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Sammanträdets laglighet och beslutförhet 
 
 
Sammanträdet konstaterades vara lagligen sammankallat och med hänsyn till 
antalet närvarande medlemmar beslutfört. 
 
Ett extra ärende, § 42, godkändes till listan.  
 
------------------------------------------------- 
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Protokollets justering 
 
 
Till protokolljusterare valdes medlemmarna Peter Sjökvist och Bengt Norrback-
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 7.10.2016  kl  9.00 – 15.00 i kans-
list Uppgårds tjänsterum. 
 
------------------------------------------------- 
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Upphandling av tvätteritjänster till vård och omsorg för tiden 1.1.2017-
31.12.2018 samt med möjlighet till ett optionsår 2019 

 
 

Ekonomichef Marina Nordström: 
 
Tvätt av vård och omsorgens sänglinne, klientkläder och arbetskläder sköts 
idag till största delen av tvätteriet Ab Aqvatex Oy i Närpes. Samarbetet har på-
gått sedan företaget startade år 2001 och har fungerat mycket bra.  
 
Först var det främst hälsovårdscentralens tvätt som sköttes av Aquatex, men 
ganska snart kom också äldreomsorgens tvätt med i bilden. Från början fanns 
det tvätteribiträden på en del av äldreomsorgens inrättningar som skötte tvät-
ten. Även annan personal på boendena har skött om tvätten. På grund av att 
klienternas vårdtyngd ökar behövs personalen allt mera i vården och tvätteri-
tjänster köps utifrån. Mängden tvätt som skickas bort ökar p.g.a. att klienternas 
vårdtyngd ökar samt p.g.a. bekämpningen av multiresistenta bakterier. 
 
En anbudsbegäran har utarbetats i samarbete med enhetsansvariga, se bilaga 
A. 
 
 

Vård- och omsorgsdirektörens förslag: 
 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar 
 
att konkurrensutsätta tvätteritjänsterna enligt bifogade anbudsbegäran. 
 
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut: 
 
Vård- och omsorgsnämnden beslöt att konkurrensutsätta tvätteritjänsterna för 
två år.  
 
------------------------------------------------- 
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Vård- och omsorgsnämndens budgetutfall per 31.8.2016 samt äskande om 
budgetändring 2016 

 
 

Ekonomichef Marina Nordström: 
 
Enligt förvaltningsstadgan § 82 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 8 måna-
der 2016 använts till 61,1 % och externa inkomster har influtit till 59,2 %, bilaga 
A.   
Matematiskt uträknat motsvarar 8 månader en förbrukning om 8/12 eller 66,7% 
(för 7 månader 7/12 eller 58,3%). En eftersläpning sker både i utgifts- och in-
komstregistreringen p.g.a. fakturerings- och betalningstider, t.ex. december 
månads utgifter och inkomster bokförs hela januari månad. Löneutbetalningen 
för vård- och omsorgsnämnden är störst under sommarmånaderna juni - au-
gusti p.g.a. vikariebehovet (ordinarie personal som har semester skall till 
största delen ersättas med vikarier enär det är frågan om vårdarbete) och se-
mesterpenning som utbetalas i augusti.  
 
Personalkostnaderna (som utgör 42% av den externa utgiftsbudgeten) för 8 
månader har förbrukats till 66,5% vilket är högre än föregående år då den för 
motsvarande tid var 65,4%. Under år 2015 gjordes en underskridning av per-
sonalkostnaderna med drygt 500.000 euro och utgående från 8 månader 2016 
kan samma tendens skönjas men beloppet kommer att vara mindre.  
Inom tandvården har fyra tandläkartjänster budgeterats som fast anställda och 
en som köptjänst. Under året har tre fastanställda tandläkare varit anställda 
varav en har jobbat deltid. En tandläkartjänst har under början av året skötts via 
köptjänst. Med nuvarande tandläkarkapacitet kommer en underskridning av 
budgeten motsvarande en tandläkartjänst att ske. Av de sex läkartjänsterna har 
drygt en budgeterats som köptjänst och nästan fem som fastanställda. Dessu-
tom erhölls 50.000 euro i tillägg i ramen för köptjänster. Tre fastanställda läkare 
har jobbat under året och en har varit vårdledig i början av året. En pensionerad 
läkare har jobbat deltid på stadens lönelista och resterande läkarkapacitet har 
skötts via köptjänster. Förbrukningen på kontot köp av kundtjänster av övriga 
(främst köpta läkartjänster) inom öppenvård följer  budgeten.  Personalkostna-
derna för öppen sjukvård har en något för hög förbrukningsprocent. 
En del kostnadsställen inom äldreomsorgen ligger något för högt i förbrukning-
en av personalbudgeten medan andra ligger under, totalt sett förväntas en un-
derskridning av budgeten. Fortsätter förbrukningen på samma sätt året till slut 
uppskattas en underskridning om drygt 100.000 euro men eftersom 60% av 
vård och omsorgens personalbudget finns inom äldreomsorgen har utfallet av 
de periodiserade lönerna (en bokslutspost) en stor inverkan på hur äldre-
omsorgens personalbudget uppfylls. 
Personalkostnaderna totalt för vård och omsorg kommer att påverkas av vika-
riesituationen och beläggningen på enheterna. Men i nuläget ser underskrid-
ningen ut att bli drygt 200.000 euro. 
 
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 i år ligger för-
brukningen för köp av kundtjänster av samkommuner under budget. K5:s kost-
nader för 6 månade är 45% av budgeten. För halva året får 50% av budget-
medlen användas. Ergoterapeut och rehabiliteringskoordinator har budgeterats 
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men inte anställts ännu så kostnaderna ökar mot slutet av året. Underskrid-
ningen på årsnivå har med nuvarande kännedom beräknats till knappt 100.000 
euro. Kårkulla beräknas, trots att anslagen minskats vid budgetändring tidigare 
i år med 41.730 euro, underskrida budgeten med nästan 50.000 euro. Special-
sjukvårdens kostnader är på grund av stora variationer svåra att uppskatta men 
budgeterade medel förväntas räcka till för året och en eventuell underskridning 
kan ske. Köp av kundtjänster från samkommuner beräknas underskridas med 
ca 150.000 euro. 
 
För år 2016 gav statsrådet kommunerna möjlighet att höja klientavgifterna 
inom hälsovården med nästan 30%. I december 2015 tog vård- och omsorgs-
nämnden i Närpes beslutet att höja klientavgifterna inom hälsovården med 
närmare 30%. Budgeten för år 2016 hade redan behandlats i nämnden då 
detta beslut togs därför är de ökade intäkterna inte beaktade i budgeten 2016 
och en budgetändring föreslås nu. Tandvårdens avgifter förväntas överskrida 
budgeten på årsnivå med ca 40.000 euro. Besöksavgifterna på hvc består till 
en stor del av den årsavgift som klienterna betalar. Att uppskatta besöksavgif-
ternas storlek försvåras av att större del av årsavgiften betalas i början av året 
men överskridningen uppskattas till ca 50.000 euro. 
Hemkommunersättning är den ersättning som en hemkommun betalar för 
sina invånare som får vård i en annan kommun. Hemkommunersättningarna 
varierar år från år beroende på om grannkommunerna behöver köpa vård från 
Närpes och om möjligheten finns att producera tjänster åt andra kommuners 
invånare. I år verkar hemkommunersättningarna på hvc-sjukhus överskrida det 
budgeterade, uppskattningsvis 40.000 euro. Med full beläggning på enheten 
kan också merkostnader uppstå. 
Äldreomsorgens intäkter ser ut att följa budgeten rätt bra. 
Intäkterna i årets budget ser ut att överskridas med ca 130.000 euro. 
 
 
Budgetutfallet för åtta 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 69,6%. Det är en hög procent för 8 må-
nader (8/12=66,7% och 7/12=58,3%). Det är speciellt avgifter för hälsovård, 
d.v.s. hvc:s besöksavgifter (86,7%) och tandvårdsavgifter (69,6%), som ligger 
högt. Man bör komma ihåg att en eftersläpning på ca en månad sker på in-
komstsidan och att mera besöksavgifter betalas i början av året än i slutet 
p.g.a. att merparten betalar årsavgift.  
Avgiftsintäkterna för hälso- och sjukvården 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 kli-
entavgifterna inom hälsovården höjdes med nästan 30%, en normal indexför-
höjning plus en tilläggshöjning om 27,5%. En så stor tilläggsförhöjning kunde 
inte förutses och därmed har hela förhöjningen inte budgeteras. Förväntningen 
är att besöksavgifterna överskrids med 50.000 euro och tandvårdsavgifterna 
med 40.000 euro. 
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Avgiftstakets förhöjning (för bäddavdelningsavgifter) är indexbundet men stats-
rådet tillämpade inte någon extra förhöjning där. Klienterna når avgiftstaket for-
tare, 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. 
Bäddavdelningens hemkommunersättningar har däremot influtit mera än bud-
geterat och fortsätter tendensen året till slut kan en överskridning om 40.000 
euro ske. Övriga avgifter förväntas följa budgeten ganska bra.   
 
Verksamhetens externa kostnader har använts till 63,8%, vilket är något 
högre än föregående år. Den största utgiftsposten i budgeten, personalkostna-
derna, har använts till 66,3% (4% högre än föregående år) och ligger även 
detta år något under budget. På tandläkarsidan kommer budgeterade medel 
motsvarande en tandläkartjänst att inbesparas. På öppen sjukvård är däremot 
förbrukningen något för hög. 
Både läkar- och tandläkarsituationen har fortfarande varit problematisk. Medel 
motsvarande drygt en läkartjänst har budgeterats som köptjänst. Eftersom köp-
tjänsterna blir dyrare än ordinarie läkare höjdes köptjänstbudgeten med 50.000 
euro som erhölls som tilläggsmedel i ramen för år 2016. Förbrukningen av köp-
tjänster av övriga inom öppen sjukvård följer budgeten ganska bra.  
 
Förbrukningen av material, förnödenheter och varor ligger något över budge-
ten. Här är det vårdmaterial och vårdhjälpmedel som har en hög förbrukning. I 
nuläget förväntas budgeterade utgifter totalt att räcka till för bedriven verksam-
het. 
 
Specialsjukvård 
 
Kostnaden för specialsjukvårdsanstalter har för 7,5 månad varit 6.868.952 euro 
eller 59,01% av budgeterade medel har använts. Fortsätter förbrukningen på 
ungefär samma sätt året till slut kommer budgeten något att underskridas. 
Sommarmånaderna samt december månad brukar vara lugnare och då sker en 
utjämning av kostnaderna. En återbetalning av tidigare års överskott skedde 
den 22.6 och beloppet var 136.675 euro. I januari återbetalades dessutom en 
del av kostnaderna för vård på andra inrättningar. Återbetalningar snedvrider 
uppskattningen av årskostnaderna under året men utjämnas allt mer mot års-
skiftet. En liten inbesparing på årsnivå kan i dagsläget förväntas men förbruk-
ningen för specialsjukvård kan hastigt ändra under året beroende på när-
pesbornas hälsotillstånd. 
Under resultatområdet bokförs också kostnaderna för psykosociala enheten 
som bedrivs i K5:s regi. Faktureringen för 6 månader är 374.188 euro eller 
47,2% och för halva året får 50% av budgeten användas. I dessa kostnader 
finns ingenting för rehabiliteringskoordinatorn bokfört, vilket betyder att kostna-
derna ökar mot slutet av året. Budgeten ser ändå ut att underskridas under 
året.  
 
Barn- och familjeservice 
 
Verksamhetens externa intäkter har förverkligats till 46,6%, vilket är lågt men 
beror på att vissa intäkter erhålls mot redovisning vid årets slut. Externa kost-
nader har använts till 61,7%. 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. 
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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. Underskridning förväntas fastän budgetmedlen har sänkts med 
41.730 euro i en budgetändring under året. För anstaltvård, boendevård, dag-
vård och övrig vård har som köp av kundtjänster från samkommuner 1.450.040 
euro budgeterats och för nio månader har 1.045.759 euro betalts, d.v.s. 72,1% 
(9/12=75%). Under anstaltvård utvecklingsstörda har 94.000 euro budgeterats 
som köp av kundtjänst av kommuner och städer men ingenting har fakturerats 
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 bud-
geten om knappt 50.000 euro att ske. Kårkulla har under året öppnat en ny bo-
endeenhet Nygränd i Närpes som medfört ett ökat platsantal. Om de nya plat-
serna ges åt närpesbor höjer det kostnaderna för verksamheten och under-
skridningen blir mindre.  
 
Av missbrukarvårdens budget har det hittills använts endast 38,4%. Det är 
kostnaden för missbrukarvård som köps via K5 och missbrukarvård via 
Pixne/Kårkulla. Missbrukarvården på Pixne sker numera utgående från ett pris 
per vårddygn och inte enligt systemet med en svenskspråkig kommunal kvot, 
enligt beslut i nämnden. Kostnaden ser ut att bli lägre för Närpes utgående från 
vårddygnspriset. Uppskattningen från barn- och familjeservicen är att budgete-
rade medel behövs under året. 
 
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 ca 7 månader är 57,3%. Nyligen har beslut fattats om utökning 
gällande köp av tjänster, som leder till ökade kostnader, ca 50.000 euro.  
 
Av budgeterade medel för utkomststödet 350.000 euro har 55,5% använts. 
Fortsätter förbrukningen på samma sätt året till slut kommer budgeterade me-
del något att underskridas.  
 
Budgeterade medel för stadens andel i arbetsmarknadsstödet har på 7 må-
nader använts till 70% 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. Budgeten ser 
ut att överskridas något men kostnaden ser ut att bli något mindre än föregå-
ende års förbrukning. 
 
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 kostnaderna för köp av tjänster. 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 de flesta skiften behövs två 
vårdare. Redan i slutet av år 2015 var man tvungen att ta in extra personal. Ar-
rangemanget fortsätter även detta år. En budgetändring har gjorts under året 
där budgeten för personalkostnaderna höjdes med 41.730 euro. Trots ändring-
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en finns en överskridningsrisk för personalkostnader och diskussion har förts 
med enheten. Målet är att budgeterade medel skall räcka till för årets verksam-
het. 
 
Budgeten för personliga hjälpare har på 7 månader använts till 62,9% (7/12 = 
58,3%). En överskridning om ca 45.000 euro kan ske men den förväntade un-
derskridningen i Kårkullas budget beräknas täcka den. 
 
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 56,6%. Avgiftsintäkterna har fakturerats för 
6-7 månader (6/12 = 50% och 7/6 = 58,3%).  Avgiftsintäkterna följer ganska bra 
de budgeterade beloppen. En del avgifter beräknas underskrida budgeten och 
andra överskrida. Avvikelserna beräknas ta ut varandra. Prognosen för året är 
att budgeterade intäkter för äldreomsorgen totalt kommer att nås.  
 
Verksamhetens externa kostnader har använts till 65%. Personalkostnaderna, 
som utgör 86,3% av budgeterade externa kostnader inom äldreomsorgen, har 
förbrukats till 66,6% som är något lägre än föregående år. För år 2015 un-
derskreds äldreomsorgens personalkostnader budgeten med 221.699 euro. För 
år 2016 uppskattas en inbesparing om drygt 100.000 euro. Utfallet av de perio-
diserade lönerna, som är en bokslutspost, påverkar personalkostnadsbudgeten 
märkbart vilket också försvårar uppskattningen.  
 
Totalt sett uppskattas personalkostnadsbudgeten att underskridas för detta år 
men för de olika enheterna varierar förbrukningen. Vissa enheter underskrider 
budgeten för 8 månader som t.ex. hemvården och Alvina medan andra har en 
överskridningsrisk som t.ex. Alina. Alina har använt 72,2% av personalbudge-
ten. 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 kli-
enter på Efraim som är i behov av dygnetruntvård och borde överföras till Alina 
men det har en längre tid varit brist på intensifierade vårdplatser. 
 
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 
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. 
 
Äldreomsorgens verksamhet genomgås av en utomstående expert. Behovet är 
att profilera äldreomsorgens boenden och hemservicen. Rätt klient skall finnas 
på rätt boendeform och bemanningen skall anpassas till antalet klienter och de-
ras 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 meningsfull tid. Dagverksamheten som 
nyligen startades i en liten skala är en stimulerande sysselsättning för hem-
maboende åldringar som det borde satsas mera på. Efter att experten sam-
manställt sina iakttagelser och förändringsförslag åtgärdas dessa med i budge-
ten tillbudsstående medel. 
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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 följande områden 
 
3225-3030  Avgifter för tandvård höjs med  40.000 euro 
3220-3015  Besöksavgifter öppen sjukvård höjs med 50.000 euro 
4315-3048  Köp av kundtjänster, övriga    -50.000 euro 
 
att avge ovanstående utredning till stadsstyrelsen som rapport över verk-
samhetens och budgetens utfall per 31.8.2016. 
 
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut: 
 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 
------------------------------------------------- 
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Anhållan om fondmedel för inköp av en spoldesinfektor till hvc sjukhus 
(bäddavdelningen) 

 
 

T.f. ledande läkare Gerd Kronlund: 
 

Hälsovårdscentralen anhåller om testamenterade medel från Holger och Ragn-
hild Henrikssons testamentsfond för inköp av en spoldesinfektor till hvc sjuk-
hus.  
 
Medlen i Holger och Ragnhild Henrikssons testamente skall användas till ”ut-
rustning och vårdhjälpmedel för hälsovårdscentralen och Frida-hemmet”. Tes-
tamentet förvaltas av vård- och omsorgsnämnden. 
 
Den befintliga spoldesinfektorn på hvc sjukhus är över 20 år och den har blivit 
reparerad flera gånger. De återkommande reperationerna blir kostsamma. 
 
Prisuppgifter har begärts från Franke Medical Oy 18.8.2016 (Bilaga A); 
 
Deko-190 LC, pris 6.800,00 (moms 0%) innehåller frakt. 

 
 

Vård- och omsorgsdirektören föreslår: 
 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att bevilja testamenterade medel från 
Holger och Ragnhild Henrikssons testamentsfond för att finansiera anskaff-
ningen av Deko 190 LC spoldesinfektor till hvc sjukhus för totalt 6.800,00 euro 
(0% moms). 

 
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut: 
 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 
------------------------------------------------- 
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Anhållan om fondmedel för inköp av direktdigital detektor till hälsovårds-
centralen, röntgenavdelningen 

 
 

T.f. ledande läkare Gerd Kronlund: 
 

Hälsovårdscentralen anhåller om testamenterade medel från Holger och Ragn-
hild Henrikssons testamentsfond för inköp av en direktdigital detektor till rönt-
gen-avdelningen. 
 
År 2014 förnyades röntgenapparaturen vid röntgenavdelningen och den digitala 
röntgenapparaten, DX-D 600 anskaffades från Agfa Healthcare Finland Oy Ab. 
Anskaffande av en direktdigital detektor, DX-D 35 skulle underlätta det dagliga 
arbetet vid röntgenavdelningen.    
 
Den gamla röntgenapparaten (analoga) är inte i användning mera och därför 
finns det ingen användning för den gamla bildplatteavläsaren, CR 30-X. Agfa 
erbjuder sig att ta den gamla bildplatteavläsaren CR 30-X i byte. 
 
Enligt Agfas offert (Bilaga A) 
DX-D 35, nypris 28.000,00 euro 
CR 30-X, den gamla bildplatteläsaren tas i byte, - 8.000,00 euro 
DX-D 35, demo exemplar, - 10.000,00 euro 
 
Kostnad totalt 10.000,00 euro (moms 0%) för DXD-D 35 direktdigitala detek-
torn. 
 
 

Vård- och omsorgsdirektören föreslår: 
 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att bevilja testamenterade medel från 
Holger och Ragnhild Henrikssons testamentsfond för att finansiera anskaff-
ningen av DX-D 35 direktdigitala detektorn till röntgenavdelningen för 10.000,00 
euro (0% moms). 
 
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut: 
 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 
------------------------------------------------- 
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Anhållan om fondmedel för anskaffande av individuell anpassad rullstol till 
Fridahemmet 

 
 

Äldreomsorgschefen Jenny Björndahl-Öhman: 
 

Fridahemmet har 34 vårdplatser och är byggt i olika våningar. På Fridahemmet 
tar man hand om vårdkrävande klienter, olika hjälpmedel behövs för att trygga 
god vård och rehabilitering.  
 
Testamentsmedel efter Holger och Ragnhild Henriksson förvaltas av Närpes 
stad, Vård och omsorgsnämnden. Medel ska användas lika mellan Närpes häl-
sovårdscentral och Frida.  
 
Avdelningsskötaren på Fridahemmet Ann-Britt Wideroos har den 29.8.2016 in-
lämnat en anhållan om medel ur ovannämnda balanskonto för anskaffning av 
individuell anpassad rullstol Dahlia 30, 3000 euro (Bilaga A).  

 
 

Vård- och omsorgsdirektören föreslår: 
 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att bevilja testamenterade medel från 
Holger och Ragnhild Henrikssons testamentsfond för att finansiera anskaffning 
av rullstol Dahlia 30, 3000 euro.   
 
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut: 
 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 
------------------------------------------------- 
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Anställande av avdelningsskötare i tjänsteförhållande inom äldreomsor-
gens öppenvård 

 
 

Äldreomsorgschef Jenny Björndahl-Öhman: 
 
Vård- och omsorgsnämnden beslöt 18.5.2016 §23 att lediganslå tjänsten som 
avdelningsskötare för öppenvården (hemvård och lätt serviceboende på Sol-
gärdet och Pörtom serviceboende). Tjänsten tillträds enligt överenskommelse 
och en 6 månaders prövotid tillämpas.   

 
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. Platsannonsen har varit införd i 
tidningarna Syd-Österbotten och Vasabladet och  varit anslagen på Kuntarekry, 
arbetskraftsbyråns www-sidor, på Närpes stads anslagstavla och hemsida (Bi-
laga A). Ansökningstiden utgick 8.6.2016, men förlängdes på grund av få sö-
kande till 24.7.2016. 
 
Behörighetsvillkoren är lämplig högskoleexamen, kännedom om branschen och 
tillräcklig ledarförmåga. (L 272/2005 10 § 4 mom.) Inom utsatt tid har 4 perso-
ner inlämnat sina ansökningshandlingar, varav en obehörig. Som bilaga finns 
en sammanställning av de sökandes utbildning och arbetserfarenhet (Bilaga B). 
Anställningsintervjuer med 3 sökande (Heidi Blomqvist, Helena Nylund och Ma-
rianne Söderholm) har utförts den 17.8. och den 24.8. av ordförande Birgitta 
Lassas, vård- och omsorgsdirektören Tony Pellfolk, äldreomsorgschefen Jenny 
Björndahl-Öhman och ansvarig vårdare från Bostället Kerstin Ivars. 
 
 

Vård- och omsorgsdirektören föreslår: 
 

Vård – och omsorgsnämnden beslutar  
 
Att inte besätta den lediganslagna tjänsten som avdelningsskötare i detta 
skede, på grund av en planerad omorganisering av öppenvården (hemvård och 
serviceboende på Solgärdet, Pörtom servicecenter och Bostället) under 2017. 
 
 

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

-Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä/Utlåtande  Bilaga A 
 
-Testamente efter Judith och Eskil Bäcks   Bilaga B 
 
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut: 
 
Bifogade handlingar antecknades för kännedom. 
 
---------------------------------------------------- 
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Anhållan om befrielse från förtroendeuppdrag inom vård- och omsorgs-
nämnden 

 
 

Vård- och omsorgsdirektör Tony Pellfolk: 
 
I förvaltningsstadgan § 33 stadgas följande: 
”Sektioner 
Vård- och omsorgsnämnden har en individsektion med tre ledamöter och lika 
många personliga ersättare som bör vara ordinarie medlemmar eller ersättare i 
vård- och omsorgsnämnden. 
Vård- och omsorgsnämnden utser medlemmar och ersättare i sektionen samt 
ordförande och viceordförande bland sektionens medlemmar. 
Nämnden fattar samtidigt beslut om mandattiden”. 
 
§35 innehåller följande: 
”Individsektionens uppgifter och beslutanderätt 
Individsektionen har till uppgift att garantera individens rättsskydd. Sektionen 
behandlar ärenden som berör enskilda individer. 
 
Individsektionen besluter om 
1. Åtgärder som berör individen och som bör vidtas på grund av smittosamma 
sjukdomar. 
2 Tjänstemannabeslut som enskilda personer har rätt att få hänskjutna 
 till behandling i sektionen. 
3 Att beviljat underhållsstöd inte skall indrivas”.  
 
På grund av att Ann-Charlotte Åkerman beviljats befrielse från samtliga förtro-
endeuppdrag på grund av personliga skäl (Stadsstyrelsen §92/2016, samt bi-
laga A begäran om befrielse) behöver vård- och omsorgsnämnden även be-
sluta om befrielse från individsektionen samt välja ny medlem och personlig er-
sättare i individsektionen, samt ny viceordförande i individsektionen. 

 
 

Vård- och omsorgsdirektören föreslår: 
 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att 
 
- utse en ny medlem och personlig ersättare i individsektionen; 
 
- utse ny viceordförande bland sektionens medlemmar; 
 
- mandattiden är fram till 30.5.2017. 
 
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut: 
 
Vård- och omsorgsnämnden beslöt att 
 
-bevilja Ann-Charlotte Åkerman befrielse från förtroendeuppdraget som med-
lem i individsektionen. 
 
-utse Eivor Eklund-Back till ny medlem i individsektionen, som ersättare fortsät-
ter Anders Järvinen. 
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-utse Eivor Eklund-Back till ny vice ordförande i individsektionen. 
 
-mandattiden är fram till 30.5.2017. 
 
------------------------------------------------- 
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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: §§ 35-36, 41 
 
 
 
 
Emedan över beslutet får göras i 89 § 1 mom. Kommunallagen avsett rättelseyr-
kande får besvär inte anföras över följande beslut: §§ 37-40, 42 
 
 
 
 
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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