johanna Borg och Marjo Österdahl har 22.09.2014 
lämnat in en motion till stadsfullmäktige med en önskan om att man utreder om 
innehållet i föräldraförberedelseträffarna är ändamålsenliga och om träffarnas 
antal och tidpunkter är de rätta. (Bilaga 1) 
Initiativtagarna tog i sin motion upp ett aktuellt ärende. I stadens välfärdsstrate-
gi inom området ”Barn och unga” har man som mål att utvärdera föräldraförbe-
redelserna.  Även vid uppdateringen av K5s plan för barn och ungas välmåen-
de är ett av målen att utvärdera stödet till blivande föräldrar.  Med tanke på att 
kostnaderna för barnskyddet har ökat är det viktigt att öppna vården kan ge ett 
fullgott stöd till föräldrar i sitt föräldraskap och att resurserna används optimalt.   

 
Nuvarande föräldraförberedelseprogram: För att utvärdera det nuvarande 
programmet för blivande föräldrar, som följer THLs rekommendationer (Bila-
ga2) gjordes en enkätförfrågan till alla som besökte mödra- och barnrådgiv-
ningen i februari 2015. (Bilaga 3).  Av föräldrarna/familjerna var det 52 som 
svarade. Det framgick av resultatet att så gott som alla blivande föräldrar deltar 
i förberedelseträffarna.  Ca 70% deltar i träffar som föräldrarna själva ordnar 
sinsemellan efter att barnet har fötts och i familjestugans verksamhet deltar 9 st 
föräldrar med barn varje vecka. Familjestugan är ett öppet familjecafé dit föräld-
rar med barn är välkomna 1 gång i veckan.  Församlingarna ordnar också fö-
räldra-barngrupper. Av de som svarade på enkäten uppgav 9 st att de deltar i 
församlingens grupper varje vecka. Hälften av de som svarade på enkäten an-
såg att föräldrakurserna enligt dagens program är bra. 36 familjer efterlyser 
även återträffar efter barnets födelse med samma föräldragrupp som före.  14 
familjer ansåg att det inte fanns behov av att träffas efteråt.  

 
K5s plan för barns och ungas välmående: I samband med uppdateringen av 
K5s plan för barns och ungas välmående har 3 st Novia studeranden gjort ett 
slutarbete kallat ”Föräldraskapet och stödåtgärder”. De har också gjort en enkät 
som de skickat till ca 190 familjer i K5-området med kriteriet att det fanns ett 
barn i åldern 0 – 7 år i familjen.   64 svar inkom.  Det framkom i resultatet att 
det finns ett stort intresse bland de som svarat att lära sig mera om föräldra-
skapet, kost och barnets utveckling genom föräldrautbildningar, föräldragrupper 
och föreläsningstillfällen. Man ville också använda sig av internet som en stöd-
form, t.ex en webbportal för barnfamiljer där de kan ta del av rådgivning och 
stöd. Information om utbudet av service ansågs vara bristfällig.  
För att tillmötesgå önskningarna om föräldragrupper efter förlossningen har 
mödrarådgivningens hälsovårdare planerat att ordna återträffar för nyblivna för-
äldrarna. En träff har hållits och nästa är inplanerad i maj. Av de 12 inbjudna 
paren deltog 5½ par. Tanken är dylika träffar skall bli regelbundet återkomman-
de och att alla nyblivna förstagångsföräldrar skall inbjudas till en dylik återträff 
för att stödas i föräldraskapet. 
Med tanke på stöd till föräldrarna kommer mödra- och barnrådgivningen i sam-
arbete med Folkhälsan att genomför ett pilotprojekt kallat ”Föräldrakraft”. Pro-
jektet startas i januari 2016. Föräldrakraft är en kurs på ca 5 – 6 träffar för för-
äldrar som tar fasta på olika aspekter av relationen till babyn och på familjens 
hälsa. Tanken är att fysisk aktivitet, hälsosamma mellanmål varvas med reflek-
tioner kring de egna upplevelserna kring föräldraskapet. 1/3 av de nyblivna för-
äldrarna i Närpes har annat modersmål än svenska. För dessa kommer Folk-
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hälsan i höst att dra ett liknande projekt där man utöver ovanstående ska försö-
ka få dem att mera engagera sig i gruppverksamhet för att undvika utanförskap.  
De båda enkäterna som har gjorts gav en hel del tips och idéer som kunde vara 
utgångspunkt bl.a som program på Familjestugan, som tema på föreläs-
nings/diskussionskvällar bland föräldrar eller som underlag för kurs/föreläsning 
inom vuxeninstitutet.  

 
För att stärka pappornas roll i familjen har man på en del orter gått in för att in-
rätta sk papparådgivningar, dit män till gravida kvinnor har getts möjlighet att 
boka tid. Tanken är att man fokuserar på hela familjens välmående genom att 
mera koncentrera sig på den blivande pappan. Graviditet och nytt barn i famil-
jen medför också en livsförändring för honom. Att satsa på en dylik rådgiv-
ningsverksamhet skulle dock kräva tilläggsresurser.   

 

 

Vård- och omsorgsdirektören föreslår:  
 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar  
 
ge ovanstående redogörelse med bilagor som sitt utlåtande till stadsstyrelse 
och -fullmäktige gällande motion kring föräldraförberedelse.   
 
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut: 
 
Nytt förslag framlades (Borg): vård- och omsorgsnämnden återremitterar ären-
det för vidare utredning. Förslaget understöddes. 
 
Det nya förslaget godkändes enhälligt. 
 
------------------------------------------------- 
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Lunchsedlar för krigsinvalider  
 
 

Ekonomichef Marina Nordström: 
 
Lunchsedlarnas värde för krigsinvalider med en skada om minst 20% fastställ-
des den 9.2.2012 i vård och omsorgsnämnden § 6 till 9 euro/sedel.  
 
Med stöd av 6§ lagen om skada, ådragen i militärtjänst har krigsinvalider med 
en invaliditetsgrad om minst 20% rätt att erhålla bl.a. kostnadsfri matservice. 
Sedan senast fastställda värde på lunchsedeln för krigsinvalider har de olika 
matställena höjt sina priser. Det gör att krigsinvaliderna blir tvungna att själva 
erlägga mellanskillnaden mellan lunchsedelns värde och matställets lunchpris. 
Vård- och omsorgsnämnden erhåller ersättning från statskontoret för de kost-
nader som uppstår för matservicen till krigsinvaliderna. 
 
 

Vård- och omsorgsdirektören föreslår: 
 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar 
 
att för krigsinvalider, med en skada om minst 20% (från 1.7.2015 minst 15%), 
anskaffa lunchsedlar från Lounasseteli till ett värde om 10 euro/sedel 
 
att de nya lunchsedlarna tas i bruk när de redan anskaffade har förbrukats. 
 
 

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

  
 

OMSORGSN: 36/2015§ 32, OMSORGSN 2015-05-19 18:00 Sida 20



Anhållan om avsked från tjänst som äldreomsorgschef/ Pirjo Wadén 
 
 

Vård- och omsorgsdirektör Tony Pellfolk: 
 
Äldreomsorgschef Pirjo Wadén har 08.05.2015 lämnat in skiftlig anhållan om 
avsked från tjänsten som äldreomsorgschef från och med 28.7.2015, Bilaga A. 
 
Pirjo Wadén har varit anställd som äldreomsorgschef sedan 1.1.2009. 
 

 
Vård- och omsorgsdirektören föreslår: 

 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar 
 
att bevilja Pirjo Wadén avsked från sin tjänst som äldreomsorgschef från och 
med 28.7.2015. 
 
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut: 
 
Förslaget godkändes enhälligt. Ärendet justerades genast. 
 
------------------------------------------------- 
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Anhållan om avsked från tjänst / Anna Wadén 
 
 

Vård- och omsorgsdirektör Tony Pellfolk: 
 
Avdelningsskötare inom äldreomsorgens öppenvård Anna Wadén har 
10.05.2015 lämnat in skriftlig anhållan om avsked från tjänsten som avdel-
ningsskötare inom äldreomsorgens öppenvård från och med 1.8.2015 Bilaga A. 
 
Anna Wadén har sedan 1.2.2015 varit tjänsteledig från tjänsten som avdel-
ningsskötare inom äldreomsorgens öppenvård och arbetat som servicekoordi-
nator inom hemvården. Hon fortsätter arbeta som servicekoordinator. 
 
 

Vård- och omsorgsdirektören föreslår: 
 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar 
 
att bevilja Anna Wadén avsked från sin tjänst som avdelningsskötare inom äld-
reomsorgens öppenvård från och med 1.8.2015. 
 
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut: 
 
Förslaget godkändes enhälligt. Ärendet justerades genast. 
 
------------------------------------------------- 
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Anställande av äldreomsorgschef och avdelningsskötare inom äldreom-
sorgens öppenvård i tjänsteförhållande 

 
 

Vård- och omsorgsdirektör Tony Pellfolk: 
 
Från och med 28.07.2015 respektive 01.08.2015 är tjänsterna som äldreom-
sorgschef och avdelningsskötare inom äldreomsorgens öppenvård vakanta i 
och med att nuvarande innehavare begärt avsked. 
 
Med hänvisning till § 79 i stadens förvaltningsstadga skall beslut om val av or-
dinarie äldreomsorgschef och avdelningsskötare göras av vård- och omsorgs-
nämnden, 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. Inom ledningsgruppen har ärendet diskuterats och eftersom behö-
rig personal som skött motsvarande uppgifter i ett års tid inte finns, bör tjäns-
terna lediganslås. Prövotiden fastställs enligt lag om kommunala tjänsteinneha-
vare § 8. 
 
 

Vård- och omsorgsdirektören föreslår: 
 

Vård- och omsorgsnämnden besluter lediganslå:  
 
- tjänsten som äldreomsorgschef från 1.8.2015; 
 
- Tjänsten som avdelningsskötare inom äldreomsorgens öppenvård från 
1.8.2015; 
 
- Prövotiden för ovannämnda tjänster bestäms till 6 månader. 
 
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut: 
 
Förslaget godkändes enhälligt. Ärendet justerades genast. 
 
------------------------------------------------- 
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För kännedom 
 
 
- Kommuninfo 4/2015, Förändringar i den nya socialvårdslagen  Bilaga A 
 
 
 
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut: 
 
Bifogade handlingar antecknades för kännedom. 
 
---------------------------------------------------- 
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Justering av laboratorieavgifter för hälso- och sjukvården 
 
 

Vård- och omsorgsdirektör Tony Pellfolk: 
 
I enlighet med kommunallagen 410/2015 (trädde i kraft 1 maj 2015) § 126 skall 
en kommun som sköter uppgifter i ett konkurrensläge på marknaden överföra 
skötseln av uppgifterna till ett aktiebolag, ett andelsbolag, en förening eller en 
stiftelse (bolagiseringsskyldighet). Enligt § 127 kan dock en kommun trots bola-
giseringsskyldigheten sköta uppgifterna som egen verksamhet om verksamhe-
ten kan anses vara obetydlig, förutsatt att kommunen tillämpar en marknads-
mässig prissättning av verksamheten. 
 
Närpes hälsovårdscentral har under många år sålt laboratorie- och röntgen-
tjänster till utomstående som inte är en kommun eller en samkommun. Försälj-
ningen av laboratorietjänster till andra än kommuner och samkommuner är 
budgeterat till 30 000 euro år 2015, medan motsvarande försäljning av röntgen-
tjänster är budgeterat till 10 000 euro. Enligt en jämförelse av priserna på labo-
ratorietjänster borde därmed Närpes HVCs priser på laboratorietjänsterna som 
säljs till andra än kommuner och samkommuner eller jämförbara kunder juste-
ras med en faktor om 2,28. 
 
 

Vård- och omsorgsdirektören föreslår: 
 

Vård- och omsorgsnämnden besluter 
 
Att fastställa att laboratoriepriserna som säljs till andra än kommuner och sam-
kommuner justeras med en kvot på 2,28, och att den nya prissättningen börjar 
gälla från 1.7.2015.  
 
 

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

Rättelse får inte yrkas i och kommunalbesvär får inte anföras över följande beslut 
med stöd av kommunallagens 91 §, emedan beslutet endast gäller beredning eller 
verkställighet: §§ 25, 29, 30, 31, 36 
 
 
 
 
Emedan över beslutet får göras i 89 § 1 mom. Kommunallagen avsett rättelseyr-
kande får besvär inte anföras över följande beslut: §§ 26, 27, 28, 32, 33, 34, 35, 
37 
 
 
 
 
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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