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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 Bengt Ös-
terberg samt fastställdes att protokollet skall justeras i stadskansliet på en mel-
lan protokolljusterarna och protokollföraren överenskommen tidpunkt. Enligt ti-
digare 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 11.11.2016  kl  9.00 – 15.00 i 
kanslist Uppgårds tjänsterum. 
 
------------------------------------------------- 
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Utlåtande över utkast till regeringens proposition till landskapsreform och 
reform av ordnandet av social och hälsovården samt  om rege-
ringens proposition med förslag till lag om produktion av social- 
och hälsovårdstjänster. 

 
 

Vård- och omsorgsdirektör Tony Pellfolk: 
 

En social- och hälsovårdsreform och inrättandet av en landskapsförvaltning be-
reds inom ramen för ett projekt som är gemensamt för social- och hälsovårds-
ministeriet och finansministeriet. Ministerierna begär utlåtande om utkastet till 
regeringens proposition till landskapsreform och reform av ordnandet av social- 
och hälsovården samt till lagar som har samband med dem (Bilaga A samt Bi-
laga B; Sammanfattning på svenska, allt material finns på 
http://alueuudistus.fi/sv/utkast-till-regeringsproposition-31-8-2016).  Ytterligare 
begär social- och hälsovårdsministeriet om utlåtande om utkast med förslag till 
lag om produktion av social- och hälsovårdstjänster (Bilaga B). Allt material 
finns på http://stm.fi/sv/begaran-om-utlatande.  
Landskapsreformen och social- och hälsovårdsreformen innebär att det i Fin-
land inrättas 18 landskap med egna val och fullmäktige. Från 1.1.2019 skall 
landskapen ordna alla social- och hälsovårdstjänster inom sitt område. Därmed 
ansvarar landskapen efter 2019 för att befolkningen får social- och hälsovårds-
tjänster i enlighet med lag. Utöver social- och hälsovårdstjänster ansvarar land-
skapen för arbets- och näringstjänster, regionutveckling, miljö- och hälsoskydd, 
trafikplanering, landsbygdsutveckling samt räddningsväsende. Finansieringen 
erhålls via staten, vilket innebär att kommunerna efter 2019 inte längre ansva-
rar för eller finansierar social- och hälsovårdstjänster. Propositionen stipulerar 
inrättningen av landskapen, om landskapens förvaltning, ekonomi, om överfö-
ringen av ansvaret för ordnandet av social- och hälsovårdstjänster från kom-
munerna till landskapen, om finansieringen, genomförandet av reformen, per-
sonalens ställning samt egendomsarrangemang.  Målsättningen med social- 
och hälsovårdsreformen är att genomföra en service- och förvaltningsreform 
som utgår från självstyrelse för landskapen. Målet är att minska hälso- och väl-
färdsskillnaderna mellan människor samt att förbättra tjänsternas jämlikhet, till-
gången till tjänsterna och tjänsternas verkningsfullhet samt stävja kostnadsök-
ningen. Målet är också att integrera den statliga regionförvaltningen och land-
skapsförvaltningen.  Centrala faktorer är integration och valfrihet.  
Regeringens förslag till lag om produktion av social- och hälsotjänster, syftar till 
att säkerställa klient- och patientsäkerheten för de som anlitar social- och häl-
sovårdstjänster, att säkerställa tjänsternas kvalitet, och att främja samarbetet 
mellan tjänsteproducenter och myndigheter. Enligt nuvarande lagstiftning till-
lämpas tillstånds- och anmälningsförfarande om privata social- och hälsotjäns-
ter, medan nu föreslås ett registreringsförfarande som gäller alla tjänsteprodu-
center. För att kunna inleda verksamhet skall både tjänsteproducenten och 
tjänsteenheten antecknas i registret över producenter av social- och hälsotjäns-
ter och att ett registreringsbeslut fattats. Enligt förslaget skall den nya lagen in-
nehålla bestämmelser om rätten att producera social- och hälsotjänster. Det är 
tjänsteproducenten som skall säkerställa att tjänsterna som produceras är av 
god kvalitet, kundorienterad, säkra och ändamålsenliga, samt övervaka genom-
förandet av dem. Lagen föreskriver om verksamhetenhets ledning och an-
svarspersoner. Tjänsteproducenterna skall ha en plan för egenkontroll som om-
fattar alla tjänster. Registret skall omfatta en uppgifter om tjänsteproducenten 
och verksamhet som finns tillgängliga för var och en.  
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 Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården, Valvira,  och region-
förvaltningsverken ska fungera som register- och tillsynsmyndigheter. Tjänste-
producenten ska lämna de behövliga uppgifterna till Valvira, som överför ären-
den som gäller registrering av tjänste-enheter till det behöriga regionförvalt-
ningsverket. Ärendet behandlas av det regionförvaltningsverk på vars område 
tjänsterna produceras. Samtidigt tas kravet på kommunernas förhandsinspekt-
ioner bort.       

 
 

Vård- och omsorgsnämndens utlåtande  
 
Nuvarande förslag har delats upp i olika delar, dels, jourförordningen, nu i land-
skapsreformen och reform av ordnandet av social- och hälsovården  och vård- 
och regionalförvaltningsreformen och lag om produktion av social- och hälso-
vården, samt senare i utlåtande kring valfrihet och flerkanalfinansiering. Att dela 
upp reformen i flera olika delar försvårar kommunernas möjlighet att ge ett kon-
struktivt välgrundat utlåtande. Principerna för valfrihet är ännu inte klara, men 
är avgörande  för hela reformen. I Österbotten bör t.ex. service och tjänster på 
både svenska och finska garanteras. Om reformen verkställs bör den verkstäl-
las stegvis och genom försök. Valfriheten riskerar att öka ojämlikheten och ris-
kerar leda till ökade kostnader. Styrsystem kring kvalitet och krav på integrerad 
service är avgörande för att kostnaderna inte skall öka okontrollerat.    
Reformens mål att minska hälso- och välfärdsskillnaderna  Kommunerna som 
haft både ordnaransvar och producerat social- och hälsovårdstjänster har enligt 
nuvarande förslag ingen roll i framtiden inom social- och hälsovården. Att helt 
riva ner nuvarande ordnar- och produktionsstrukturer kan inte vara kostnadsef-
fektivt, därmed bör  kommunerna även i framtiden kunna fungera som produ-
center av social- och hälsovårdstjänster, speciellt av närservice. Med omfat-
tande valfrihet finns det stora risker att integrationen försvagas ännu mera än 
idag. En lucka-principen som har eftersträvats under en lång tid, t.ex. familje-
center, riskerar enligt nuvarande förslag att urvattnas.  Styrsystem och riktlinjer 
gällande kvalitet och integration är avgörande för reformens resultat, då mark-
nadsekonomi styr. Troligen förbättrar social- och hälsovårdsreformen jämlik-
heten mellan regionerna, men jämlikheten mellan befolkningsgrupperna påver-
kar den troligtvis inte. Beroende på utformningen av valfrihetsmodellen är ris-
ken att den till och med kan öka ojämlikheten, speciellt då man jämför valfrihet-
en och utbud mellan stads och landsbygdsmiljö. Dyrare produktionskostnader i 
landsbygdsmiljö med långa geografiska avstånd bör tas hänsyn till i finansie-
ringssystemet. Det är mycket tveksamt att reformförslaget leder till en inbespa-
ring på 3 miljarder euro, dels har vi en demografisk förändring som i sig själv 
leder till ökat behov av service och tjänster , samt dels finns det stora risker 
med effektiv integration om produktionen splittras alltför mycket på olika produ-
center. Innovativa lösningar som leder till inbesparingar är också upp till var och 
ett landskap att inkludera i servicestrategin. En annan farhåga är hur utform-
ningen av incitament och krav på förebyggande arbete och tidigt ingripande 
som leder till inbesparingar på sikt inkluderas i respektive servicestrategi.  
De uppskattade besparingarna bedöms som orealistiska med tanke på nuva-
rande lagstiftning och normstyrning, största delen av kostnaderna utgörs av 
personalkostnader, och den demografiska prognosen pekar på ökande ser-
vicebehov.  Att enbart konstatera att starkare statlig styrning leder till minskade 
kostnader genom minskade anslag trots högre behov är inte förenligt med lag 
och god etik. Befolkningens objektiva rättigheter och till viss del subjektiva rät-
tigheter kan inte förbises, trots begränsade resurser. Reformen innebär att 
finansieringen för Österbotten del minskar mest i landet räknat per invånare en-
ligt utkastet till landskapens finansieringslag (29.6.2016). Som enda landskap 
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skall Österbotten minska sin finansiering fram till åtminstone år 2029, trots att 
utmaningarna med en förändrad befolkningsstruktur i Österbotten är lika som 
för landet i övrigt. Detta är inte lika behandling av landets invånare. Finansie-
ringen, ifall staten står för den, bör nästan uteslutande basera sig på storleken 
på olika åldersgrupper, t.ex. antal 0-6-åringar, antalet 7-17-åringar, antalet 18-
25-åringar, antalet 26-64-åringar, antalet 65-74-åringar och antalet personer 
över 75 år. Detta skapar riktiga incitament att idka förebyggande resurseffektiv 
verksamhet samtidigt som möjligheten att optimera genom olika diagnoser för-
svinner. Motsvarande slutsats har man också kommit fram till i Danmark som 
genomfört en omfattande kommun- och regionreform för knappt tio år sedan. 
Förslaget innebär att ojämlikheten inom Österbotten växer på grund av att re-
surserna inte räcker till ett heltäckande serviceutbud inom hela landskapet. 
Ojämlikhet förekommer inte enbart mellan regioner utan också inom regioner 
och mellan befolkningsgrupper. Små klientgrupper, t.ex. vissa handikapp, per-
soner som behöver krävande psykiatrisk vård och i stora delar av landet 
svenskspråkiga kunder, kan hamna i kläm. Reformen bör trygga närservice till 
alla, också mindre klientgrupper. I Österbotten kommer serviceformerna att be-
skäras väsentligt på grund av koncentration av jour och specialsjukvård, vilket 
inte är förenligt med GrL 122§ som stadgar att den finsk- och svenskspråkiga 
befolkningen skall ha lika möjligheter att erhålla tjänster på det egna språket. 
11§ i lagförslaget innebär att invånarna i Österbotten inte kommer att kunna 
påverka väsentliga delar av sin social- och hälsovård på grund av detta. För-
slaget om en koncentrering av jouren får inte behandlas fristående från land-
skapsreformen, eftersom konsekvenserna av centraliseringen har betydande 
konsekvenser för landskapen.  
I den föreliggande modellen beaktas inte i tillräcklig grad behovet av en hel-
hetsintegrering mellan kommunernas verksamhet och social- och hälsovårds-
tjänsterna. Förslaget innebär för en majoritet av befolkningen att befintliga inte-
grerade modeller (specialdagvård, elevvård, socialt arbete, primärvård samt fri-
tid, kultur och samhällsplanering) monteras ned. För att behålla en god totalin-
tegrering av kommunens verksamhet är det viktigt att elevvård, socialt arbete, 
familjeservice och äldreomsorg bibehålls i kommunernas regi.  
Benämningen självstyrande landskap kan ifrågasättas eftersom landskapen 
inte kan påverka sina inkomster, utan är helt och hållet finansierade av staten. 
Statsrådet och de 5 samarbetsområde kan också sätta upp riktlinjerna för land-
skapens servicestrategi. Reformen leder oundvikligt till en beskärning av det 
demokratiska systemet i Finland. Beskattningsrätten för respektive landskap 
ses som nödvändigt. Att omfattande delar av basservicen faller inom ramen för 
valfrihet, minskar invånarnas insyn i verksamheten och beslutsfattande riskerar 
att fördunklas.  Om reformen verkställs bör bestämmelserna om nationella ser-
vicecenter strykas, eftersom landskapen som självstyrande enheter bör kunna 
bestämma om hur stödtjänsterna organiseras.  Kommunerna som haft ordnar 
ansvar sedan begynnelsen och producerat vård och service bör även i framti-
den kunna fungera som producenter. Det är oskäligt att begränsa kommuner-
nas möjligheter att bolagisera social- och hälsovården och på lika villkor kunna 
konkurera under valfrihetsprincipen. Med tanke på räddningstjänsterna för 
landskapen och kommunerna är det bättre att räddningsverket organiseras i 18 
räddningsverk på landskapsnivå än att fem landskap sköter hela uppgiften. 
Staten har för stark roll i styrningen. Landskapen måste kunna besluta om sin 
egen finansieringsbas för att bibehålla starka incitament att utveckla landskap-
et. Finansieringsmodellen måste beakta tvåspråkighet och skärgård som grun-
der för statsandelar. Vi anser att man i beredningen förväxlar befolkningsgrup-
pernas servicebehov med strukturella merkostnader för tvåspråkighet. Att 
svenskspråkiga anses friskare till viss del och har mindre servicebehov kan inte 
förväxlas med strukturella merkostnader för tvåspråkigheten såsom rekrytering, 
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översättning, utbildning av personal mm. Behovskoefficienterna beaktar inte i 
tillräckligt hög grad förebyggande verksamhet. De beaktar inte heller handikapp 
och utvecklingsstörning som båda påverkar kostnaderna i hög grad. 
Ur landskapens självstyrelseperspektiv är det problematiskt att landskapet var-
ken kan påverka de centraliserade tjänsterna, sättet att producera dessa tjäns-
ter eller kostnaderna för dem. Denna lösning innebär att organiseringsansvaret 
i de olika landskapen är olika och det faktiska organiseringsansvaret är oklart. 
Österbotten bör tilläggas som landskap som har omfattande jourtjänster dygnet 
runt för att på ett jämlikt sätt för hela befolkningen trygga tillgången till tjänster 
som omfattas av dessa enheter och för att garantera grundlagsenliga rättighet-
er för både svensk- och finskspråkiga. 
I lagen bör införas ett särskilt stycke om personer i behov av svenskspråkig 
specialsomsorg. För att garantera att svenskspråkiga personer med utveckl-
ingsstörning har tillgång till specialomsorg bör stipuleras om att den verksamhet 
som Kårkulla bedriver kan fortsätta över landskapsgränserna . 
Statsrådets behörighet att besluta om samarbetsavtalen bör strykas i lagutkas-
tet som tydligt självstyrelsevidrig. Styrningen av landskapens verksamhet bör 
basera sig på gällande lagstiftning, inte på statsrådets eller ministernas förvalt-
ningsbeslut. Statens styrning som inriktas på de tjänster landskapen ordnar bör 
gälla endast de strategiska målen. 
Tryggandet av de språkliga grundrättigheterna måste ske på lag-nivå och inte 
genom avtal med mellan landskapen. Valfriheten, mångproducentmodellen och 
bolagiseringsskyldigheten äventyrar den klientorienterade integrationen. I den 
föreliggande modellen beaktas inte heller i tillräcklig grad behovet av en hel-
hetsintegrering mellan kommunernas verksamhet och social- och hälsovårds-
tjänsterna. 
För att språkminoriteterna ska kunna tryggas högklassiga tjänster på lika villkor 
som den övriga befolkningen bör de språkliga konsekvenserna bedömas 
grundligt och på bred bas innan förslaget överlämnas till riksdagen. 
I Österbotten kommer serviceformerna att beskäras väsentligt på grund av 
koncentration av jour och specialsjukvård, vilket inte är förenligt med service på 
enahanda grunder. Invånarna i Österbotten kommer inte att kunna påverka vä-
sentliga delar av sin social- och hälsovård på grund av detta. Därmed uppstår 
språkliga konsekvenser som inte är förenliga med grundlagen. 
Lagförslaget försätter den österbottniska befolkningen i ett annat läge än den 
övriga befolkningen i landet, eftersom hela 87,4 % av österbottningarna får 
längre väg än 70 km eller 50 minuter till en enhet med omfattande jour. Lagför-
slagets målsättning är att 80 % av befolkningen ska ha kortare väg än så. 
Närpes stad kräver att Österbotten bör tilläggas som landskap med omfattande 
jourtjänster dygnet runt. Därmed skulle Vasa centralsjukhus bli det trettonde 
sjukhuset som har omfattande jourverksamhet. 
Ett registreringsförfarande för tjänsteenheter och –producenter anses under-
lätta administrationen jämfört med idag. Det är motiverat att registreringsförfa-
rande tillämpas på alla producenter. Förfarandet med en ensvarig  tjänstenhet 
för flera producenter riskerar att bli krångligt och svårhanterat. Vidare är det inte 
motiverat att en producent ansvarar för de övrigas uppgifter, samt är register-
ansvarig förenhetens  patient- och klientregister.   Enligt förslag tas även pro-
duktionen av social- och hälsovårdstjänster bort från kommunerna. I Kommu-
nerna finns en stor kunskap och hög kompetens gällande produktion av social- 
och hälsovårdstjänster och det är orimligt att de i framtiden inte skall få produ-
cera service. Det kan heller inte anses kostnadseffektivt att nedmontera stora 
delar av den offentliga produktionen. Tillämpning av marknadsekonomi inom 
vård- och omsorgsektorn är inte ändamålsenligt eftersom patienter och klienter 
inte har samma utgångsläge vad gäller valmöjlighet som en kund. Det finns en 
överhängande risk med en omfattande valfrihet att integrationen inte förverkli-
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gas. Det finns också en överhängande risk att ingen tar ett helhetsansvar för 
patienten och klienten i ett system med många luckor.  

 
 

Vård- och omsorgsdirektören föreslår: 
 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar avge ovanstående utlåtande till stadssty-
relsen med anledning av begäran om utlåtande utkast till regeringens proposit-
ion till landskapsreform och reform av ordnandet av social och hälsovården 
samt  om regeringens proposition med förslag till lag om produktion av social- 
och hälsovårdstjänster. 
 
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut: 
 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 
------------------------------------------------- 
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Utlåtande över Planen "Servicenätverk för Kust-Österbottens samkommun 
för social- och primärhälsovård område 2019" 

 
 

Vård- och omsorgsdirektör Tony Pellfolk: 
 
Arbetsutskottet vid Kust-Österbottens samkommun för social- och primärhälso-
vård begär om medlemskommunernas utlåtande på planen ”Servicenätverk för 
Kust-Österbottens samkommuns område fr.o.m. år 2019”. Samkommunstyrel-
sen behandlar planen på sitt sammanträde 24.11.  
 
Planen innehåller en beskrivning över servicestrukturen inom Kust-
Österbottens samkommun för social- och primärhälsovård område 2019.2019 
års servicenätverk omfattar de nuvarande hälsocentralernas närservice samt 
den gemensamma, regionala servicen som samkommunen producerar. Den 
framtida servicehelheten omfattar mera rörliga, mobila tjänster som är lättare 
att flytta från ett ställe till ett annat. Enligt planen bör även den framtida service-
ordnaren uppmuntra sina experter att besöka serviceanvändarna i större om-
fattning. Centrala faktorer inom samkommunområdets framtida servicenätverk 
är; utveckling/effektivering av hemvården och egna ansvarsläkare, omvandling 
av hälsovårdscentraler och socialvårdens enheter till gemensamma välfärds-
centraler, inledning av bemannade och obemannade hälsopunkters och hälso-
rums verksamhet , överföring av ansvaret tillbaka till kunden med hjälp av olika 
mobilapplikationer där den egna rehabiliteringen kan uppföljas, ansvarsläkare 
vid barn- och moderskapsrådgivning, student- och skolhälsovården, att land-
skapets specialläkare besöker områdets välfärdscenter, bättre kontroll över 
Sote-kostnader bland annat med hjälp av ovan nämnda åtgärder, säkerstäl-
lande av regionala psykosociala tjänster, stödande av barns och ungas välmå-
ende enligt K5-områdets gemensamma plan för barns och ungas välmående, 
samt trygga tjänsterna på regionala geriatriska center.  
 
Landskapsreformen och social- och hälsovårdsreformen innebär att det i Fin-
land inrättas 18 landskap med egna val och fullmäktige. Från 1.1.2019 skall 
landskapen ordna alla social- och hälsovårdstjänster inom sitt område. Därmed 
ansvarar landskapen efter 2019 för att befolkningen får social- och hälsovårds-
tjänster i enlighet med lag. 

 
 

Vård- och omsorgsnämndens utlåtande: 
 
Överlag är planen välgjord och genomtänkt. Planen kunde kompletteras med 
synpunkterna nedan.   
 
Planen kan kompletteras med en tabell över den framtida prognosen i befolk-
ningsantal för områdets kommuner. För Närpes stad, med beaktande av invå-
narantal, nu och i framtiden, och att Närpes är den största kommunen i Öster-
botten vad gäller areal är det grundläggande att det fortsättningsvis finns när-
service på minst samma nivå som idag. Viktig närservice och tjänster som bör 
finnas i Närpes är en välfärdscentral i enlighet med beskrivningen på s . 13-14 
inklusive bäddavdelning och rehabiliteringsavdelning, familjecentrets verksam-
het inklusive t.ex. social arbete, familjearbete, barn- och mödrarådgivning, häl-
sofrämjande och skolhälsovård samt äldreomsorg inklusive hemvård 24/7, 
hemrehabilitering, dagverksamhet, olika boendeformer som seniorboende och 
effektiverat serviceboende. Det finns fördelar med att samarbeta kring tjänster 
som psykosocial service, minnesskötare, ergoterapeut, talterapeut, vissa läkar-
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tjänster samt socialt arbete. Tidigare utredningar över kommunernas kostnader 
i relation till behov har utfallit på olika sätt i olika utredningar, men överlag visar 
de att kostnaden i relation till behovet är låga eller relativt lagom jämfört med 
övriga kommuner. Vid förändringsledarnas besök i Närpes konstaterades att 
underlaget för jämförelsen av kostnader i relation till behoven bör revideras, 
t.ex. figur 5 baserar sig på det underlaget.   
 
Beroende på hur landskapsreformen och social- och hälsovårdsreformen fram-
skrider är det viktigt att säkerställa närservicen på minst nuvarande nivå . Initialt 
var syftet med hela reformen trots allt att stärka basservicen. Principerna för 
valfriheten är fortfarande oklara, men enligt de nuvarande ramarna pratar man 
om omfattande valfrihet som regleras på en fri marknad, d.v.s. det fysiska ser-
vicenätverket bestäms av marknaden, d.v.s servicenätverket i Finland kommer 
att långt att styras av möjligheten att producera kostnadseffektiv vård och ser-
vice som är attraktiv för invånarna. I de fall service inte finns tillgänglig kan dock 
landskapets serviceinrättning själv producera den eller upphandla Troligen fall-
ler största delen av den vård- och omsorgsproduktion som finns i kommunerna 
inom ramen för valfrihet och skall produceras i bolagsform i en konkurrenssitu-
ation på marknaden. Framtida producenter av stora delar av nuvarande kom-
munal  vård och omsorgsproduktion blir privata bolag, tredje sektorn samt 
det/de offentliga aktiebolagen. Servicestrategin som uppgörs på landskapsnivå 
blir mycket viktig i framtiden vad gäller struktur, innehåll och styrning. Redan 
fungerande lösningar och struktur blir viktiga att inkludera i servicestrategin, om 
man anser att de bör fortgå. Eftersom vård och serviceformer som inte finns i 
den inte heller finansieras. 
 
Oro finns över hur den framtida finansieringen samt incitament för förebyg-
gande arbete, tidigt ingripande och rehabilitering. Dessa aspekter som på sikt 
leder till inbesparingar och minskar lidande är viktiga att noggrant reglera i 
landskapets servicestrategi. Finansieringen som bestäms i servicestrategin bör 
ta hänsyn till bl.a. högre kostnader för två-språkighet, mångkulturalitet samt 
geografiska avstånd. Enligt rådande behov bland invånarna bör nuvarande ser-
vicenätverk hellre utökas framom skäras ner. Vi har även en ålderstruktur och 
prognos som pekar på ökande behov av vård och service. 
 
I framtiden behöver vi prioritera förebyggande åtgärder, tidigt ingripande samt 
rehabiliterande arbete för att i framtiden kunna minska kostnaden högre upp i 
vårdtrappan, t.ex. förebyggande hembesök, hemrehabilitering, seniorrådgiv-
ning, dagverksamhet, minneskötare, psykosocial öppenvårdstjänster och folk-
hälsoarbete samt förebyggande arbete inom barn- och familjeservice etc.  När-
ståendevården samt samarbete med tredje sektorn bör bevaras och utvecklas. 
En annan viktig service är en koordinerad och integrerad helhet för den delen 
av befolkningen som har behov av flera serviceformer. 
 
På sidan 23, första stycket 2:a och 3:e meningen, föreslås att 3:e meningen 
stryks eftersom betydelsen är samma som meningen innan. Vidare, om omfat-
tande valfrihet realiseras är det ”kunderna” som styr resurstilldelningen, förut-
satt en fungerande valfrihet. 
 
Meningen  -” Det finns ett färdigt servicepaket (röntgen, laboratorium, dialys) 
som är utvecklat för det som landskapets södra del är i behov av och detta bör 
bekräftas” ( s 24, första stycket, 5:e meningen) stryks. Närpes stad hälsovårds-
central har egen ny digital röntgen apparat och utvecklat laboratorium i egen 
regi, och vi säljer även idag dessa tjänster till både närliggande kommuner och 
privata sektorn, och kan det därmed även i framtiden. Vi ser en stor fördel att 
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ha dessa tjänster i egen regi eftersom vi då kan styra över verksamhetsbeting-
elserna.     
 
För kongruensens skull bör man i samband med där man benämner service-
strukturen i en eller flera kommuner vid namn även inkludera övriga kommuner, 
t.ex. på sidan 13, stycke 4, sista meningen, eller stryka meningen.  
 
Meningen på sida 12, 2 stycket, 4:emeningen, ändras till ”De så kallade famil-
jecentren eller motsvarande verksamhet bör ha ett nära samarbete med hälso-
vårdscentralerna”. Följande 3 meningar kan strykas. Sidan 20, 2:a stycket, 1:a 
meningen kan strykas från ”då äldreomsorgscheferna...” 
 
Sammanfattningsvis, i Närpes har vi välfungerande vårdtrappor, inklusive effek-
tiv hemvård, rehabiliterande arbetssätt på våra äldreboenden, en god struktur 
inom äldreomsorgen, välfungerande och effektiv hälsovårdscentral och familje-
center, samt stödtjänster. 
 
  

Vård- och omsorgsdirektören föreslår: 
 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar  
 
att avge ovanstående utlåtande som nämndens utlåtande över planen - Ser-
vicenätverk för Kust-Österbottens samkommuns område fr.o.m. år 2019. 
 
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut: 
 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 
------------------------------------------------- 
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Budget 2017 och ekonomiplan 2018-2019 
 
 

Ekonomichef Marina Nordström: 
 
Fortsatt försiktighet har iakttagits då budgeten 2017 uppgjorts och speciellt då 
nyanställningar övervägts. I vårdreformen (enligt nuvarande tidtabell år 2019) 
kommer anpassningar till nya direktiv och ramar att krävas. Också nedskär-
ningen av statsandelarna till kommunerna, som pågått i många år, förväntas 
fortsätta. Det behövs handlingsutrymme för att balansera budgeten både på 
kort och lång sikt.  
  
Budgetramen för år 2017, som stadsfullmäktige godkände den 19.9.2016, är 
bindande mot fullmäktige på nettokostnadsnivå per resultatområde. Lö-
nerna beräknas i ramen minska med 1,4%. Det ingångna konkurrenskraftsav-
talet kommer att sänka kommunernas personalkostnader under åren 2017-
2019. De direkta lönekostnaderna beräknas minska med 1,4-1,5% medan lö-
nebikostnaderna minskar med 1%. För vård och omsorg innebär detta en 
minskning av personalkostnaderna med ca 310.000 euro. Staten tar dock till-
baka inbesparingarna som kommunerna erhåller via konkurrenskraftsavtalet 
genom att sänka statsandelarna med motsvarande belopp. Budgeteringen av 
personalkostnaderna i budgeten 2017 har utgått från den lönestat som perso-
nalchefen sammanställt.  
 
Sektorernas ansvariga tjänstemän har också detta år gjort framställningar om 
förändringar i behov av medel  till ramen. För vård och omsorgens del godkän-
des ingen nettokostnadsökning för verksamheten. Däremot gjordes en ned-
skärning av medlen om 370.000 euro med hänvisning till konkurrenskraftsavta-
let. Andra förändringar i verksamheten lösgör däremot medel för att kunna 
täcka utgifterna för de nödvändigaste utökningarna inför år 2017. Den möjlighet 
lagstiftaren gav vårdsektorn år 2016 med höjda avgifter inom hälsovården ger 
tilläggsmedel om drygt 100.000 euro på årsnivå, vilket bl.a. ger möjlighet att 
anpassa personaltätheten på hvc-sjukhuset. Bäddavdelningen i Närpes funge-
rar ganska långt som ett sjukhus med en stor klientomsättning. Personaltäthet-
en är låg i jämförelse med andra motsvarande avdelningar i regionen. Avgifts-
höjningen ger nu möjlighet att utöka personalen med en sjukskötare till hvc-
sjukhuset. 
 
Från den 1.1.2017 överförs det grundläggande utkomststödet till FPA. 
Kommunernas finansieringsansvar kommer ändå att kvarstå. Huvudprincipen i 
finansieringsansvaret är densamma som tidigare, d.v.s. varje kommun kommer 
också i fortsättningen att svara för hälften av den egna kommunens faktiska ut-
gifter för det grundläggande utkomststödet. Kostnaden kommer att dras av di-
rekt från kommunens statsandel för kommunal basservice och syns inte som 
en kostnad i budgeten, enligt preliminära beräkningar ca 135.000 euro. Det är 
fortfarande kommunen som beviljar behovsprövat kompletterande och förebyg-
gande utkomststöd. I barn- och familjeservicens budget beräknas kostnaderna 
för kompletterande utkomststöd att öka. Nettominskningen av kostnaderna på 
kostnadsstället utkomststöd i driftsbudgeten beräknas till 129.000 euro. En del 
av dessa medel har använts till att utöka personalen på Bäckvägens service-
boende med en vårdare anställd på deltid 78%. Verksamheten där har redan 
tidigare krävt tilläggspersonal och tidvis har tillfällig personal anlitats, nu görs 
arrangemanget permanent.  
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De båda förändringarna som nämns här ovan ger också ett ekonomiskt ut-
rymme att fortsätta anpassningen av äldreomsorgens verksamheten till de krav 
som regionförvaltningsverket påpekade vid sin granskning hösten 2014. Perso-
naltätheten, utgående från klienternas funktionsförmåga, var för låg på några 
enheter och kravet var att detta åtgärdas på sikt. En del har gjorts och ännu år 
2017 fortsätter anpassningen. Personalen på Alvina utökas med 1,5 närvår-
dare. För att förbättra vårdtrappans funktion behövs mera dygnetruntvårdplat-
ser inom äldreomsorgen. Flera långvårdsklienter vårdas för tillfället på hvc-
sjukhuset. Profileringen av serviceboendet Efraim till dygnetruntvård fortsätter. 
Fyra vårdplatser från Efraim överförs till Alina. En vårdare medföljer samt per-
sonalen på Alina utökas med en sjukskötare. Platsbristen inom äldreomsorgen 
märks också på Bostället som är ett senior- och serviceboende. Vårdkrävande 
klienter bor kvar länge och personalen räcker inte till för alla uppgifter. För att 
underlätta situationen på Bostället anställs en vårdare på 78%. 
 
RAM (externa poster): 
  Budget 2016 SD:s försl Minskning av Budgetram 
    till aktivitets Löne + bikostn..  2017 
     ökning 2017 (kon.krafts.avt.)   
Intäkter  4.461.160    4.461.160 
Utgifter - 34.675.060 0 - 370.000 - 34.305.060 
  
Netto  - 30.213.900 0 - 370.000 - 29.843.900 
 
 
I takt med befolkningens stigande ålder ökar också vårdbehovet. Med hjälp av 
en omfattande hemservice kan närpesborna bo hemma länge. Detta leder till 
att klienter som flyttar in på stadens serviceboenden är i allt sämre skick. 
Trycket på serviceboendena blir större och mera personal behövs. En utökning 
av nattpatrullverksamheten skulle också vara önskvärd men har inte ännu 
rymts med i budgeten. En grundligare analys av hemvården har gjorts under år 
2016 och en omorganisering av verksamheten kommer att ske under år 2017. 
Under året kan därför en omfördelning av medlen i budgeten vara nödvändig. 
 
Interna posterna är endast delvis införda i budgetförslaget 2017. Interna be-
spisningstjänsterna, interna hyror, interna adb-kostnader och interna städtjäns-
ter (de centralt införda posterna) ligger alla på samma nivå som i föregående 
års budget .  Nya poster införs tills styrelsen skall behandla budgeten. 
 
  
TJÄNSTEMANNABUDGETEN 
    
Enhetsansvariga inom vård- och omsorgssektorn har gjort upp budgetförslag 
utgående från verksamhetens behov. Sedan har resultatområdesansvariga be-
arbetat budgeten i akt och mening att få totala budgeten att närma sig rambud-
geten. Budgetförslaget har behandlats i vård- och omsorgssektorns lednings-
grupp. 
I budgetförslaget är externa kostnader 34.253.880 euro och externa intäkter 
4.409.980 euro. Nettobudgeten blir 29.843.900 euro. Nettoramen som fullmäk-
tige beviljade vård- och omsorgssektorn är 29.843.900 euro, d.v.s. budgetför-
slaget är enligt ramen år 2017. 
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BUDGETFÖRSLAGET 2017 RESULTATOMRÅDESVIS 
 
1. Utveckling och förvaltning 
Under resultatområdet budgeteras vård- och omsorgsdirektören, ekonomiche-
fen och två kanslister samt utgifter för nämndens verksamhet. Även Närpes 
stads andel av kostnaderna i K5:s administration budgeteras här, 288.260 euro. 
Vård- och omsorgsavdelningens samtliga projekt samt K5-projekten har sam-
lats under resultatområdet trots att projekten ansvarsmässigt hör till något an-
nat resultatområde. Nettokostnaden för projekten är 99.960 euro, eller en ök-
ning från föregående år om 8.800 euro. För Klusterprojektet (eArkiv) beräknas 
samma kostnad som föregående år. Nettokostnaden för Botniaprojektet betalas 
av utomstående och kostnaderna för Job center, ungdomsverksamheten, be-
räknas öka med 10.000 euro.  
Nettokostnaden för resultatområdet ökar med 4.670 euro i jämförelse med 
budget 2016. 
  
2. Hälso- och sjukvård.  
Intäkterna för hälso- och sjukvården ökar i budgetförslaget med 107.000 euro i 
jämförelse med budget 2016. Besöksavgifterna beräknas öka med 52.000 euro 
och tandvårdsavgifterna med 60.000 euro. Till största delen härrör sig ökningen 
från lagstiftningen som möjliggjort en större höjning av avgifterna inom hälso- 
och sjukvården. Hemkommunersättningarna, intäkter från andra kommuner för 
de tjänster de köper, varierar mellan åren beroende på andra kommuners be-
hov och den möjlighet vård och omsorgen i Närpes har att sälja tjänster.  
I budgetförslaget har totalt 6 läkartjänster budgeterats, 5 som ordinarie läkare 
och 1 som köptjänst (av ordinarie läkare är fr.o.m. 1.5.2016 4,29 budgeterade 
inom hälso- och sjukvård, 0,56 inom barn- och familjeservice och 0,15 inom 
äldreomsorgen). I budgetförslaget är 4 tandläkartjänster budgeterade som fast 
anställda och en som köptjänst.  
 
Personalkostnaderna minskar med 34.030 euro. En större andel av läkarkapa-
citeten budgeterats som fastanställda på hvc (lite mindre som köptjänst och 
från 1.5.2017 sköts läkarkapaciteten för äldreomsorgens boenden som teleme-
dicintjänster och anställda läkare kan koncentrera sig mera på hvc-
verksamheten). Personalen på hvc-sjukhuset utökas med en sjukskötare. 
Personalkostnaderna minskar trots det vilket beror på konkurrenskraftsavtalet. 
Kostnaden för köp av tjänster ökar med 188.850 euro vilket beror på att pri-
märvårdsjourens kostnader flyttas från specialsjukvården till hälso- och 
sjukvården. Tjänsterna produceras av specialsjukvården men för primärvår-
dens räkning.  
 
Minnesskötar, talterapi, ergoterapi, telemedicin (hvc-sjukhus) och geriatriska 
tjänster köps från samkommunen K5 till en budgeterad totalkostnad om 
151.940 euro. Budgeterade kostnaderna för talterapi och ergoterapi har från år 
2017 budgeterats på öppen sjukvård i stället för rehabilitering. 
Budgeterade kostnader för material, förnödenheter och varor ökar med 26.160 
euro från föregående år. Det är kostnaderna för vårdmaterial som har höjts 
med 21.400 euro. 
Nettokostnaden för resultatområdet ökar med 64.180 euro i jämförelse med 
budget 2016. 

 
3. Specialsjukvård  

OMSORGSN: 47/2016§ 47, OMSORGSN 2016-10-26 18:00 Sida 15



Specialsjukvårdskostnaderna för staden år 2016 kommer enligt nuvarande pro-
gnos att något underskrida budgeterade kostnader. Sjukvårdsdistriktet utgår 
preliminärt från att minska kommunandelarna med 1,2% till år 2017. Kostna-
derna för kommunerna är därtill beroende av behovet av tjänster. De kommun-
visa betalningsandelarna har inte beräknats ännu, men enligt preliminära upp-
gifter från distriktet överskrider vård och omsorgens budgetförslag i Närpes 
sjukvårdsdistriktets preliminära kalkyl för betalningsandelarna. Vård och om-
sorgens budgetförslag för specialsjukvårdsanstalterna minskar med drygt 
135.000 euro från föregående år. Kostnaderna för primärvårdsjouren har flyt-
tats till hälso- och sjukvården för år 2017 och har beaktats då minskningen av 
kostnaderna för specialsjukvårdsanstalterna beräknades. 
 
Under resultatområdet specialsjukvård har också kostnaderna för Psykosociala 
enheten budgeterats. För år 2017 budgeteras 789.760 för verksamheten vilket 
ligger ca 38.000 under K5:s förslag. Budgeterade kostnader minskar med 2.190 
euro i jämförelse med föregående år. I bokslutet 2015 var kostnaden för psyko-
sociala verksamheten 700.135 euro och prognosen för 2016 uppvisar en för-
brukning på nästan samma nivå och det finns ingen orsak att budgeten skall 
ligga ca 90.000 över nuvarande förbrukning. 
 
4. Barn- och familjeservice 
Budgeterade intäkter för barn- och familjeservicen minskar med 208.220 euro 
och budgeterade kostnader minskar med 295.460 euro i jämförelse med före-
gående års budget. Nettokostnaden minskar följaktligen med 87.240 euro. 
 
Den största förändringen i verksamheten är att ansökan om grundläggande ut-
komststöd överförs till FPA från och med 1.1.2017. Nettokostnadsförändringen 
på kostnadsstället Utkomststöd är en ”inbesparing” om 129.000 euro. Förvänt-
ningen är att kostnaden för kompletterande utkomststöd ökar då FPA övertar 
det grundläggande utkomststödet. 
 
Missbrukarvårdens budgeterade kostnader ligger något under föregående års 
budget. Vård- och omsorgen återgår till att köpa missbrukarvårdstjänster från 
Pixnekliniken enligt en engångsbetalning baserad på antalet svenskspråkiga i 
staden.   
 
Barnskyddskostnaderna minskar med 40.680 euro i budgeten 2017 i jämförelse 
med föregående år. En utökning sker däremot i förebyggande syfte som köp-
tjänster av övriga inom öppenvårdstjänster för barn, unga och familjer där bud-
geten ökar med 35.000 euro. Budgetuppställningen har ändrats en hel del inom 
socialvård i barn- o familjeservicen och en jämförelse mellan åren försvåras. 
 
Budgeterade kostnader 2017 för Bäckvägens serviceenhet ökar med 41.140 
euro i jämförelse med ursprunglig budget 2016, men under år 2016 gjordes en 
budgetändring till nästan samma belopp. Behovet av mera vårdarkapacitet har 
funnits en tid och tillfällig personal har varit anställd för att få verksamheten att 
fungera. För år 2017 föreslås en utökning med en vårdare på 78%. 
 
Under år 2016 görs ett försök med en befattning som koordinator/handledare 
för långtidsarbetslösa. Försöket har utfallit väl enligt den utvärderingen som 
gjorts och förslaget är att en koordinator/handledare anställs. Under de två 
kommande åren fungerar koordinatorn/handledaren till 20% för flyktingarbete. 
En flyktingkoordinator har under år 2016 varit anställd på 50% och det bedöms 
att denna tillfälliga befattning nu kan avslutas. 
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Handikappservicens kostnader ökar med 3.840 euro på årsnivå. 
 
Behovet av vård för utvecklingsstörda i form av köptjänster ökar. Budgeterade 
kostnader ökar med 28.670 euro i jämförelse mot ursprunglig budget år 2016. 
Budgeten för utvecklingsstörda har ändrats under år 2016, d.v.s. minskats med 
41.730 euro (till förmån för Bäckvägen), mot ändrad budget blir ökningen 
70.400 euro. Antalet boendeplatser har ökat i Närpes med den nya serviceen-
heten Nygränd.  
 
5. Äldreomsorg 
Intäkterna för äldreomsorgen ökar i budgetförslaget med 45.800 euro eller 
1,7% i jämförelse med föregående års budget. Ersättning från staten för krigs-
invalider har höjts med 15.000 euro. Avgiftsintäkter har beräknats inflyta margi-
nellt mera än budgeterat för år 2016. En liten förhöjning har därför gjorts i bud-
geten för 2017. Någon höjning av avgifterna till kunderna har inte inplanerats. 
Serviceavgifterna är beroende av klienternas intäkter vilket innebär att avgifter 
varierar mellan åren. Beläggningen på enheterna inverkar också på intäkternas 
storlek. På en tom plats borde därför en ny klient tas in så fort som möjligt.  
 
Budgeterade kostnader ökar med 30.080 euro i budgetförslaget år 2017.  
Profileringen av äldreomsorgens enheter fortsätter under året och nyanställ-
ningar har inplaneras. Fyra platser på Efraim ändrades till intensifierat service-
boende med dygnetruntvård och överförs till Alina, även en vårdare på Efraim 
överförs. Personalen utökas med en sjukskötare till en kostnad om ca 50.000 
euro. Platserna på Efraim blir 16 st och på Alina 26 st . Platsbrist för dygnetrun-
tvård inom äldreomsorgen råder och flera långvårdsklienter finns nu på bädd-
avdelningen. Platsbristen medför också att vårdkrävande klienter blir kvar på 
Bostället längre än avsiktligt, därför utökas personalen på Bostället med en 
vårdare på 78% eller drygt 32.000 euro. Enligt regionförvaltningsverket är per-
sonaltätheten på Alvina för låg utgående från klienternas vårdbehov. Nu fö-
reslåse en utökning av personalen med 1,5 närvårdare till en kostnad om ca 
65.600 euro. Trots utökningen av personalen med en resurs om 3,28 vårdare 
minskar personalkostnaderna totalt med 44.270 euro. Det är konkurrenskrafts-
avtalet som sänker kostnaderna mera än vad den planerade utökningen av 
personalen kostar. Ramen för vård och omsorg minskades med den förväntade 
inbesparingen p.g.a. konkurrenskraftsavtalet. 
 
Köp av kundtjänster ökar i budgeten med 48.170 euro. Äldreomsorgen utökar 
köp av telemedicintjänster från K5 till boendena Efraim, Alina, Solbacken och 
Frida från 1.5.2017. Kostnaden ökar med 58.500 euro. Från den 1.5.2017 har 
alla boenden, förutom de som hör till hemvården, telemedicintjänster. Hemvår-
den planeras erhålla tjänsterna från år 2018. Köptjänster från K5 beträffande 
palliativ vård utökas med 18.290 euro. Köp av vårdplats från annan kommun 
avslutas p.g.a. att behovet upphört. Kostnaden 2016 är budgeterad till 30.000 
euro.   
 
Kostnaderna för material, förnödenheter och varor ökar med 21.200 euro vilket 
till största delen beror på en höjning av kostnaderna för vårdmaterial i budget-
förslaget. 
Budgetförslaget 2017 för understöd till närståendevården budgeteras på 
samma nivå som föregående år. 
Nettokostnaden för resultatområdet minskar med 15.720 euro i jämförelse 
med budget 2016. 
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Miljöhälsovårdstjänster och tjänsterna för Kust-Österbottens samkommun 
(K5) köps av utomstående (värdkommun och samkommun). Externa kostna-
derna i budgetförslaget för Miljöhälsovården minskar med 3.640 euro (1,9%) 
och Kust-Österbottens samkommuns verksamhet ökar enligt detta budgetför-
slag med 88.400 euro eller 6,6% till år 2017. K5 har budgeterats som köp av 
kundtjänst från samkommun (konto 4310) och under det kostnadsställe till vilka 
samkommunen ger service enlig följande: 
 
Kostnadsställe   2016   2017 förändr. 
3001  Förvaltning  288.260 288.260 0 
30092  Projekt K5  4.530 4.130  - 400 
3015  Öppen sjukvård   
  Minnesskötare  36.055 36.055 0 
  Geriatrisk poliklinik  16.295 16.295 
  Talterapi   64.150 - 64.150 
  Ergoterapi   23.680 - 23.680 
3022  Rehabilitering  
  Talterapi  70.750  70.750 
  Ergoterapi  7.960  7.960 
3039  Psykosociala enheten 784.650 768.400 16.250 
  Rehabiliteringskoordin. 7.300 21.360  -14.060 
3046  Missbrukarvård  24.920 30.000 - 5.080 
3051  Flyktingar (integrationskoord.) 12.160 12.160 0 
3095  Hemvård  
  Palliativ vård  10.760 29.050 - 18.290 
3111  Pörtehemmet (Doctagon) 23.300 23.300 0 
3110  Alvina boende(Doctagon) 40.020 40.020 0 
3012  Hvc-sjukhus(bakj. Doctagon) 11.760 11.760 0 
 
  TOTALT   1.338.720 1.368.620 - 29.900 
       2,2 % 
Utökning av köptjänster från K5   
3100 Efraim Telemedicin 1.5.2017  9.850 - 9.850 
3115 Alina Telemedicin 1.5.2017  16.010 - 16.010 
3113 Solbacken Telemedicin  11.700 - 11.700 
3120 Frida Telemedicin 1.5.2017  20.940 - 20.940 
 
 TOTALT (med ny verksamhet) 1.338.720 1.427.120 - 88.400 
        6,6 % 
 
Nettokostnaden för K5 i budgetförslaget, för nuvarande verksamhet, ökar  med 
29.900 euro eller 2,2% i jämförelse med budgeten 2016. I det budgetförslag K5 
inlämnat ligger de beräknade kostnaderna något över detta budgetförslag. I ut-
låtandet som vård- och omsorgsnämnden gav över K5:s budgetförslag sägs att 
inga nya tjänster bör inrättas eller ny verksamhet inledas om inte en kostnads-
omfördelning från kommunerna till samkommun tydligt kan påvisas. Något ut-
rymme för utökade kostnader i vård och omsorgens ram har inte heller funnits. 
För att underlätta den ansträngda läkarsituationen som rått under en längre tid 
har budgeten för köp av telemedicintjänster utökas under år 2017. 
 
Budgetförslaget 2017 är uppgjord enligt nuvarande verksamhet men med ovan 
nämnda aktivitetsförändringar. I många fall är vård- och omsorgssektorns kost-
nader helt beroende av vad andra parter planerar och vilka kostnader som pre-
senteras som andel för Närpes. Egen verksamhet justeras enligt medel som 
kvarstår. 
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INVESTERINGAR 2017 
 
Tandvårdsunit till tandvården 35.000 euro 
Sjukhussängar o madrasser 10st hvc-sjukhus 30.000    ” 
Autoklav, hvc   42.000    ” 
Diskdesinfektor,  hvc  17.000    ” 
Web-tidbokning laboratoriet (med inst. o skoln) 6.200    ” 
Web-beställning centralförråd (med inst. o skoln) 5.000    ”  
Möbler till personal och boenden 30.000     ” 
 
Autoklav och diskdesinfektor finns också med i investeringsbudgeten år 2016. 
Upphandlingen är på gång men  leveransen kommer inte att kunna ske under 
år 2016. Medlen för upphandlingarna överförs därför till följande år. 
 
 

Vård- och omsorgsdirektören föreslår: 
 
Vård- och omsorgsnämnden besluter 
 
- behandla förslaget till budget för år 2017 och ekonomiplan för 2018-2019. 
 
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut: 
 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 
------------------------------------------------- 
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För kännedom 
 
 
- Enhetsvisa verksamhetsplaner 2017  Bilaga A-C 

 
- Rapport över arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte 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: §§ 45-48 
 
 
 
 
Emedan över beslutet får göras i 89 § 1 mom. Kommunallagen avsett rättelseyr-
kande får besvär inte anföras över följande beslut: 
 
 
 
 
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. 
 

§ 9998, OMSORGSN 2016-10-26 18:00 Sida 22



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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