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Sammanträdets laglighet och beslutförhet 
 
 
Sammanträdet konstaterades vara lagligen sammankallat och med hänsyn till 
antalet närvarande medlemmar beslutfört. 
 
Ett extra ärende, § 32, godkändes till listan. Som sammanträdets sekreterare 
fungerade ekonomichefen.  
 
------------------------------------------------- 
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Protokollets justering 
 
 
Till protokolljusterare valdes medlemmarna Rainer Säll och Sven Backman 
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. Eftersom stadshu-
set hålls stängt 4-24.7 hålls protokollet framlagt till allmänt påseende första fre-
dagen istället. Protokollet hålls framlagt till allmänt påseende fredagen den 
1.7.2016  kl  9.00 – 15.00 i kanslist Uppgårds tjänsterum. 
 
------------------------------------------------- 
 

§ 25, OMSORGSN 2016-06-22 18:00 Sida 4



Utlåtande över Kårkulla samkommuns ekonomiplan 2017 - 2019 
 
 

Familjeomsorgschef Yvonne Linden:  
 
Kårkulla samkommun begär utlåtande av medlemskommunernas om 
samkommunens förslag till budget 2017 och ekonomiplan för åren 
2018  - 2019 bilaga A.  
 
Kårkulla samkommun inför för år 2017 två nya avgifter. En avgift för 
lätt krisvård (650€/vd) och en för tung krisvård (850€). Därtill planerar 
man att höja hemmadagsavgiften från 42,38e till 50€/vd. I övrigt bibe-
hålls avgifterna på 2016 års nivå bl.a med hänvisning till kommuner-
nas ekonomiska situation.  
 
Enligt Kårkulla samkommuns förslag till resursplan för Närpes del, 
uppgår totalkostnaderna till 1.543.644€ (2016: 1.517.277€.), dvs en 
ökning med 26.367€ (+ 1,74%)   
 
Förslaget till prestationsplan för 2017 baserar sig på den uppdatering 
som samkommunens omsorgsbyrå och vård- och omsorgsnämndens 
representanter har uppgjort utgående från den planerade använd-
ningen under detta år. Strävan är att staden sörjer för grundservicen 
och att staden köper av samkommunen den service som kräver spe-
cialkunnande. Prissättningen på samkommunens service sker enligt 
klassificeringen av klienternas vårdbehov. Närpes stad kan inte på-
verka klassificeringen.   
 
Enl. förslaget ökar totalantalet prestationer för Närpes del med 276 
vd. Vårddagarna vid arbetscentralen och den rådgivande verksam-
heten uppskattas vara i stort sett detsamma som detta år, medan bo-
endedagarna ökar i och med att Nygränds boende  verkar hela år 
2017.  
För missbrukarvårdens del betalade Närpes utgående från vårddygn-
spris 2015 och likaså för 2016. Användningen år 2015 var 142 vd mot 
63 vd år 2014. Hittills i år har Närpes haft 59 vd vid Pixnekliniken. För 
varje klient i behov av vård på Pixne skrivs en individuell betalnings-
förbindelse.  
 
 

Vård- och omsorgsdirektören föreslår: 
 
Vård- och omsorgsnämnden avger följande som Närpes stads utlå-
tande: 
 
antalet vårddagar i förslaget överensstämmer med det behov som 
förväntas finnas inkommande år för omsorgen om utvecklingsstörda  
 
om behov av volymökningar uppstår under året ska detta diskuteras  
med representanter för stadens socialväsende. 
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att vård- och omsorgsnämnden i Närpes för år 2017 köper miss-
brukarvårdstjänster utgående från pris per vårddygn (217,94€/vd)   
 
 

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

 
 

Äldreomsorgschefen Jenny Björndahl-Öhman: 
 

Fridahemmet har 34 vårdplatser och är byggt i olika våningar. På Fridahemmet 
tar man han om vårdkrävande klienter och flera med multiresistenta infektioner 
och noggrann rengöring behövs.  
 
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 (Bilaga 1) har den 
3.6.2016 inlämnat en anhållan om medel ur ovannämnda balanskonto för an-
skaffning av Deko 190 LC spoldesinfektor, 6800,00 euro.  

 
 

Vård- och omsorgsdirektören föreslår: 
 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att bevilja testamenterade medel från 
Holger och Ragnhild Henrikssons minnesfond för att finansiera anskaffning av 
Deko 190 LC spoldesinfektor för totalt 6.800,00 euro. 
 
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut: 
 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 
------------------------------------------------- 
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Anhållan om fondmedel för inköp klientalarmsystem till Pörtehemmet 
 
 

Vård- och omsorgsdirektör Tony Pellfolk: 
 
Pörtehemmet anhåller om testamenterade medel från arv av Bror Söderståhl 
samt testamente efter Erik Nordman för inköp av klientalarmsystem till Pörte-
hemmet.  
 
I Pörtehemmet finns ett gemensamt klientlarmsystem som är föråldrat och i 
stort behov att bytas ut. Tekniska avdelningen har skickat ut en offertbegäran 
till fem olika företag. Inom utsatt tid inkom 4 anbud (Bilaga A). Anbudet hade 
begärts på ett klientlarmsystem som i huvudsak fungerar trådlöst med alarm-
mottagning till GSM-telefon eller annan motsvarande telefon.  
 
En sammanställning av inkomna anbud har gjorts (Bilaga B), samt konstatera-
des att Anvia Securi Ab:s anbud var totalekonomiskt billigaste under en beräk-
nad tid om 13 år (Bilaga C). Till anbudet kommer installationskostnader omfat-
tande ca 10 000 euro.  

 
 
Vård- och omsorgsdirektören föreslår: 

 
Vård- och omsorgsnämnden besluter  
 
Att bevilja 10 000,00 € från Erik Nordmans samt 30 000,00 € från Bror Söder-
ståhls testamenterade medel för ett klientlarmsystem och installation till Pörte-
hemmet. 
 
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut: 
 
Förslaget godkändes enhälligt. Paragrafen justerades genast 
 
------------------------------------------------- 
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Utlåtande över Budget 2017 och ekonomiplan 2018-2019 för Kust-
Österbottens samkommun 

 
 

Vård- och omsorgsdirektör Tony Pellfolk: 
 
Kust-Österbottens samkommun för social- och primärhälsovård vill ha med-
lemskommunernas utlåtande senast 19.8. 2016 (Bilaga A) gällande förslaget till 
budget för 2017 och ekonomiplan för 2018-2019 (Bilaga B). 
 
I budgetförslaget 2017 ingår inga större förändringar jämfört med år 2016, me-
dan planen för år 2018 inkluderar tre nya befattningar, näringsterapeut, min-
neskoordinator och talterapeut. Enligt budgetförslaget ökar kostnaderna totalt 
sett för samkommunen med ca 180 000 euro eller 4.6%, år 2016 jämfört med 
år 2017. Kostnadsökningen exklusive landsbygdsförvaltningen är 178 000 euro 
motsvarande en kostnadsökning på 5,2%. För Närpes del föreslås en budget-
ökning om 58 819 euro motsvarande en ökning på +4,2% (exkl landsbyggsför-
valtningen). Förändringarna från år 2016 är att en ergoterapeut och en rehabili-
teringskoordinator vid psykosociala enheten är anställda för hela året, jämfört 
med 4 månader under 2016.  
 
Inom den offentliga sektorn står vi idag inför stora utmaningar med ökande be-
hov och ökade kostnader medan inkomsterna inte följer samma takt. Som ett 
resultat av detta är det många kommuner, inklusive Närpes stad, som är 
tvungen att balansera sin ekonomi och effektivera verksamheten. Mot denna 
bakgrund kan i detta läge inga nya serviceformer införas ej heller kan några 
nya tjänster eller befattningar inrättas som innebär en kostnadsökning förutom 
sådant som krävs för att uppfylla gälande normer. Vård- och omsorgsavdel-
ningen i Närpes har behov av att utöka den egna befintliga basservicen för att 
kunna säkerställa invånarnas servicebehov och gällande normer. Därmed är 
det endast möjligt med sådana förändringar som inte kräver tilläggsresurser.  

 
Vård- och omsorgsnämnden vill framföra följande utlåtande: 
 
Budgetökning för år 2017 omfattande 58 819 euro eller 4,2% beror främst på 
att vissa befattningar enbart budgeterats för 4 månader under 2016, medan de 
är budgeterade fullt ut år 2017, samt tidigare års användningsgrad. På grund av 
de rådande ekonomiska realiteterna inom kommunerna och osäkerheten inför 
framtiden p.g.a. vård- och regionalförvaltningsreformen bör inga nya tjänster in-
rättas eller ny verksamhet inledas om inte en kostnadsomfördelning från kom-
munerna till samkommun tydligt kan påvisas. Preliminära beräkningar kring 
finansieringen visar också att den statliga finansieringen till landskapet Öster-
botten efter januari 2019 påverkas negativt, vilket innebär att nuvarande ser-
vicenivå inte kan garanteras alternativt att verksamheten måste omorganiseras 
och effektiveras. Nuvarande normstyrning begränsar dock handlingsutrymmet 
för utveckling. Trots nyttan med ett geriatriskt kunskapscenter kan Närpes stad 
inte omfatta hela den planerade utökningen enligt ekonomiplanen för år 2018. 
Eventuella utökningar i samkommunens verksamhet får inte leda till tilläggs-
kostnader, utan bör kunna finansieras inom ramen för nuvarande budgetramar 
och/eller via minskade kostnader för köptjänster inom primärkommunerna. 
Eventuell utökning av verksamheten måste därmed ske genom en budgetom-
fördelning inom samkommunen eller genom att motsvarande inbesparing kan 
göras i primärkommunen. Samkommunens budget för Närpes stads del har 
under alla år underskridits. För innevarande år beräknas också en inbesparing 
om ca 100 000 euro förutsatt att faktureringen fortsätter som hittills. Därmed vill 
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Närpes stad att inbesparingar i budgeten för år 2016 beaktas i budgeten för år 
2017.    
 
Närpes stad önskar en tydligare modell för samarbetet mellan samkommunens 
och primärkommunernas förvaltning för att undvika överlappande arbete och 
erhålla mera synergieffekter. På grund av den ekonomiska situationen och att 
samkommunen inte har någon egen tandvårdsverksamhet anser Närpes stad 
att samkommunen inte behöver en ledande tandläkare.  

 
Den psykosociala enheten bedöms vara en god satsning inom samkommunen. 
Utfallet av anställandet av en rehabiliteringskoordinator fram till 31.12.2017 
skall utvärderas under 2017, ifall inga större fördelar kan påvisas anses koordi-
neringen av vård och rehabilitering kunna fördelas bland befintlig personal. 
Från Närpes vill vi framföra behovet av att enhetens mobila team även, inom 
ramen för befintliga resurser, kunde utvidga sitt arbetsområde till att även utföra 
en viss del förebyggande hembesök hos hemmaboende klienter.  Närpes vill att 
samkommunen inför budgeten 2017 tar i beaktande den eventuella överbudge-
teringen för år 2016. Enligt nuvarande fakturering och med beaktande av kost-
naderna för rehabiliteringskoordinatorn är inbesparingen ca 50 000 euro för år 
2016. 
 
De ekonomiska framtidsutsikterna i kommunerna och regionen tillåter inga 
kostnadsökningar, tvärtom. Eventuella strukturförändringar på nationell nivå 
kan även kullkasta befintliga strukturer och uppgjorda planer. Under rådande 
osäkra tider både ekonomiskt och verksamhetsmässigt förespråkar Närpes 
stad ingen utökning av samkommunens kostnader och verksamhet under eko-
nomiperioden. Enda möjligheten att utöka verksamheten är genom en omför-
delning av resurser inom nuvarande budgetramar, alternativt att det tydligt kan 
påvisas motsvarande kostnadsminskningen i delägarkommunernas budgeter. 

 
På grund av läkarbristen kommer Vård- och omsorgsnämnden i Närpes stad att 
äska om medel att utöka inköpet av telemedicinska tjänster av Doctagon. Be-
roende på tillgängliga resurser kunde utökningen omfatta telemedicinska tjäns-
ter inom hemvården samt för ytterligare effektiverade boendeenheter.  
  
Vård- och omsorgsnämnden i Närpes framför ovanstående utlåtande gällande 
Budgeten 2017 och ekonomiplanen 2018-2019. En försiktighet och återhåll-
samhet efterlyses på grund av det ekonomiska läget och osäkerheten inför 
framtiden p.g.a. oklarheter med vård- och regionalförvaltningsreformen. 

 
 

Vård- och omsorgsdirektören föreslår: 
 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar  
 
att avge ovanstående utredning som stadens utlåtande.     
 
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut: 
 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 
------------------------------------------------- 
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Utlåtande över social- och hälsovårdsministeriets reform av strukturerna 
inom jour och den specialiserade sjukvården 

 
 

Vård- och omsorgsdirektör Tony Pellfolk: 
 
Social- och hälsovårdsministeriet begär utlåtande av kommunerna kring utkas-
tet till regeringens proposition om ändring av hälso- och sjukvårdslagen, social-
vårdslagen, samt utkastet till statsrådets förordning om grunderna för bråds-
kande vård och villkoren för jour inom olika medicinska verksamhetsområden.  

 
Ministerarbetsgruppen för reformer har dragit upp linjerna för reformen av sjuk-
husnätverket och samjouren. Enligt förslaget skulle den mest krävande spe-
cialistjouren samlas till 12 sjukhus med en omfattande jour dygnet runt. Vid de 
övriga centralsjukhusen ordnas samjour dygnet runt för primärvården och den 
specialiserade sjukvården som har den jour och socialjour inom de specialiteter 
som oftast behövs. Målsättningen är att säkerställa närtjänsterna och i framti-
den tillhandahålls de på många olika sätt så att avstånd och andra regionala 
särdrag i landets olika delar beaktas. Brådskande mottagningsverksamhet 
som ges som närservice vid landets hälsovårdscentraler skall stärkas. Stär-
kande av klientsäkerheten och socialservicens kvalitet och genomslag kan in-
nebära att socialservicen koncentreras nationellt eller regionalt så att den ord-
nas i anslutning till tjänsterna inom hälso- och sjukvården eller till andra tjäns-
ter. För att organisera en sammanhängande service i anslutning till såväl icke-
brådskande som brådskande vård skam man bedöma ett eventuellt behov av 
socialvård. Socialjouren skall ordnas i anslutning till enheterna med omfattande 
jour dygnet runt samt till samjouren för specialiserad sjukvård. Alla jourenheter 
skall ha tillräckliga resurser och tillräcklig kompetens.  
I propositionen föreskrivs om arbetsfördelningen inom den specialiserade sjuk-
vården genom att nationellt hänvisa vissa uppgifter till mindre än fem enheter 
inom ett universitetssjukhus samt regionalt till fem universitetssjukhus eller till 
ett sjukhus på motsvarande nivå eller 12 sjukhus med omfattande jour. Opera-
tiv verksamhet som kräver operationssal och anestesi skall samlas till de sjuk-
hus som har samjour dygnet runt för primärvården och den specialiserade 
sjukvården. Ett utkast till statsrådets förordning om arbetsfördelningen och 
centraliseringen av vissa uppgifter inom den specialiserade sjukvården har bi-
fogats till begäran om utlåtande som bakgrundsmaterial. Beredningen av för-
ordningen pågår ännu. Avsikten är att ordna en separat remissbehandling av 
utkastet till förordning om arbetsfördelningen och centraliseringen av vissa 
uppgifter inom den specialiserade sjukvården under hösten 2016.  

 
Begäran om utlåtande (Bilaga A), Regeringens proposition med förslag till lagar 
om ändring av hälso- och sjukvårdslagen och socialvårdslagen (Bilaga B), 
Statsrådets förordning om grunderna för brådskande vård och villkoren för jour 
inom olika medicinska verksamhetsområden(Bilaga C), Statsrådets förordning 
om arbetsfördelningen och centralisering av vissa uppgifter inom den speciali-
serade sjukvården (Bilaga D), Vård och omsorgsnämndens utlåtande (Bilaga 
E). 

 
 

Vård- och omsorgsdirektören föreslår: 
 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar avge utlåtande i Bilaga E till stadsstyrel-
sen med anledning av begäran om utlåtande över social- och hälsovårdsmi-
nisteriets reform av strukturerna inom jour och den specialiserade sjukvården 
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Vård- och omsorgsnämndens beslut: 

 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 
------------------------------------------------- 
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För kännedom 
 
 
- Social- och hälsovårdsministeriet, Kommuninfo 3/2016  Bilaga A 
 
 
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut: 
 
Bifogade handlingar antecknades för kännedom. 
 
---------------------------------------------------- 
 
 

OMSORGSN: 32/2016§ 31, OMSORGSN 2016-06-22 18:00 Sida 13



Ingående av avtal kring köpa av tandläkartjänster K & R dental solution 
 
 

T.f. ledande läkare Gerd Kronlund 
 
Närpes hälsovårdscentral har fem tandläkarbefattningar varav tre (3) är ordina-
rie besatta. För att klara vårdgarantin köps tandvårdstjänster. I och med den 
sköra tandläkarsituationen borde avtal ingås enligt offert (Bilaga A) för att säkra 
tillgången av tandläkare för perioden 1.9.2016-28.2.2017. Avtalet motsvarar 
heltidstandläkartjänster under 4 månader. Tandläkaren har tidigare arbetat på 
HVC i Närpes. 
 
 

Vård- och omsorgsdirektören föreslår: 
 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 
 
att skriva avtal med K & R dental solution gällande köp av tandläkartjänster i 
enlighet med offert (Bilaga A) under tiden 1.9.2016-28.2.2017. 
 
 

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: §§ 26, 29, 30, 31 
 
 
 
 
Emedan över beslutet får göras i 89 § 1 mom. Kommunallagen avsett rättelseyr-
kande får besvär inte anföras över följande beslut: §§ 27, 28, 32 
 
 
 
 
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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