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Sammanträdets laglighet och beslutförhet 
 
 
Sammanträdet konstaterades vara lagligen sammankallat och med hänsyn till 
antalet närvarande medlemmar beslutfört. 
 
------------------------------------------------- 
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Protokollets justering 
 
 
Till protokolljusterare valdes medlemmarna Eivor Eklund-Back och Karl-Gustav 
Svedjebäck samt fastställdes att protokollet skall justeras i stadskansliet på en 
mellan protokolljusterarna och protokollföraren överenskommen tidpunkt. Enligt 
tidigare beslut skall det justerade protokollet hållas framlagt till allmänt påseen-
de andra fredagen i följande månad räknat från sammanträdesdagen. Protokol-
let hålls framlagt till allmänt påseende fredagen den 8.4.2016  kl  9.00 – 15.00 i 
kanslist Uppgårds tjänsterum. 
 
------------------------------------------------- 
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Ingående av ramavtal kring köp av läkartjänster från Dedicare 
 

 
T.f. ledande läkare Gerd Kronlund: 

 
Närpes hälsovårdscentral har sex läkartjänster varav fyra (4) är ordinarie besat-
ta. Resten sköts temporärt dels via köptjänst av pensionerade läkare dels av 
pensionerade anställda läkare. Närpes hälsovårdscentral har även tidigare köpt 
läkartjänster av Dedicare och de läkare som erhållits har fungerat bra. I och 
med semestrar och obesatta läkartjänster är läkarsituationen skör och därmed 
borde avtal (bilaga A) ingås för att säkra tillgången till läkare för perioden 7.3–
31.12.2016. Ramavtalet kompletteras med en orderbekräftelse när behov finns 
och lämplig läkare finns tillgänglig. 

 
 
Vård- och omsorgsdirektören föreslår: 

 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 
 
att skriva ett ramavtal med Dedicare (Bilaga A) gällande köp av läkartjänster 
under tiden 7.3–31.12.2016. 
 
 

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

OMSORGSN: 13/2016§ 10, OMSORGSN 2016-03-23 18:00 Sida 5



Verksamhetsberättelse för år 2015 
 

 
Ekonomichef Marina Nordström: 

 
Över verksamheten för år 2015 har en berättelse sammanställts, se bilaga A. 
 
Inom vård och omsorg varierar verksamheten år från år beroende på invånar-
nas behov. Behoven har oftast ökat mellan åren och så var också förväntning-
en för år 2015. Utmaningarna inom den offentliga ekonomin har varit stora en 
längre tid. Redan den 12.3.2013 tillsatte Närpes stad en parlamentarisk kom-
mitté för att genomlysa verksamheten och ge förslag till förändringar för att 
kunna få stadens ekonomi i balans. År 2015 inleddes med att godkänd budget i 
fullmäktige omarbetas utgående från nya fullmäktigedirektiv då dispositionspla-
nen gjordes p.g.a. minskade intäkter i form av uteblivna språkstatuspengar för 
staden. Vård och omsorgens budget ändrades så att nettoutgifterna minskas 
med 274.700 euro. Detta skedde samtidigt som Regionförvaltningsverket kon-
staterat att flera boenden i Närpes har för låg bemanning och ställde krav på 
förändringar. För att tillmötesgå Regionförvaltningsverkets granskningsresultat 
ändras verksamheten på halva Efraim till intensifierat serviceboende med dyg-
netruntvård. Tilläggskostnaden för att kunna bedriva 24/7 vård på Efraim be-
räknas netto till 227.940 euro. Inga tilläggsmedel erhölls utan medlen omförde-
las inom vård och omsorgens budget. Specialsjukvårdens budget minskades 
med 100.000 euro och 127.940 euro balanserades inom egen verksamhet. En 
förhandling om ett sparavtal med stadens personal pågick men avslutades och 
en del av de förväntade inbesparingsanslaget, 200.000 euro, balanserades 
också mot specialsjukvårdsanslaget. 
 
Budgetändringar gjordes senare under året där budgeterade utgifter och in-
täkter omfördelades utan att den budgeterad totala nettokostnaden förändra-
des. Budgeterade hemkommunersättningar inom hälso- och sjukvården mins-
kades med 50.000 euro eftersom mindre tjänster såldes åt andra kommuner 
(minskade intäkter). Budgeterade kostnader för stadens andel av arbetsmark-
nadsstödet höjdes med 50.000 euro och för personliga hjälpare med 50.000 
euro. För att täcka dessa förändringar minskades de budgeterade kostnaderna 
för specialsjukvården med 150.000 euro. Förväntningen var att specialsjukvår-
den skulle göra en större underskridning av budgeten. Den besvärliga läkar- 
och tandläkarsituationen fortsätter och ledde till att budgeterade personalkost-
nader om 107.500 euro för läkare och 91.900 euro för  tandläkare överfördes till 
köp av kundtjänster, budgeterade personalkostnader minskades och köptjäns-
terna ökades. För dagverksamheten inom äldreomsorgen fanns inga medel 
budgeterade, men genom en budgetändring överfördes 3.640 euro från Sol-
backens verksamhet till dagverksamhet. Ändringarna medförde ingen netto-
kostnadsökning för vård och omsorg.  
 
Nettokostnaderna (externa+interna samt inkl. avskrivningar) för vård- och om-
sorgen år 2015 blev 31,87 milj. euro. Nettokostnaden ökade med 730.426 euro 
eller 2,35% från föregående år. Ökningen består till nästan hälften av ökade 
kostnader för interna poster. Interna hyrorna har ökat med 114.680 euro från 
föregående år och bespisningstjänsterna med 34.860 euro. Nytt för år 2015 är 
att stadens gemensamma adb-kostnader fördelas via interna poster till avdel-
ningarna, vård och omsorgens andel är 193.550 euro.   
Av budgeterade medel har 96,9% använts. Netto underskrids driftsbudgeten 
med 1.022.386 euro, ännu ett år med exceptionellt bra resultat. Intäkterna har 
influtit 292.689 euro mera än budgeterat och kostnaderna ligger 735.252 euro 
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under budget (avskrivningarna överskrids med 5.555 euro). Vård och omsor-
gens alla resultatområden underskrider sina budgeter. 
 
Många omständigheter har möjliggjort ett bra bokslut år 2015. Personalkost-
naderna för egen verksamhet har ökat med endast 9.173 euro eller 0,07% från 
föregående år och 96,3 % av budgeterade medel har använts. Personalkostna-
derna underskrider budgeten med 523.721 euro, hälso- och sjukvården står 
för 269.357 euro och äldreomsorgen för 221.691 euro.  
 
Samkommunernas verksamhet underskrider också stadens budget. Special-
sjukvården underskrider budgeten med 123.226 euro trots att flera ned-
skärningar i form av budgetändringar har gjorts under året. Kostnadsökningen 
från föregående år är endast 8.127 euro. Kust-Österbottens samkommun för 
social- och primärhälsovård K5 underskrider sin budget med 92.843 euro 
och ökningen från föregående år är 35.910 euro eller 2,9%. Kostnaderna för 
utvecklingsstördas vård (Kårkulla, Eskoon sociaalipalvelut och köptjänster 
från Pargas). Underskrider budgeten med 46.097 euro och kostnaden är 
5.200 euro mindre än föregående år. 
 
Ett stort tack skall framför allt riktas till vård och omsorgens personal som trots 
stora utmaningar genom ett målmedvetet och ett bra arbete med ett stort an-
svar gjort det möjligt att ännu ett år nå ett så bra resultat. 
 
Krav från utomstående och förändringar i invånarnas hälsotillstånd kan snabbt 
vända ekonomin så ett bra bokslut år 2014 och 2015 behöver inte betyda att så 
är fallet även år 2016. Under slutet av år 2015 har en viss platsbrist inom äldre-
omsorgen upplevts och mera klienter än tidigare är i behov av dygnetruntvård. 
Mera 24/7 vårdplatser behövs och fastigheter behöver saneras vilket leder till 
högre kostnader (både externa och interna) för vård och omsorg. För att klara 
av framtidens utmaningar inom vården kommer mera medel att behövas. Av-
giftshöjningar kommer att vara en väg att gå men det kommer inte att räcka till.  
 
Med allt mera köptjänster i budgeten, både externa och interna poster, som på-
verkas av andra parter blir det svårare att kunna påverka budgetutfallet samt att 
kunna göra tillförlitliga budgetuppföljningar under året. 
 
 
Verksamheten enligt resultatområde: 
 
1) Utveckling och förvaltning 
Under utveckling och förvaltning finns vård- och omsorgsdirektören, ekonomi-
chefen, två kanslister, vård- och omsorgsnämndens samtliga projekt samt 
nämndens utgifter bokförda. Även stadens andel i kostnaderna för K5 administ-
rationen och K5 projekten bokförs under resultatområdet. Budgeten för K5:s del 
är 285.480 euro och användningen blev 276.434 euro. 
Netto underskrids budgeten med 35.523 euro. 
 
2) Hälso- och sjukvård 
Hälso- och sjukvård består av förvaltning, hvc-sjukhus, öppenvård med läkar-
mottagning, kompletterande tjänster (laboratorium, röntgen, rehabilitering, cen-
tralförråd och instrumentvård) och tandvård. 
Kostnader för köptjänster från K5 under detta resultatområde är talterapi, min-
nesskötare och Telemedicintjänster från Doctagon (i budgeten fanns också 
medel för skopiverksamhet men ingenting har använts), budgeterat 130.150 
euro och använt 103.244 euro. 
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Netto underskrids hälso- och sjukvårdens budget med 295.252 euro och ök-
ningen från föregående år är 354.030 euro eller 7%. Den stora ökningsprocen-
ten av nettoutgifter beror på intäktsbortfall under året. Hälsovårdscentralens 
företagshälsovårdstjänster avslutades vid årsskiftet 2014-2015 och intäktsbort-
fallet blev 200.300 euro (externa + interna) och hemkommunersättningarna 
minskade med ca 170.000 euro. Under sämre ekonomiska tider producerar 
kommunerna själva de tjänster de behöver och köper allt mindre tjänster av 
varandra. Intäkterna totalt minskade med 415.033 euro från år 2014 och 
överskrider budgeten år 2015 med 26.754 euro. Under året gjordes en budget-
ändring där hemkommunersättningarna minskades med 50.000 euro.  
Kostnaderna minskade med 64.359 euro i jämförelse med föregående år och 
ligger 271.178 euro under budgeten. 
Beläggningen på hvc sjukhuset har varit 89% under året. 
Tandvårdsavgifterna har också erhållits mera än budgeterat, 26.070 euro och 
ligger på nästan samma nivå som föregående år. 
Bristen på läkare och tandläkare, som har rått under flera år, fortsätter. Bris-
ten avhjälps med köptjänster vilket är orsaken till att kontot köp av kundtjänster 
av övriga ökat med 113.082 euro från föregående år och överskrids med 
61.162 euro. Däremot görs en inbesparing på personalkostnader om 269.357 
euro.  
Bruttokostnaden för kompletterande tjänster överskrider budgeten med 
14.235 euro eller 1,2%. Kompletterande tjänster uppvisar ingen nettokostnad 
eftersom alla kostnader via interna poster fördelas till användarna.   
 
3) Specialsjukvård 
Specialsjukvården består av kostnader för Vasa centralsjukhus, vård på andra 
inrättningar, gemensamma andelar, primärvårdsjouren vid Centralsjukhuset i 
Vasa samt psykosocial verksamhet med K5 som huvudman. Totala kostnaden 
för specialsjukvården år 2015 är 12.051.886 euro och ökningen från föregåen-
de år är endast 10.973 euro eller 0,09%. I kostnaderna ingår köp av tolktjänster 
för klientens räkning 20.277 euro, en minskning från föregående år om 19%. 
Under året gjordes en budgetändring för specialsjukvårdsanstalter där kostna-
derna minskades med 150.000 euro (vid fastställande av dispositionsplanen 
gjordes också nedskärningar). 
Specialsjukvårdsbudgeten totalt underskrider budgeten med 179.554 euro och 
ligger nästan på samma nivå som föregående år.  
Kostnaderna för den psykosociala enheten blev år 2015 700.135 euro, eller 
56.545 euro under budget. Kostnaderna låg nästan på samma nivå som år 
2014. 
 
4) Barn- och familjeservice 
Barn- och familjeservice består av resultatenheterna förvaltning, socialt arbete, 
handikappservice, utvecklingsstördas vård och hälsovård. 
Nettobudgeten underskrids med 72.515 euro. Nettokostnadsökningen 
från föregående år är 71.663 euro eller 1,6%. 
Resultatenheten socialt arbete består av socialvård, socialarbete, missbrukar-
vård, barnskydd, utkomststöd, flyktingar, arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte 
och Bäckvägens serviceenhet.  
Utgifterna för socialt arbete kan variera mycket mellan åren beroende på vilka 
behov som finns i närsamhället, vilket gör budgeteringen svår. 
Kostnaderna för missbrukarvården har ökat med 6.104 euro från föregående 
år eller 8,7%. Missbrukarvårdsarbetaren finns sedan år 2011 inom K5 men 
kostnaderna för Närpes andel bokförs här. Budgeten underskrids med 15.192 
euro. 
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Kostnaderna för barnskyddet minskade med 169.903 euro eller 26,6% från fö-
regående år. Till en liten del beror detta på bokföringstekniska förändringar. 
Barnskyddskostnaderna har under flera år ökat i en oroväckande snabb takt. 
Nu ser det ut som om kostnaderna skulle stabilisera sig. Totalkostnaden är 
468.290 euro. Priset för ett vårddygn är högt och på års nivå kan stora variatio-
ner i barnskyddskostnaderna ske. År 2010 kostade barnskyddet ca 300.000 
euro och 2014 var kostnaden 638.193 euro. Budgeten 2015 underskreds med 
83.020 euro. 
Kostnaderna för utkomststödet ökade med 50.218 euro eller 25,9% från före-
gående år och underskred budgeten med 18.794 euro. För det grundläggande 
utkomststödet erhålls en statsandel om 50%, men däremot för förebyggande 
understöd erhålls ingen statsandel. Statsandelarna för utkomststödet har mins-
kat med 13.983 euro från föregående år. Under kostnadsstället utkomststöd 
bokförs också stadens andel av arbetsmarknadsstödet som har ökat med 
57.347 euro eller 131% från föregående år (från 43.644 euro år 2014 till 
100.991 euro år 2015). Ny lagstiftning medför att staden står för en procentuellt 
större andel av kostnaderna. 
Bäckvägens serviceenhet startades i början av år 2014 och år 2015 är det för-
sta hela verksamhetsåret. Kostnaderna för verksamheten överskrider budgete-
rat belopp med 52.164 euro eller 17,3%. Eftersom det är frågan om ny verk-
samhet kan budgeten ha varit lite i underkant. Verksamheten hittar småningom 
sina former. Klientelet på enheten har tidvis under år 2015 krävt utökad perso-
nal. En höjning av personaltätheten övervägs men finns inte budgeterad för år 
2016.  
Handikappservicen överskrider budgeten med 111.287 euro eller 15,5%. En 
budgetändring gjordes för personliga hjälpare p.g.a. vissa förbisedda utgifter 
åren 2013 och 2014 som betalades år 2015. Budgeten höjdes med 50.000 euro 
eftersom det verkliga beloppet var oklart.   
Kostnaderna för utvecklingsstördas vård ligger 46.097 euro under budget år 
2015 och kostnaden ligger nästan på samma nivå som föregående år. Tjäns-
terna köps från Kårkulla samkommun, Pargas och Eskoon sosiaalipalvelut 
(13.660 euro).  
Hälsovård, som består av mödra- och barnrådgivning, skolhälsovård och häl-
sofrämjande, underskrider budgeten med 50.201 euro (varav interna hyrorna 
underskrider budgeten med 26.137 euro) och ligger 23.650 euro under föregå-
ende års budget.    
 
5) Äldreomsorg 
Äldreomsorg består av förvaltning, hemvård, serviceboende, intensifierat servi-
ceboende och åldringshem. 
Nettokostnaderna för äldreomsorgen underskrider budgeten med 415.929 
euro och ökningen från föregående år är 280.646 euro eller 3,2%. Orsaken till 
underskridningen av nettobudgeten är att mer intäkter än budgeterat erhållits 
(160.807 euro) och mindre kostnader än budgeterats har använts (257.995 
euro). Försäljningsinkomster av staten för krigsinvalider överskrider budgeten 
med 57.887 euro och äldreomsorgens avgiftsinkomster överskrids med nästan 
30.000 euro. Uttag ur testamentsmedel i balansräkningen bokförs som inkomst 
i resultaträkningen, vilket inte budgeterats. Övriga bidrag och understöd 
överskrids därför med 58.280 euro. Motsvarande summa har sedan använts för 
olika anskaffningar och bokförts som driftskostnad .  
Personalkostnaderna underskrider budgeten med 221.691 euro och ökade 
från föregående år med 211.342 euro eller 2,6%. Antalet hemservicetimmar 
hos klienterna har ökat i jämförelse med föregående år. Vårddagarna på våra 
boenden har minskat med 1.194 vd eller drygt 3 heltidsboenden.  
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Kostnader för köptjänster från K5 under detta resultatområde är läkartjänsterna 
som köps från Doctagon samt palliativ hemvård. Budget 115.950 euro och an-
vändning 119.244 euro. 
Öppenvård äldreomsorg består av hemvård (sammanslagen hemservice + 
hemsjukvård), Solgärdet, Pörtom seniorboende, rehabilitering äldreomsorg, 
stödtjänster, stöd för närståendevård, seniorträffar samt dagverksamhet. En 
profilering av hemvården pågår. 
Hemservicens timmar hos klienterna har ökat från föregående år med ca 2.200 
timmar eller 10%. Matportionerna åt hemmaboende klienter har minskat med 
2.785 st från föregående år. Kostnaderna för bespisningstjänsterna har minskat 
med 20.860 euro och måltidsavgifterna som erhålls från klienterna har ökat 
med nästan 2.000 euro eller endast 0,6%. Måltidsavgifterna, lunch för hemma-
boende, höjdes från 5,90 euro till 6,00 euro för år 2015. Hemvårdens kilome-
terersättningar har minskat med 36.745 euro från föregående år.  Tre stycken 
bilar har anskaffats till hemservicen under hösten 2014 och en bil har erhållits 
genom ett testamente. Det har medfört att kilometerersättningarna till persona-
len minskat och är en bra inbesparing för äldreomsorgen. Bilarna i denna pris-
klass behöver köras ca 18.000 km per år för att bli lönsamma i jämförelse med 
att betala km-ersättning. Bilarna har använts på de längsta rutterna och de har 
körts i medeltal 44.000 km/år Avsikten är att anskaffa ännu någon bil till hem-
vården. 
Nettokostnaden för hemvården (hemservice+hemsjukvård) har ökat med 
99.411 euro eller 4,9% från föregående år. 
Närståendevården underskrider nettobudgeten med 16.133 euro. Kostnader-
na har minskat med 28.816 euro eller 5,8% från föregående år 
Serviceboende består av Efraim och Bostället. Vårddagarna på serviceboende 
har minskat med 7.058 vd (d.v.s. motsvarande 19,3  klienter) från föregående 
år. Minskningen beror på att 22 platser på Efraim ändrades till intensifierade 
serviceboendeplatser från och med 1.4.2015. Serviceboendeplatser på Efraim 
är i fortsättningen 20 st.   
Kostnaderna underskrider budgeten med 29.560 euro. Intäkterna överskrids 
med 15.700 euro. 
Intensifierat serviceboende består av Alvina boende, Pörtehemmet, Solback-
en, Alina (22 platser från Efraim) och köpta tjänster (Mikeva).  
Nettokostnaderna underskrider budgeten med 182.030 euro. Intäkterna 
överskrids med 87.890 euro och kostnaderna underskrids med 96.850 euro. 
Avgiftsintäkterna överskrider budgeten 65.432 euro. Övriga understöd och bi-
drag, som är uttag ur fonder och som inte budgeterats, överskrider budgeten 
med 23.757 euro. 
Personalkostnaderna underskrider budgeten med 136.670 euro. Alvina gör den 
största underskridningen med 120.310 euro och personalkostnaderna ligger 
14.270 euro under föregående års bokslut. Köp av tjänster från övriga (Mikeva) 
har ökat med 8.725 euro. 
Vårddagarna har ökat på de intensifierat serviceboende med 6.460 st (motsva-
rande 17,7 klienter). 
Åldringshemmen består av Fridahemmet och köpta kundtjänster av andra 
kommuner. Fridahemmets nettokostnader överskrider budgeten med 28.896 
euro eller 1,8% och ökningen från föregående år är 112.915 euro eller 7,6%. 
Personalkostnaderna ökar med 46.512 euro (utökning med en anställd), interna 
hyrorna ökar med nästan 34.000 euro samt vårdmaterial och mediciner ökar 
med 22.400 euro. 
Köptjänsterna från andra kommuner har ökat med endast 800 euro från före-
gående år. 
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Det har skett så många förändringar inom äldreomsorgens organisation mellan 
år 2014 och år 2015 så det är svårt att jämföra kostnaderna och intäkterna med 
föregående år. Därför har jämförelsen till största delen gjorts mot budgeten 
2015.  
 
6) Miljöhälsovården underskrider budgeten med 23.612 euro.   

 
 
 

Vård- och omsorgsdirektören föreslår: 
 
Vård- och omsorgsnämnden besluter 
 
fastställa bifogade berättelse över vård- och omsorgsnämndens verksamhet för 
år 2015. 
 
samt att anteckna ovan gjorda analys av bokslutet för kännedom. 
 
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut: 
 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 
------------------------------------------------- 
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Verksamheten sommaren 2016 
 
 

T.f ledande läkare Gerd Kronlund: 
 
De flesta avdelningar på hälsovårdscentralen, hemsjukvården och familjeservi-
cen fungerar med reducerad personalstyrka under semesterperioden något 
som framgår av bilagan. Vissa verksamhetspunkter hålls även stängda under 
ett antal veckor. Verksamheten på hälsostationerna fungerar med tidsbeställd 
vårdarmottagning och hemsjukvård medan vårdbedömningen sköter tidsbe-
ställningen. Tidigare års erfarenhet visar att genom en god framförhållning och 
planering av arbetet förlöper arbetet väl och de tidsbeställda mottagningstider-
na har inte använts fullt ut. Sommaren 2016 planeras att Töjby, Övermark och 
Pörtom hälsostationer fungerar med reducerad verksamhet under tiden 6.6.-
14.8. Bristen på kompetenta läkare är fortsättningsvis stor. Verksamheten på 
akutmottagningen och hvc-sjukhus fungerar normalt under sommaren medan 
de tidsbeställda läkarmottagningarna fungerar med reducerad verksamhet un-
der tiden 13.6.-14.8.2016.Hemsjukvården, barn-och mödravården, receptförny-
elser och läkarkonsultationer fungerar så gott som normalt. 
 
 

Vård- och omsorgsdirektören föreslår: 
 
Vård- och omsorgsnämnden besluter 
 
att bilagda förslag angående verksamhet sommaren 2016 godkänns. 
 
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut: 
 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 
------------------------------------------------- 
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För kännedom 
 
 
 
Enheternas verksamhetsberättelser för 2015  Bilaga A-B 
 
Socialjourens redovisning för 2015  Bilaga C 
 
Zonta International Distrikt 20 rf:s resolution   Bilaga D 
 
 
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut: 
 
Bifogade handlingar antecknades för kännedom. 
 
---------------------------------------------------- 
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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: §§ 11, 13 
 
 
 
 
Emedan över beslutet får göras i 89 § 1 mom. Kommunallagen avsett rättelseyr-
kande får besvär inte anföras över följande beslut: §§ 10, 12 
 
 
 
 
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, 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 ären-
de som gäller sökande av ändring. Om avgifterna föreskrivs i lagen om avgifter för 
domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer 26.7.1993/701. 
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