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Sammanträdets laglighet och beslutförhet 
 
 
Sammanträdet konstaterades vara lagligen sammankallat och med hänsyn till 
antalet närvarande medlemmar beslutfört. Tre extraärenden godkändes till lis-
tan, §§ 20-22. 
 
 
------------------------------------------------- 
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Protokollets justering 
 
 
Till protokolljusterare valdes medlemmarna Bengt Norrback och Ann-Charlotte 
Åkerman samt fastställdes att protokollet skall justeras i stadskansliet på en 
mellan protokolljusterarna och protokollföraren överenskommen tidpunkt. Enligt 
tidigare beslut skall det justerade protokollet hållas framlagt till allmänt påseen-
de andra fredagen i följande månad räknat från sammanträdesdagen. Protokol-
let hålls framlagt till allmänt påseende fredagen den 10.4.2015  kl  9.00 – 15.00 
i kanslist Uppgårds tjänsterum. 
 
 
------------------------------------------------- 
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Verksamhetsberättelse för år 2014  
 

 
Ekonomichef Marina Nordström: 

 
Över verksamheten för år 2014 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 2014. 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.  
 
På grund av det ekonomiska ansträngda läget år 2014 uppmanades nämnder-
na att tidigarelägga utvärderingen av höstens budgetutfall. Detta betyder att 
budgetjämförelsen för år 2014 gjordes utgående från 7 månaders förbrukning. 
Budgeterade externa kostnader hade för 7 månader använts till 54 % och de 
externa inkomsterna hade influtit till 52 %. I det läget var det svårt att bedöma 
årets utfall då en sommarsemestermånad med vikarier och semesterlön var 
obetald och samkommunernas budgetutfall klarnar först vid årets slut. Med allt 
mera köptjänster i budgeten, både externa och interna poster, som påverkas av 
andra parter blir det också svårare att kunna göra tillförlitliga budgetuppfölj-
ningar under året. Under höstens gång har det mer och mer klarnat att en inbe-
sparning på lönerna kommer att göras. Förväntningarna har däremot varit att 
t.ex. sjukvårdsdistriktets budget skulle överskridas. Även andra överskridningar 
förväntades. I budgetjämförelsen för 7 månader konstaterades det att barn-
skyddskostnaderna kommer att överskridas med ett större belopp under året. 
En budgetändring gjordes där budgeterade utgifter omfördelades för att täcka 
den förväntade överskridningen om 250.000 euro. Bl.a. köps mindre tjänster av 
Kårkulla och budgeterade medel om 75.000 euro kunde överföras till barnskyd-
det. Även från K5, personliga hjälpare och Specialsjukvården överfördes me-
del. Ändringarna medförde ingen nettokostnadsökning för vård och omsorg. 
Resultatet för barnskyddskostnaderna för 2014 blev trots allt en överskridning 
om 44.700 euro. I övrigt förväntades en utjämning mellan överskridningar och 
underskridningar i vård och omsorgens budget och inga fler budgetändringar 
gjordes under året.  
 
I februari–mars startade Bäckvägens serviceenhet sin verksamhet med dyg-
netruntvård. Klarabo verksamheten avslutades och de två anställda som fanns 
där överfördes till Bäckvägens serviceenhet. Nyanställningar om 4 personer 
gjordes. För några klienter som vård och omsorgen tidigare köpt tjänster av ut-
omstående kunde nu avslutas och klienten togs in i egen verksamhet. 
 
Nettokostnaderna (externa+interna samt inkl. avskrivningar) för vård- och om-
sorgen år 2014 blev 31,1 milj. euro. Nettokostnaden minskade med 632.390 
euro eller 2% från föregående år. Av budgeterade medel har 96,13% använts. 
Netto underskrids driftsbudgeten med 1.252.618 euro, ett exceptionellt bra 
resultat. Intäkterna har influtet 500.320 euro mera än budgeterat och kostna-
derna ligger 752.900 euro under budget (avskrivningarna överskrids med 602 
euro).  
 
Personalkostnaderna för egen verksamhet har ökat med endast 86.009 euro 
eller 0,6% från föregående år och 96,5 % av budgeterade medel har använts. 
Sjukförsäkringsersättningarna från FPA har ökat med 64.395 euro eller 43,4% 
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från föregående år. Personalen har varit betydligt mera långtidssjukskrivna. 
Trots det har både sjukvikarie och semestervikarieutgifter minskat från föregå-
ende år med 2,7%. En orsak till detta är troligen att personalen vid kortare sjuk-
skrivningar försökt klara sig utan vikarie. En annan orsak är att det har varit 
svårt att erhålla vikarier och då speciellt sjuksköterskor. Fastanställdas lön har 
en förbrukningsprocent om endast 97% trots en stram budgetering. Orsaken 
torde även här härröra från långtidssjukskrivningarna samt den kroniska bristen 
på läkare och tandläkare. En anställd har rätt till sjukledighet med ordinarie lön i 
60 kalenderdagar och därefter två tredjedelar av sin lön i 120 kalanderdagar 
och löneutbetalningen upphör helt vid längre sjukskrivningar.  
 
Många omständigheter har möjliggjort ett bra bokslut. Närpesborna har, som 
det ser ut i olika statistiker, varit friskare. Samkommunernas verksamhet har 
varit förmånligare än tidigare, de ekonomiska realiteterna har börjat påverka 
även deras arbete. Ett stort tack skall framför allt riktas till vård och omsorgens 
personal som gjort ett bra arbete med ett stort ansvar för att nå detta resultat. 
 
Krav från utomstående och förändringar i invånarnas hälsotillstånd kan snabbt 
vända ekonomin så ett bra bokslut år 2014 behöver inte betyda att så är fallet 
även år 2015. Regionförvaltningsverket har under hösten granskat verksamhe-
ten på äldreomsorgens boenden i Närpes. På flera av boendena var personal-
tätheten något för låg. Mera 24/7 vårdplatser behövs och fastigheter behöver 
saneras. Redan detta medför en ordentlig kostnadsökning. För att klara av 
framtidens utmaningar inom vården kommer en kombination av avgiftshöjning-
ar och en sänkning av servicenivån fortfarande att behövas.  
 
En närmare analys av orsakerna till det goda ekonomiska utfallet 2014 presen-
teras här (budget jmf mot utfall): 
 
INTÄKTERNA överskred budgeten med 500.320 euro, vilket består av (de 
största posterna inom resultatområdet nämns): 
 
 Hälso- och sjukvård totalt  238.944 euro 
  Hemkommuners. o förs. till kommuner 144.185 
  Tandvårdsavgifter  31.537 
  Fullkostnadsers.från obl.förs. 26.760 
  Övriga försäljningsintäkter 16.428 
  Fonduttag (testamentsmedel) 12.993 
 Äldreomsorg totalt   244.950 euro 
 Försäljningsink. av staten (krigsinv.) 38.712 
 Måltidsavgifter (avgiftshöjning) 45.619 
 Stödservice  30.291 
 Hemvårds- o hemsjukvårdsavg. 29.951 
 Övriga intäkter  13.458 
 Fonduttag (testamentsmedel) 66.315 
 Barn och familjeservice totalt  19.411 euro 
 
KOSTNADERNA underskred budgeten med 752.899 euro, vilket består av 
(de största posterna nämns): 
 
 Personalkostnaderna underskrids med  494.985 euro 
 En del läkar- och tandläkartj. budgeterade 
 här men genomförts som köptj. av övriga 
 Köp av kundtjänster samkommuner  236.314 euro 
  Specialsjukvård (budgetändr 200.000) 131.354 
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  K5 (budgetändring 25.000) 69.824 
  Utv.stördas vård (budget- 
  ändring 75.000 euro)  46.826 
 Köp av kundtjänster övriga   - 178.874 euro 
  Köp av kundtj. övriga; hvc - 166.140 
  främst köp av läkar o tandläkartj. 
 INTERNA bespisningstjänster   60.637 euro 
 INTERNA hyror    103.250 euro 
    
Alla resultatområden underskrider sina budgeter samt de tre stora resultatom-
rådena hälso- och sjukvård, specialsjukvård och äldreomsorg underskrider 
dessutom föregående års förbrukning. 
 
Nettokostnaderna för bespisningstjänsterna steg år 2012 i jämförelse med 
nettokostnaden för de egna köken med 18,5% medan kostnaderna i bokslutet 
2013 ökar med endast 1.700 euro eller 0,1%. Kostnaderna för 2014 har mins-
kat med 17.200 euro från föregående år men också portionsantalet har minskat 
något eller 0,8%.  Köksreformen år 2012 ledde till en kostnadsökning i initial-
skedet (utökad administration) men ser ut att kunna stävja kostnadsutveckling-
en på sikt. Portionerna till hemmaboende åldringar har ökat något medan por-
tionerna till åldringshem, boendena och hvc-sjukhuset minskade. Beläggningen 
på anstalterna och boenden har också i år varit något lägre än föregående år. 
Bespisningstjänsterna underskrider budgeten med 60.637 euro. 
 
I de interna hyrorna ingår numera också kostnaden för städning av fastighe-
ten. Hälso- och sjukvårdens anstaltsbiträden överfördes till tekniska avdelning-
en redan den 1.9.2012 medan von:s övriga anstaltsbiträden överfördes vid års-
skiftet 2012-2013. Detta gör det omöjligt att inom vård- och omsorg följa upp 
kostnaden för städningen mellan åren. De interna hyrorna underskrider bud-
geterat med 103.250 euro. Både kostnaderna för interna hyror och bespis-
ningstjänster utjämnas i bokslutsarbetet, d.v.s. i ett mycket sent skede vilket 
försvårar budgetuppföljningen.  
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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. Från år 2012 bokförs även stadens andel i kostna-
derna för K5 administrationen och K5 projekten under resultatområdet. Budge-
ten för K5:s del är 298.830 euro ( ingår budgetändring under året, minskning 
25.000 euro) och användningen 278.204 euro. 
Netto underskrids budgeten med 27.873 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 skopiverksamhet, budgeterat 131.530 euro och använt 127.017 
euro. 
Netto underskrids hälso- och sjukvårdens budget med 387.332 euro och 
minskningen från föregående år är 191.675 euro eller 3,7%. Intäkterna 
överskrids med 238.944 euro och kostnaderna underskrids med 148.388 euro. 
Den största inkomstöverskridningen sker på hemkommunersättningarna och 
försäljningen till kommuner som överskrider budgeten med 144.185 euro. Fak-
tureringen för året kom igång sent och vid budgetjämförelsen för 7 månader 
hade endast 43,8% av hemkommunersättningarna influtit., t.ex. för öppen sjuk-
vård hade 120.000 euro budgeterats och 30.000 euro influtit. En budgetändring 
där inkomstförväntningen för öppen sjukvård minskades med 30.000 euro gjor-
des.  
Beläggningen på hvc sjukhuset har varit 81% under året och platser har sålts 
till andra kommuner (62 klinikfärdiga patienter). Ca 110 personer har bytt häl-
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socentral och har Närpes hvc som sin huvudsakliga hvc. Hemkommunerna fak-
tureras för sina klienter och intäkter överskrider budgeten. 
Tandvårdsavgifterna har också erhållits mera än budgeterat, 31.537 euro. 
Tandvårdsavgifterna var budgeterade på samma nivå som föregående år. Be-
söken har ökat med 1,3% och en ny åtgärdskod har införts, vilket kan vara en 
förklaring till ökningen. 
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 överskrids med 166.140 euro. Däremot görs en inbesparing på per-
sonalkostnader om 302.627 euro. Alla 5 tandläkartjänster har budgeterats som 
fastanställda men en tandläkartjänst har trots allt skötts med köptjänster av öv-
riga. Eftersom beläggningen på hvc-sjukhus varit låg under året har inte semes-
ter eller sjukvikarier anställts fullt ut. 
De båda företagshälsovårdarna slutade i början av året och en hälsovårdare i 
egen verksamhet omplacerades för att sköta verksamheten året till slut. Även 
andra anställda, bl.a. ledande skötaren, gjorde en arbetsinsats. För år 2014 har 
företagshälsovården lyckats generera en vinst. För den personal som tillfälligt 
överförts till företagshälsovården har inte vikarier anställs i samma utsträckning 
och inbesparingar av personalkostnader har gjorts. 
För att stävja kostnadsökningen inom specialsjukvården har hälso- och 
sjukvården övertagit en del av specialsjukvårdens uppgifter. Osäkerhet råder i 
vissa fall om hur detta påverkar totalkostnaderna. Klienter överförs allt tidigare 
från specialsjukvården till hvc-sjukhuset. Beräknade dagar i DRG-paketen un-
derskrids men någon kreditering märks inte. Kardiologtjänster såsom bl.a. hol-
ter-undersökningar utförs på hvc med hjälp av köptjänster. Skopiundersökning-
ar har utförts i K5:s regi. Klinikfärdiga tas genast emot. Ett kontinuerligt arbete 
med att försöka stävja specialsjukvårdens kostnader genom att erbjuda utökad 
service på egen hälsovårdscentral har eventuellt börjat ge resultat. 
Bruttokostnaden för kompletterande tjänster överskrider budgeten med 
51.611 euro eller 4,6%. Kompletterande tjänster uppvisar ingen nettokostnad 
eftersom alla kostnader via interna poster fördelas till användarna. Det är viktigt 
att budgeten följs annars överförs överskridningsrisken till användarna av tjäns-
terna.  
 
3) Specialsjukvård 
Specialsjukvården består av kostnader för Vasa centralsjukhus, vård på andra 
inrättningar samt gemensamma andelar. Från år 2012 har K5 övertagit den 
psykosociala verksamheten från specialsjukvården.  Ett skilt kostnadsställe har 
öppnats för enheten och sammanräknas till specialsjukvårdskostnaden. Under 
slutet av året startades även primärvårdsjouren vid Centralsjukhuset i Vasa. 
Totala kostnaden för specialsjukvården år 2014 är 12.040.913 euro. I kostna-
den ingår också köp av tolktjänster för klienternas räkning, år 2013 17.739 euro 
och år 2014 25.044 euro en ökning om 41%. 
Under året gjordes en budgetändring för specialsjukvårdsanstalter där kostna-
derna minskades med 200.000 euro (till förmån för barnskyddet). 
Specialsjukvårdsbudgeten totalt underskrider budgeten med 170.657 euro och 
kostnaderna från föregående år har minskat med hela 406.187 euro eller 3,3%. 
Dessutom kommer en del av specialsjukvårdens överskott 2014 att återbetalas 
till delägarkommunerna. För Närpes del kan det bli ca 200.000 euro. Den even-
tuella återbetalningen sker först år 2015 efter att beslut tagits i samkommunens 
fullmäktige. 
Delägarkommunerna i sjukvårdsdistriktet uppmanade i budgeteringsskedet 
specialsjukvården att för år 2014 minska sina kostnader med 2%. Därutöver 
har Närpes köpt betydligt mindre tjänster än föregående år. 
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Kostnaderna för outlierdagar (vårddagar utanför DRG-paketet) på Vasa cen-
tralsjukhus har minskat med nästan 40% eller nästan 200.000 euro. Kostna-
derna för Drg-paketen har minskat med 12% eller nästan 700.000 euro.  
Öppenvårdsbesöken ligger i stort på samma nivå som föregående år medan 
kostnaderna för bäddavdelningsvård ökar med 20% eller 127.000 euro. 
Samjouren startade 1.10.2014 i Vasa och grundavgiften för 3 månader har varit 
25.890 euro medan jourbesöken 177 st. har kostat 16.960 euro, därtill en ut-
jämningsfaktura om 14.216 euro. 
Kostnaderna för den psykosociala enheten blev år 2014 697.506 euro, eller 
39.304 euro under budget. 
 
4) Barn- och familjeservice 
Barn- och familjeservice består av resultatenheterna förvaltning, socialt arbete, 
handikappservice, utvecklingsstördas vård och hälsovård. 
Nettobudgeten underskrids med 72.638 euro. Nettokostnadsökningen 
från föregående år är 218.702 euro eller 5,2%. 
Resultatenheten socialt arbete består av socialarbete, missbrukarvård, barn-
skydd och utkomststöd. Klarabo-verksamheten upphörde i början av året och i 
februari-mars startade Bäckvägens serviceenhet med dygnet runtvård för 10 
klienter.  
I slutet av året tog Närpes emot kvotflyktingar och en flyktingkoordinator an-
ställdes i oktober. Staten står för kostnaderna de första åren. 
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 4.583 euro från föregående 
år eller 7%. Missbrukarvårdsarbetaren finns sedan 2011 inom K5 men kostna-
derna för Närpes andel bokförs här. Budgeten underskrids med 39.777 euro. 
Kostnaderna för barnskyddet ökade med 97.000 euro eller 18% från föregå-
ende år. Barnskyddskostnaderna ökar i en oroväckande snabb takt. På 4 år har 
kostnaderna mera än fördubblats. År 2010 kostade barnskyddet ca 300.000 
euro och 2014 är kostnaden 638.193 euro. En budgetändring om 250.000 euro 
mera utgifter gjordes under året. Trots det överskreds budgeten med 44.700 
euro. 
Kostnaderna för utkomststödet minskade med 24.595 euro eller 11,2% från 
föregående år och underskred budgeten med 20.013 euro. För det grundläg-
gande utkomststödet erhålls en statsandel om 50%, men däremot för förebyg-
gande understöd erhålls ingen statsandel. Statsandelarna för utkomststödet har 
minskat med 17.079 euro från föregående år. 
Handikappservicens nettokostnader ökade med nästan 15.000 euro eller 
2,3% i jämförelse med föregående år. Budgeten 2014 underskrids med ca 
28.400 euro. Trots en budgetändring där kostnaderna för personliga hjälpare 
minskades med 50.000 euro underskrids kontot med drygt 31.000  euro. Färd-
tjänst för handikappade har ökat något och överskrider budgeten med 18.350 
euro. 
För utvecklingsstördas vård budgeterades det med en liten minskning av 
kostnaderna i jämförelse med föregående års förbrukning. Några klienter flytta-
des från Kårkulla in i egen verksamhet. Mindre tjänster köps och vårdtyngden 
på klienterna har minskat något. Kostnaderna minskade och en budgetändring 
om 75.000 euro gjordes under året. Trots ändringen underskrids budgeten 
2014 med 46.826 euro och minskningen från föregående år är 140.467 euro. 
Tjänsterna köps från både Kårkulla samkommun och Eskoon sosiaalipalvelut 
(11.789 euro).  
Hälsovård som består av mödra- och barnrådgivning, skolhälsovård och hälso-
främjande underskrider budgeten något och ligger på nästan samma nivå som 
föregående år.   
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5) Äldreomsorg 
Äldreomsorg består av förvaltning, hemvård, serviceboende, intensifierat servi-
ceboende och åldringshem. 
Nettokostnaderna för äldreomsorgen underskrider budgeten med 542.262 
euro och minskningen från föregående år är 297.403 euro eller 3,3%. Orsaken 
till underskridningen av nettobudgeten är att mer intäkter än budgeterat erhållits 
(244.950 euro) och mindre kostnader än budgeterats har använts (297.312 
euro). Som tidigare nämnts är det försäljningsinkomster av staten för krigsinva-
lider, måltidsavgifter och avgifter för bl.a. stödtjänster inom hemvården som 
överskrids mycket. På grund av resursbrist har en större eftersläpning i fakture-
ringen av klienterna rått under året, vilket försvårat uppföljningen. Uttag ur tes-
tamentsmedel i balansräkningen bokförs som inkomst i resultaträkningen, vilket 
inte budgeterats. Övriga bidrag och understöd överskrids därför med 66.315 
euro. Motsvarande summa har sedan använts för olika anskaffningar och bok-
förts som kostnad.  
Personalkostnaderna underskrider budgeten med 238.546 euro och mins-
kade från föregående år med 111.999 euro eller 1,4%. Antalet hemservicetim-
mar hos klienterna har minskat i jämförelse med föregående år. Vårddagarna 
på våra boenden har minskat med över 2.500 vd eller nästan 7 heltidsboenden. 
Beläggningen på äldreomsorgens boenden har precis som för hvc-sjukhuset 
varit lägre än föregående år. Alvina boende har den lägsta beläggningen och 
där har också den största inbesparingen på personalkostnaderna skett. Fram 
till den 1.6.2013 var Alvina delat i två enheter, boende och anstalt. Enheterna 
fanns i Övermark och Pörtom. Detta försvårade budgeteringen för år 2014 och 
bl.a. särskilda ersättningar blev något för högt budgeterade. Verksamheten blev 
billigare då enheterna slogs ihop och befinner sig under samma tak.  
Kostnader för köptjänster från K5 under detta resultatområde är läkartjänsterna 
som köps från Doctagon samt palliativ hemvård. Budget 74.980 euro och an-
vändning 67.884 euro. 
Hemservicens timmar hos klienterna har minskat från föregående år med ca 
3.080 timmar eller 10,6%. Besöken har ökat med 902 besök eller 1,3%. Perso-
nalkostnaderna har minskat med nästan 53.619 euro från föregående  eller 3%. 
Förändringarna är delvis en följd av införandet av det mobila besöksplanerings-
systemet och eventuellt ett lite friskare klientel. 
Matportionerna åt hemmaboende klienter är på ungefär samma nivå som före-
gående år. Kostnaderna för bespisningstjänsterna har minskat med 17.400 
euro och måltidsavgifterna som erhålls från klienterna har ökat med nästan 
16.500 euro. Måltidsavgifterna för en dag höjdes från 11,40 euro till 12,60 euro 
för år 2014. Hemvårdens kilometerersättningar har minskat med 35.270 euro 
från föregående år.  Tre stycken bilar har anskaffats till hemservicen under hös-
ten och en bil har erhållits genom ett testamente. Bilarna har gjort att kilometer-
ersättningarna till personalen minskat. Bilarna medför också en inbesparing för 
äldreomsorgen (skild utr.). 
Nettokostnaden för hemservicen har minskat med 97.630 euro eller 5,5% 
Närståendevården överskrider nettobudgeten med 47.173 euro eller 10,6%. 
Serviceboende består av Efraim och Bostället (ännu finns också kostnaderna 
för Solgärdet och Pörtom servicecenter under serviceboende). Vårddagarna på 
serviceboende har ökat med 1.458 vd från föregående år, d.v.s. 4 klienter mera 
på årsnivå. Intäkterna har stigit med 115.542 euro men 57.527 euro är fondme-
del och har använts till inventarieanskaffningar som inte budgeterats. Inkomst-
ökningen från föregående år blir då 58.015 eller 11,6%. Det är hemvårdsavgif-
ter och måltidsersättningar som ökat.  
Kostnaderna underskrider budgeten med 91.840 euro. Detta beror på att inter-
na hyror ligger 101.924 euro under budget. 
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Nettokostnaden ökar från föregående år med 0,2%. 
Intensifierat serviceboende består av Alvina boende, Pörtehemmet, Solback-
en och köpta tjänster (Mikeva).  
Det är svårt att jämföra kostnaderna och intäkterna med föregående år efter-
som Alvinahemmet överfördes till intensifierat serviceboende från 1.6.2013.  
Nettokostnaderna underskrider budgeten med 184.580 euro. Intäkterna 
överskrids med 25.269 euro och kostnaderna underskrids med 159.312 euro. 
Personalkostnaderna underskrider budgeten med 82.900 euro. Orsaken är att 
Alvina underskrider sin personalkostnadsbudget med 120.450 euro. Även en 
jämförelse mot budgeten blir svårt då de interna posterna varierar år från år. I 
år underskrids de interna bespisningstjänsterna med 62.880 euro eller 12%. 
Köp av tjänster från övriga (Mikeva) har minskat med 20.690 euro och nytt för 
året är att intensifierat serviceboendetjänster köps av samkommun 16.233 
euro. 
Åldringshemmen består fr.o.m. 1.6.2013 av Fridahemmet och köpta kund-
tjänster av andra kommuner. Fridahemmets nettokostnader underskrider bud-
geten med 57.050 euro eller 3,7% och ökningen från föregående år är endast 
5.410 euro.  
Köptjänsterna från andra kommuner har ökat med 28.085 euro från föregående 
år eller 82,8%. 
 
6) Miljöhälsovården underskrider budgeten med 52.457 euro.   

 
 
 

Vård- och omsorgsdirektören föreslår: 
 
Vård- och omsorgsnämnden besluter 
 
fastställa bifogade berättelse över vård- och omsorgsnämndens verksamhet för 
år 2014. 
 
samt att anteckna ovan gjorda analys av bokslutet för kännedom. 
 
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut: 
 
Förslaget godkändes enhälligt. Nämnden tackade ekonomichefen, enhetsche-
ferna och vård- och omsorgsdirektören för ett mycket väl gjort arbete. 
 
------------------------------------------------- 
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Antagande av anbud för städning hos krigsinvalider 1.6.2014-31.5.2015 med 
möjlighet till option för tiden 1.6.2015-31.5.2016 
 

 
Ekonomichef Marina Nordström: 

 
Med stöd av militärskadelagen är det möjligt för en kommun att anordna olika 
former av stödservice för krigsinvalider och statskontoret ersätter kostnaderna. 
Vård- och omsorgsnämnden i Närpes har erbjudit städservice för krigsinvalider 
med en invaliditetsgrad om minst 20%. Städservicen är avgiftsfri för kunderna. 
 
Städservicen har under året (1.6.2013 – 31.5.2014) skötts av Country Farm 
entreprenör Camilla Bärnqvist. Kontraktet med entreprenören går ut den 
31.5.2014. Anbudsförfrågan har den 5.4 annonserats i tidningen Syd-
Österbotten och på stadens hemsida. Anbudet skall gälla för perioden 1.6.2014 
– 31.5.2015 med möjlighet till ett optionsår 1.6.2015 - 31.5.2016. Sista inläm-
ningsdag var tisdagen den 22.4.2014 kl. 15.00. Städningen skall skötas med 
entreprenörens redskap och medel i enlighet med vård och omsorgens hygien-
krav och städintervallet är städning varannan vecka. 
 
Inom utsatt tid har fyra anbud inlämnats varav ett återtogs: 
1)  CF Cleaning (tidigare Närpes Country Farm), Camilla Bärnqvist 
 Anbudspris 23,01 euro/timme moms ingår.  
2)  Alina Hoivatiimi Kust Österbotten / Care Trading Oy, Katja Hellman 
 Anbudspris 34 euro/timme INGEN moms ingår.  
3) Hus & Trädgårdsservice Ek Sofia Ab 
 Anbudspris 26,00 euro/timme moms ingår. 
 
Privat socialservice är momsfri under förutsättning att serviceproducenten är in-
förd i registret över privata serviceproducenter eller har lämnat in en anmälan 
till den kommun inom vilken tjänsterna produceras. Servicen skall övervakas av 
socialmyndigheterna och producenten skall ha en plan för egenkontroll. Dessa 
tre anbudsgivare är anmälda till kommunen och anses producera momsfri pri-
vat socialservice. Jämförelsen av anbuden görs därför på momsfritt pris för 
samtliga. 
 
1) CF Cleaning 18,56 euro/timme 
2) Alina Hoivatiimi Kust Österbotten / Care Trading Oy 34 euro/timme 
3) Hus & Trädgårdsservice Ek Sofia Ab 20,97 euro/timme 
 
 

Vård- och omsorgsdirektörens förslag: 
 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar 
 
att välja det ekonomiskt fördelaktigaste anbudet för städning hos krigsinvalider 
under period 1.6.2014 – 31.5.2015. Om antagande av eventuellt optionsår 
meddelas senast 30.4.2015. Nämnden besluter att ingå avtal med CF Clea-
ning, Camilla Bärnqvist och det momsfria priset är 18,56 euro/timme. 

 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut: 

 
Förslaget godkändes enhälligt. Paragrafen justerades genast. 
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------------------------------------------------- 
 
 
Vård- och omsorgsdirektörens förslag: 

 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar 
 
att anta optionsåret 1.6.2015 – 31.5.2016 för städning hos krigsinvalider med 
CF Cleaning, Camilla Bärnqvist och det momsfria priset är 18,56 euro/timme. 
 
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut: 
 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 
------------------------------------------------- 
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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. Under februari-april 2013 och maj-augusti 2013 
har vi haft ramavtal med Dedicare gällande köp av läkartjänster och de läkare 
som erhållits har fungerat bra. I och med semestrar är läkarsituationen skör och 
därmed borde avtal (bilaga A) ingås för att säkra tillgången till läkare för perio-
den 23.03–30.08.2015. Ramavtalet kompletteras med en orderbekräftelse när 
lämplig läkare finns tillgänglig och behov finns. 

 
 
Vård- och omsorgsdirektören föreslår: 

 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 
 
att skriva ett ramavtal med Dedicare (Bilaga A) gällande köp av läkartjänster 
under tiden 23.03–30.08.2015. 

 
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut: 
 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 
------------------------------------------------- 
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Verksamheten sommaren 2015 
 
 

T.f. ledande läkare Gerd Kronlund: 
 
De flesta avdelningar på hälsovårdscentralen, hemsjukvården och familjeservi-
cen fungerar med reducerad personalstyrka under semesterperioden vilket 
framgår av bilagan. Verksamhetspunkter hålls även helt stängda under ett antal 
veckor. Under sommaren 2014 fungerade verksamheten på hälsostationerna 
med tidsbeställd vårdarmottagning och hemsjukvård under åtta veckor. Tidsbe-
ställningen sköttes av vårdbedömningen. Genom en god framförhållning och 
planering av arbetet förlöpte systemet bra och de tidsbeställda tiderna använ-
des inte fullt ut. I stället kunde resurser riktas till hälsovårdscentralen där trycket 
tidvis var stort. Under sommaren 2015 planeras att Töjby, Pörtom och Över-
mark hälsostationer fungerar med tidsbeställd vårdarmottagning och hemsjuk-
vård under tiden 1.6- 9.8.2015 dels på grund ekonomiska skäl dels på grund av 
bristen på kompetenta vikarier. Bristen på läkare är fortsättningsvis svår. Verk-
samheten på akutmottagningen och hvc-sjukhus fungerar normalt under som-
maren medan de tidsbeställda läkarmottagningarna fungerar med reducerad 
verksamhet under tiden 15.6- 10.8.2015. Dessutom fungerar hemsjukvård, 
barn- och mödravård, receptförnyelse och läkarkonsultationer så gott som nor-
malt. 
 
Att få tag i kompetent vårdpersonal har visat sig vara svårt. Utan kompetenta 
vikarier är det omöjligt att upprätthålla normal verksamhet. Till en del avhjälps 
situationen med sjukskötar-, närvårdar- och läkarstuderande som kan jobba 
som vårdare under handledning. Vid akut personalbrist förflyttas personal från 
ett verksamhetsställe till ett annat för att få verksamheten att fungera i enlighet 
med vårdgarantins krav. 

 
 

Vård- och omsorgsdirektören föreslår: 
 
Vård- och omsorgsnämnden besluter 
 
att bilagda förslag angående verksamhet sommaren 2015 godkänns. 
 
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut: 
 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 
------------------------------------------------- 
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Information om läkar- och tandläkarsituationen 
 
 

T.f. ledande läkare Gerd Kronlund: 
 
I enlighet med statliga krav och instruktioner informeras förtroendemän och be-
folkning kontinuerligt om hur vårdgarantin efterföljs. Regionförvaltningscentra-
lerna sänder regelbundet ut förfrågan om bl.a. köer och tillgänglighet samt på 
vilket sätt informationen sker. Hälsovårdscentralen informerar befolkningen på 
stadens hemsida och med hjälp av lokala medier. Vård- och omsorgsnämnden 
informeras regelbundet både officiellt och informellt i samband med möten. 
 
Läkarsituationen har försämrats. Vård- och omsorgsnämnden har sex läkar-
tjänster, av vilka fyra är ordinarie besatta. En läkare är moderskapsledig. Tre 
pensionerade läkare tjänstgör dels inom skolhälsovården dels på hvc på deltid, 
två som köpläkare och den tredje som anställd. Under sommaren är arbetsin-
satsen av dessa läkare dock begränsad. Röntgenavdelningen köper röntgenlä-
kartjänster en dag/vecka och hvc köper kardiologtjänster en gång/månad.  
 
Under sommaren och övriga semestertider är verksamheten begränsad. För att 
klara vårdgarantin är hälsovårdscentralen tvungen att köpa läkartjänster vilket 
ofta är förknippat med problem. Dels innebär systemet problem med vårdkonti-
nuitet dels handlar det ofta om läkarstuderande i slutskedet av studierna med 
stort behov av handledning och stöd. 
 
Köerna till läkare håller sig inom vårdgarantin. Under sommarmånaden är dock 
verksamheten kraftigt reducerad så att akuta och halvakuta hälsohinder sköts 
likaså mödra- och barnrådgivning, hvc-sjukhus och hemsjukvård. Vid akuta 
vårdbehov ges tid samma dag via vårdbedömning på vårdar- eller akutmottag-
ningen. Kön till tidsbeställd mottagning har förlängts och är i detta nu 4-5 veck-
or. Till vissa läkare är köerna avsevärt längre. Vårdbedömningen fördelar pati-
entströmmar enligt vårdbehov. Trycket på akutmottagningen är stort delvis på 
grund av brist på mottagningstider och stor efterfrågan. Efter att samjouren flyt-
tade till Vasa har trycket på både telefonservice och akutmottagning ökat efter-
som väntetiderna vid samjouren upplevs som oskäligt långa. 
 
Av fem tandläkarbefattningar är fyra ordinarie besatta. På grund av tjänstledig-
het är två tandläkare i arbete. För att klara vårdgarantin köps tandvårdstjänster. 
En italiensk tandläkare arbetar deltid på hvc ca en vecka/månad. Eftersom den 
andra befattningen som tandhygienist är obesatt efter att den tidigare arbetsta-
garen gått i pension köps sådana tjänster motsvarande en halv tandhygienist.  
Köerna har vuxit inom tandvården under detta år och närmar sig den kritiska 
halvårsgränsen för icke-akuta problem. Akuta och halvakuta problem sköts i 
enlighet med vårdgarantin så att akuta tandvärkar bereds tid samma dag eller 
dagen efter. Halvakuta tandvårdsproblem som plomber som lossnat sköts inom 
en vecka. Det långsiktiga arbetet med att förbättra befolkningens tandhälsa för-
svåras när så stor del av arbetstiden går åt till akuta tandvårdsåtgärder. Efter-
som barnens tandhälsa enligt DMF-index försämrats har en del av tandskötar-
resurserna använts till profylax.  
 
Trots aktiva försök att rekrytera både läkare och tandläkare har vi inte lyckats 
locka läkare eller tandläkare att stanna för en längre tid. Ett problem som vi de-
lar med de flesta av våra grannhälsovårdscentraler. På längre sikt försöker vi 
åtgärda problemet genom att ge möjlighet för ungdomar som studerar till läkare 
och tandläkare att under studietiden arbeta på hälsovårdscentralen. 
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Vård- och omsorgsdirektören föreslår: 
 
Vård- och omsorgsnämnden antecknar ärendet för kännedom. 
 
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut: 
 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 
------------------------------------------------- 
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Till kännedom 
 
 
- Socialjouren/Statistik för år 2014 Bilaga A 
 
 
 
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut: 
 
Bifogade handlingar antecknades för kännedom. 
 
---------------------------------------------------- 
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Ordnande av mun- och tandvårdsjour utanför tjänstetid enligt jourförord-
ningen 

 
 

Vård- och omsorgsdirektör Tony Pellfolk: 
 
Enligt den jourförordning som träder i kraft 1.1.2015 bör kommun själv eller via 
en samkommun ordna brådskande vård inom mun- och tandvården även utan-
för tjänstetid. Enligt förordningen och dess motiveringar skall primärvården ord-
na mun- och tandvårdsjour mellan kl. 8 – 21 under årets alla dagar. För ord-
nande av jour under nattetid kl. 21.00-08.00 ansvarar specialansvarsområdena 
(ERVA). Brådskande tandvård utanför tjänstetid är enbart ämnad för att sköta 
om allvarliga och akuta besvär i sådana fall att vården inte kan överföras till föl-
jande dag. 
 
Den brådskande mun- och tandvården utanför tjänstetid planeras ordnas i 
samarbete med kommunerna inom Vasa sjukvårdsdistrikt (förutom Jakobstad) 
och Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri. Detta innebär att vid behov kan en 
tandläkare och -skötare kallas på plats. Särskilt tillstånd för samarbetet i ett om-
råde som omfattar två sjukvårdsdistrikt har ansökts från social- och hälso-
vårdsministeriet. Förfaringssättet godkändes inte, men man har överklagat be-
slutet och kommit överens om förfaringssättet under 2015. Jouransvaret förde-
las mellan avtalskommunerna enligt förhållande i befolkningsmängden och be-
folkningsmängden kontrolleras årligen. Således bör tandvården i Närpes stad 
ordna jour utanför tjänstetid under 10 dagar år 2015. 
 
Enligt planen ordnar varje avtalskommun själv jour under tjänstetid på varda-
gar. Jour utanför tjänstetid ordnas i samarbete med avtalskommunerna under 
vardagar från måndag till torsdag kl. 16 – 21 och på fredagar, söckenhelgsaft-
nar, söckenhelger samt veckoslut kl. 15 – 21. Vasa stad förhandlar om köp-
tjänst av ett privat företag för sin egen del, men även för övriga intresserade 
kommuner. För Närpes del kommer jouransvaret att ordnas via det avtalet.        
 

 
Vård- och omsorgsdirektören föreslår: 

 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 
 
att mun- och tandvårdsjouren utanför tjänstetid ordnas i samarbete 
med kommunerna inom Vasa sjukvårdsdistrikt och Etelä-Pohjanmaan sairaan-
hoitopiiri i enligt med bilaga A.  
   
 

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: §§ 14, 18, 19 
 
 
 
 
Emedan över beslutet får göras i 89 § 1 mom. Kommunallagen avsett rättelseyr-
kande får besvär inte anföras över följande beslut: §§ 15, 16, 17, 20, 21, 22 
 
 
 
 
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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