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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 Sven Backman och Johanna Borg 
samt fastställdes att protokollet skall justeras i stadskansliet på en mellan pro-
tokolljusterarna och protokollföraren överenskommen tidpunkt. Enligt tidigare 
beslut skall det justerade protokollet hållas framlagt till allmänt påseende andra 
fredagen i följande månad räknat från sammanträdesdagen. Protokollet hålls 
framlagt till allmänt påseende fredagen den 6.11.2015  kl  9.00 – 15.00 i kans-
list Uppgårds tjänsterum. 
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Anhållan om bidrag från R. Henrikssons testamentsmedel för inköp av re-
habiliteringsredskap till hvc-sjukhus 

 
 

T.f. ledande läkare Gerd Kronlund: 
 
Hälsovårdscentralen anhåller om medel från R. Henrikssons testamentsmedel 
för inköp av rehabiliteringsredskap till hvc-sjukhus. 
 
HVC-sjukhuset har i samband med att patientplatserna minskade avsatt ett ut-
rymme för avdelningsrehabilitering. Medel för en plint har erhållits via donation 
av den lokala Lionsklubben. Fysioterapeuten har listat upp redskap som be-
hövs för den dagliga rehabiliteringen (bilaga) till en kostnad på 1695,16 €. 
 
Medlen i R. Henrikssons testamente ska användas till ”utrustning och vård-
hjälpmedel för hälsocentralen och Frida-hemmet”. Testamentet förvaltas av 
vård- och omsorgsnämnden. Hälsovårdscentralen har tidigare använt testa-
mentsmedel för bl.a. inköp av EKG-apparat och defibrillator. 
 
 

Vård- och omsorgsdirektören föreslår: 
 
Att godkänna hälsovårdscentralens anhållan om att från R. Henrikssons testa-
mentsmedel använda 1.695,16 € (moms 0%) för inköp av rehabiliteringsred-
skap till hvc-sjukhus.  
 
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut: 
 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 
------------------------------------------------- 
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Vård- och omsorgsnämndens budgetutfall per 31.8.2015 samt äskande om 
budgetändring 2015 

 
 

Ekonomichef Marina Nordström: 
 
Enligt förvaltningsstadgan § 82 4 mom. bör nämnderna årligen delge stadssty-
relsen rapporter över verksamheten och budgetens utfall per 30.4 och 31.8. 
Vård- och omsorgsnämndens budgeterade externa kostnader har för 8 måna-
der 2015 använts till 62,2 % och externa inkomster har influtit till 55,3 %, bilaga 
A.  
 
Matematiskt uträknat motsvarar 8 månader en förbrukning om 8/12 eller 66,7% 
och för fastanställdas löner 8,6/12,6 eller 68,2%. En eftersläpning sker både i 
utgifts- och inkomstregistreringen p.g.a. fakturerings- och betalningstider, t.ex. 
december månads utgifter och inkomster bokförs hela januari månad. Löneut-
betalningen för vård- och omsorgsnämnden är störst under sommarmånaderna 
juni - augusti p.g.a. vikariebehovet (ordinarie personal som har semester skall 
till största delen ersättas med vikarier enär det är frågan om vårdarbete) och 
semesterpenning som utbetalas i augusti.  
 
Personalkostnaderna för 8 månader har förbrukats till 65,4% och en inbespar-
ing i lönebudgeten kan skönjas. Inom tandvården har samtliga fem tandläkar-
tjänster budgeterats som lön men även i år verkar det som en tjänst skulle skö-
tas med hjälp av köptjänster. I budgetjämförelsen för 4 månader äskades det 
om en budgetändring där kostnader motsvarande ungefär en tandläkartjänst 
(91.900 euro) skulle flyttas till köptjänster men ändringen hade ännu inte införts 
i budgeten då utdraget till mellanbokslut för 8 månader gjordes. Av de sex lä-
kartjänsterna har en budgeterats som köptjänst och fem som personalkostna-
der. Läkarsituationen i år är sådan att mera läkartjänster än föregående år 
sköts via köptjänster. Detta leder till att kontot köp av kundtjänster kommer att 
överskridas medan personalkostnaderna kommer att underskridas. Personal-
kostnaderna kommer också att påverkas av vikariesituationen och beläggning-
en på enheterna. Det är svårt att erhålla vikarier inom vården och speciellt svårt 
är det att erhålla vikarier för sjuksköterskor. 
  
Av vård- och omsorgsnämndens externa utgiftsbudget om 34 miljoner euro är 
hela 16,1 miljoner euro eller 47 % köp av kundtjänster från samkommuner eller 
andra samarbetspartners som är svåra att påverka. Under fjolåret underskreds 
budgeterade utgifter för samkommunernas verksamhet överraskande mycket. 
Den största överraskningen var specialsjukvårdens underskridning. Under-
skridningens storlek kunde konstateras först vid årets slut då bl.a. en stor åter-
betalning gjordes. Ännu detta år erhölls en återbetalning av specialsjukvårdens 
överskott från 2014 för Närpes del 231.000 euro. Även Kårkulla gjorde en stor 
underskridning av ursprunglig budget under fjolåret. 
 
Budgetutfallet för åtta månader per resultatområde: 
 
Utveckling och förvaltning 
Under resultatområdet bokförs vård- och omsorgsnämndens förvaltning och 
olika projekt. Faktureringen för projekten sker med ganska stor eftersläpning 
och därför är kostnaderna för köp av tjänster mycket låg i jämförelse med bud-
geten. K5:s förvaltning bokförs under utveckling och förvaltning. För 7 månader 
(7/12=58,3%) som hittills fakturerats har 55% av budgeten använts, vilket är 
något under budget. 
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I övrigt ser resultatområdet ut att följa det som är budgeterat. 
 
Hälso- och sjukvård 
Externa intäkterna har förverkligats till 54,6%. En eftersläpning på ca en må-
nad sker på inkomstsidan. Hemkommunersättningarna har hittills i år förverkli-
gats till en mycket låg procent (26,5%) och förväntas underskrida budgeten be-
tydligt. Bäddavdelningsavgifterna däremot har influtit till 66%, vilket torde bety-
da att mera intäkter än budgeterat erhålls. På bäddavdelningen vårdas mera 
närpesbor än föregående år (bäddavdelningsavgifter ökar) och mindre tjänster 
säljs åt andra kommuner (hemkommuners. o förs.inkomster av kommuner 
minskar). Endast 18.920 euro har erhållits i hemkommunersättningar i år på 
bäddavdelningen, budgeten är 140.000 euro och år 2014 erhölls drygt 198.000 
euro. Även hemkommunersättningar inom öppen sjukvård underskrids. Då ti-
derna är sämre sköter kommunerna sina invånare själva så långt det är möjligt 
och undviker att köpa tjänster av andra.   
 
Budgeterade besöksavgifter och tandvårdsavgifter ser ut att något överskridas. 
Förväntningen är att budgeterade inkomster totalt för hälso- och sjukvården 
underskrids med åtminstone 50.000 euro och en budgetändring om en 
sänkning av bäddavdelningens hemkommunersättning med 50.000 euro äskas. 
Verksamhetens externa kostnader har använts till 63,5%, vilket är lägre än 
både barn- och familjeservicens och äldreomsorgens förbrukningsprocent. Den 
största utgiftsposten i budgeten, personalkostnaderna, har använts till 62,3%, 
vilket ligger betydligt under den matematiska uträknade förbrukningsprocenten 
för 8 månader 68,2%.  
 
Både läkar- och tandläkarsituationen har fortfarande varit problematisk. Medel 
motsvarande en läkartjänst har budgeterats som köptjänst men har redan på 
åtta månader överskridits. Personalkostnaderna inom öppen sjukvård har an-
vänts till knappt 60% under 8 månader vilket gör det möjligt att överföra mera 
medel från lönebudgeten till köptjänster. Drygt 200.000 euro har använts för 
köptjänster av övriga under 8 månader, vilket matematiskt betyder att drygt 
100.000 euro till behövs till slutet av året. Minskas personalbudgeten med  
107.500 euro blir förbrukningsprocenten 65,1% vilket fortfarande är en låg för-
brukningsprocent. Händer ingenting oförutsätt kan en inbesparing om nästan 
60.000 euro förväntas för den ändrade personalbudgeten för öppen sjukvård. 
Även köptjänster av övriga torde klara en budget med ett tillägg om 107.500 
euro. En budgetändring äskas där lönebudgeten omdisponeras enligt ovanstå-
ende. På bäddavdelningen (hvc-sjukhus) har personalbudgeten använts till 
71,6% under åtta månader och en överskridning om ca 60 000 euro beräknas. 
Om allt går som på räls torde denna överskridning täckas av motsvarande un-
derskridning inom öppenvårdens ändrade personalbudget.  
 
På tandläkarsidan har samtliga tjänster i ursprunglig budget budgeterats som 
lön men medel motsvarande en tjänst kommer att förbrukas i form av köptjänst. 
En budgetändring, där 91.900 euro flyttades från personalbudgeten till köp-
tjänster av övriga, äskades vid budgetjämförelsen för 4 månader men hade 
ännu inte införts i budgeten då utdraget till mellanbokslut för 8 månader gjor-
des.  
 
Därutöver är förbrukningen av vårdmaterial, mediciner och patienttransporter 
hög men täcks förhoppningsvis av andra små underskridningar i budgeten. 
I nuläget förväntas budgeterade utgifter räcka till för bedriven verksamhet, 
t.o.m. en inbesparing kan vara möjlig och är nödvändig för att täcka under-
skridningen av intäkterna som kan överstiga 50.000 euro.  
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Specialsjukvård 
Kostnaden för specialsjukvårdsanstalter har för 8 månader varit 7.451.410 euro 
eller 64% av budgeterade medel har använts. Fortsätter förbrukningen i samma 
takt året till slut kommer budgeten att underskridas med ca 200.000 euro, då 
man beaktar att kostnaderna för sommarmånaderna har varit lägre.  
 
Sjukvårdsdistriktet har efter 8 månader ett överskott om 7,8 miljoner euro i sin 
budget. Prissättningen har setts över och från den 1.7 har priserna sänkts. Si-
tuationen är lite liknande som år 2014 och då betalades en del av överskottet 
tillbaka till kommunerna.  
 
Förbrukningen för specialsjukvård kan hastigt ändra under året beroende på 
närpesbornas hälsotillstånd. Det återstår ännu 4 månader så en hel del kan 
hända. 
 
Under resultatområdet bokförs också kostnaderna för psykosociala enheten 
som bedrivs i K5:s regi. För 7 månader har 422.090 euro fakturerats eller 
55,8% (7/12 = 58,3%), vilket tyder på en underskridning av budgeten.  
 
Barn- och familjeservice 
Verksamhetens externa intäkter har förverkligats till 58,8% och externa kostna-
der har använts till 65,7%. 
 
Under detta resultatområde bokförs betalningsandelarna för utvecklingsstör-
das vård (Kårkulla och Eskoon sosiaalipalvelut). Användningen underskrider 
budgeterade medel hittills i år, men faktureringen sker i förskott och förhöjer 
därmed förbrukningsprocenten för köp av tjänster av samkommuner i denna 
jämförelse. För boendevård, dagvård och övrig vård har 1.444.570 euro budge-
terats och för nio månader har 1.018.537 euro betalts, d.v.s. 70,5% 
(9/12=75%). En utökning av köptjänster har gjorts under året och kostnaderna 
ökar. En underskridning av budgeten förväntas trots allt. Anstaltsvården faktu-
reras via Pargas stad och för den har ingenting fakturerats ännu i år men bud-
geten torde räcka till för året. 
 
Budgeten för barnskyddet för år 2015 är 551.310 euro och användningen 
2014 var 638.193 euro (ursprunglig budget 2014 var 343.490 euro). Trots att 
budgeten ligger under förbrukningen föregående år ser det för tillfället ut som 
budgeten skulle räcka till, en underskridning om ca 60.000 euro uppskattas. 
Men för barnskyddet sker faktureringen i efterskott och tjänsterna är kostsam-
ma. En utökning av verksamheten under dessa kostnadsställen kan snabbt för-
ändra situationen.  
 
Av budgeterade medel för utkomststödet 345.000 euro har 65,7% använts. 
Fortsätter förbrukningen på samma sätt året till slut kan en liten överskridning 
ske. Till en viss del ges utkomststöd med återbetalningsskyldighet. På intäkts-
sidan överskrids budgeterade återbetalningar och kan eventuellt täcka kost-
nadsöverskridningen. 
 
Budgeterade kostnader för personliga hjälpare överskrids p.g.a. vissa förbised-
da pensionsavgifter från år 2013 och 2014, vilka erläggs i år. Överskridningen 
torde till en del täckas av andra underskridningar inom barn- och familjeservice. 
För att täcka resterande överskridning äskas om tilläggsmedel 50.000 euro, en 
överföring av medel från specialsjukvårdens budget som beräknas underskrida 
budgeten. 
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Budgeterade medel för stadens andel i arbetsmarknadsstödet har redan ef-
ter halva året överskridits. Kostnaderna för 8 månader är 72 192 euro eller 
144%. Fortsätter förbrukningen på samma sätt året till slut kommer budgetera-
de medel att överskridas med 56.000 euro eller mera än en fördubbling. Orsa-
ken till detta är ändrad lagstiftning. Tidigare gällde detta stöd för personer som 
varit arbetslösa i mer än 500 dagar och numera har gränsen sänkts till 300 da-
gar, d.v.s. stödet betalas ut tidigare och därmed även för mera personer. En 
budgetändring om 50.000 euro äskas för andelen i arbetsmarknadsstödet. 
 
Förväntningen för barn och familjeservicen totalt, med undantag av arbets-
marknadsstödet och personliga hjälpare, är att budgeterade medel skall räcka 
till för året men enskilda åtgärder inom detta resultatområde kan vara mycket 
kostsamma och budgetutfallet kan ändras snabbt. 

 
Äldreomsorg 
Externa intäkter har förverkligats till 55,1%. Procenten är låg delvis p.g.a. ef-
tersläpning i faktureringen. Hemvårdsavgifterna är fakturerade för 6 månader, 
serviceavgifterna och vårdavgifterna för 7 månader i denna budgetjämförelse. 
Vårdavgifter betalas av klienterna på Fridahemmet. I budgeten räknade vi med 
37 platser på Frida medan antalet platser efter regionförvaltningsverkets 
granskning ändrades till 35 st, vilket leder till att vårdavgifterna underskrids med 
ca 25.000 euro. Försäljningsinkomster av staten för krigsinvalider minskar men 
så gör också kostnaderna för köptjänster åt krigsinvaliderna. Prognosen för året 
är trots allt att budgeterade intäkter för äldreomsorgen totalt kommer att nås.  
 
Verksamhetens externa kostnader har använts till 65,5%.  Personalkostnader-
na, som utgör drygt 86% av budgeterade externa kostnader inom äldreomsor-
gen, har förbrukats till 67,1% som är marginellt högre än föregående år. För år 
2014 gjordes en inbesparing på äldreomsorgens personalkostnader om 
220.500 euro. Beläggningen var låg på någon enhet och det var svårt att erhål-
la vikarier år 2014. I år från och med april utökades verksamheten på halva 
Efraim till dygnetruntvård eller intensifierat serviceboende. Det betyder att un-
der resten av året kommer personalbudgetens förbrukning att vara något hög-
re. Pörtehemmet och Solbacken har hög förbrukningsprocent på personalkost-
naderna medan Alvina har en låg procent. Förväntningen är att budgeterade 
personalkostnader skall räcka till för året och en inbesparing kan ske. 
 
Äskas om en budgetändring där medel överförs från Solbackens budget till 
Dagverksamheten motsvarande 12 h/vecka från september till årets slut, löne-
kostnader 2.800 euro och lönebikostnader 840 euro. 
Övriga utgifter ser ut att följa det budgeterade. 
 
Förväntningen är att budgeterade kostnader totalt skall räcka till för bedriven 
verksamhet. 

 
Miljöhälsovårdens fakturering har inte påbörjats ännu i år, d.v.s. förbrukningen 
av verksamhetens externa kostnader är 0%.  
 
Kust-Österbottens samkommun för social- och primärhälsovård K5:s kostna-
der bokförs under många kostnadsställen i budgeten. Här har en sammanställ-
ning av budgeten 2015 och användningen 7 månader 2015 gjorts. Som jämfö-
relse finns bokslutssiffror från 2014 och en prognos uträknat för 2015 där upp-
skattningen är att ca 55.000 euro inbesparas i jämförelse med budget.  
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K5 kostnader 2015 jmf mot 
budget Använt Budget Använt  Prognos 

2014 2015 7 mån     2015 

     30092Projekt 0,00 5 500 0,00 5 500 

 3001 Förvaltning  278 204,17 279 980 153 694,28 265 900 

 3022 Rehabilitering/Talterapi  68 461,59 68 430 36 522,00 62 610 

 3046 Missbrukarvård 27 960,89 34 400 26 689,00 45 760 

 3015 Öppen sjukvård 58 555,65 
 Minnesskötare 32 280 22 005,00 37 730 

Skopiverksamhet 17 680 0,00 0 

 3039 Psykosociala 697 506,15 756 680 422 090,00 725 000 

 3095 Hemsjukv. palliativvård 8 110,55 17 630 20 470,00 35 090 

 3111 Pörtehem. Doctagon 22 080,55 23 300 12 913,39 22 140 

 3110 Alvina Doctagon 37 693,22 40 020 22 177,33 38 020 

 3051 Invandrarkoordinator 20 333,39 25 000 12 460,56 21 500 

 3095 Hemsjukvård, Doctagon 35 000 0,00 24 700 

 3012 Hvc-sjukhus, Doctagon 11 760 4 061,25 8 570 

 TOTALT 1 218 906,16 1 347 660 733 082,81 1 292 520 

   
Med den kännedom som finns idag kommer budgeterade medel totalt att räcka 
till för bedriven verksamhet inom vård- och omsorg. Justeringar behöver dock 
göras i budgeten inom och mellan resultatoråden. Budgeten för de större sam-
kommunerna Kårkulla, Vasa sjukvårdsdistrikt och K5 ser alla ut att underskrida 
sina budgeter. Däremot sviker inkomstunderlaget inom hälso- och sjukvården. 
Inom äldreomsorgen är det ökande behov av personal som inger oro.  
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Vård- och omsorgsdirektören föreslår: 
 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar 
 
att ändra budgeten inom resultatområdet hälso- och sjukvård och kostnads-
stället 3015 Öppen sjukvård enligt följande: 
minska lönebudgeten 
4003 fastanställdas lön  70 000 
4008 särskilda ersättningar   5 000 
4230 Sjukförsäkringsers.   10 000 
      Lönebikostnader  22 500 
och öka budgeten för köp av kundtjänster övriga med motsvarande belopp 
4315 köp av kundtj. övriga - 107 500 
 
att överföra löner motsvarande 12h/vecka fr.o.m. september månad från Sol-
backen till Dagverksamhet 
4003-3113  Fastanställdas lön – Solbacken     2.800 
  Lönebikostnader – Solbacken    840 
4003-30991 Fastanställdas lön – Dagverksamhet - 2.800 
  Lönebikostnader – Dagverksamhet  - 840 
 
 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar föreslå för stadsstyrelsen och stadsfull-
mäktige 
 
att minska intäkterna på hvc-sjukhuset enligt följande: 
3100-3012 hemkommuners.- hvc-sjukhus  - 50 000 
 
att öka kostnaderna inom resultatområdet barn- och familjeservicen för:  
4750-3050 Stadens andel av arbetsmarknadsstödet - Utkomststöd - 50 000 
4728-3061 Personliga hjälpare – Boendeservice  - 50.000 
 
att minska kostnaderna inom specialsjukvården motsvarande de minskade 
intäkterna inom hälso- och sjukvården och de ökade kostnaderna inom barn- 
och familjeservicen 
4310-3037 Köp av kundtjänster samkom. – Vård på andra sjukhus 150 000  
 
att avge ovanstående utredning till stadsstyrelsen som rapport över verk-
samhetens och budgetens utfall per 31.8.2015 samt att ovannämnda bud-
getändringar görs som inte förändrar budgetens nettokostnader 2015 en-
dast omfördelningar inom budgeten sker. 
 
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut: 
 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 
------------------------------------------------- 
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Försäljning av röntgen- och laboratorietjänster till Oy KristinaMedi Ab 
 
 

Vård- och omsorgsdirektör Tony Pellfolk: 
 
Bolaget Oy KristinaMedi Ab efterfrågar avtal om möjligheten att köpa röntgen- 
och laboratorietjänster via hälsovårdscentralen i Närpes stad. Vid Hälsovårds-
centralen arbetar 2 röntgenskötare och röntgenläkartjänster köps in av Medi-
com Oy. Röntgen avdelningen är välfungerande och har kapacitet att sälja ut 
en del röntgentjänster. Hälsovårdcentralen har också möjlighet att sälja labora-
torietjänster.  
 
I bilaga A finns utkast till för försäljning av röntgen- och laboratorietjänster till 
Oy KristinaMedi Ab.  
 
 

Vård- och omsorgsdirektören föreslår: 
 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar 
 
att godkänna utkast till avtal (Bilaga A) om försäljning av röntgen- och laborato-
rietjänster tjänster till Oy KristinaMedi Ab. 
 
 

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 inte förbättrats. Vård- och omsorgsnämnden har sex läkar-
tjänster, av vilka fyra är ordinarie besatta. En läkare är föräldraledig. Tre pen-
sionerade läkare tjänstgör dels inom skolhälsovården dels på hvc på deltid, två 
som köpläkare och den tredje som anställd. Röntgenavdelningen köper rönt-
genläkartjänster en dag/vecka och hvc köper kardiologtjänster en gång/månad. 
Från början av oktober har K5:s ledande läkare Peter Riddar mottagning för 
lung- och astmapatienter på hvc en dag/månad. 
 
För att klara vårdgarantin är hälsovårdscentralen tvungen att köpa läkartjänster 
främst för akutmottagningen. Systemet är inte optimalt eftersom det ofta hand-
lar om läkarstuderande/ nyss utexaminerade läkare med stort behov av hand-
ledning och stöd. 
 
Köerna till läkare håller sig inom vårdgarantin. Vid akuta vårdbehov ges tid 
samma dag via vårdbedömning på vårdar- eller akutmottagningen. Kön till tids-
beställd mottagning har förlängts och är i detta nu ca 2 månader. Till vissa läka-
re är köerna avsevärt längre. Vårdbedömningen fördelar patientströmmar enligt 
vårdbehov. Trycket på akutmottagningen är stort. Efter att samjouren flyttade till 
Vasa har trycket på både telefonservice och akutmottagning ökat eftersom vän-
tetiderna vid samjouren upplevs som oskäligt långa. 
 
Av fem tandläkarbefattningar är fyra ordinarie besatta. En tandläkare är för när-
varande tjänstledig och en arbetar 40%. För att klara vårdgarantin köps tand-
vårdstjänster av en tandläkare. Tack vare köptjänsten hålls vårdgarantin inom 
rimlig nivå eller ca 7-8 veckor. Kön till de ordinarie tandläkarna är längre. Två 
befattningar som tandhygienist finns men eftersom en är obesatt efter att den 
tidigare arbetstagaren gått i pension köps sådana tjänster motsvarande en halv 
tandhygienist. 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 långsik-
tiga arbetet med att förbättra befolkningens tandhäls försvåras när så stor del 
av arbetstiden går åt till akuta tandvårdsåtgärder. Eftersom banrens tandhälsa 
enligt DMF-index försämrats har en del av tandskötarresurserna använts till 
profylax. 
 
Rekryteringen riktar närmast in sig på att försöka få läkar- och tandläkarstude-
rande i slutskedet av sina studier att komma och pröva på yrket och få läkar-
na/tandläkarna att stanna en längre tid. Annonser sätts regelbundet ut på sta-
dens hemsida och mol.fi. Annonseringen i tidningar har varit resultatlösa. 
 

Vård- och omsorgsdirektören föreslår: 
 
Vård- och omsorgsnämnden antecknar ärendet för kännedom. 
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Vård- och omsorgsnämndens beslut: 
 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 
------------------------------------------------- 
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För kännedom 
 
 
 
- Morsdagsmedaljer 2016  Bilaga A 
 
- Protokollsutdrag stadsfullmäktige, 
 Motion gällande föräldraförberedelse Bilaga B 
 
 
 

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: §§ 52, 54-55 
 
 
 
 
Emedan över beslutet får göras i 89 § 1 mom. Kommunallagen avsett rättelseyr-
kande får besvär inte anföras över följande beslut: §§ 51, 53 
 
 
 
 
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 2015-10-07 18:00 Sida 17



BESVÄRSANVISNING 
 

Besvärsrätt och besvärsgrunder 
Kommunalbesvär kan anföras av den som beslutet avser eller av den vars rätt, 
skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part) samt kommunmedlemmar.  
 
Besvär kan anföras på den grund att beslutet har tillkommit i felaktig ordning, den 
beslutsfattande myndigheten har överskridit sina befogenheter eller att beslutet 
annars strider mot lag. 
 

BESVÄRSFÖRBUD 
 

I ett ärende som hör till marknadsdomstolens behörighet får ändring inte sökas 
genom besvär med stöd av kommunallagen (365/1995) eller förvaltningspro-
cesslagen (586/1996) på den grund att beslutet strider mot lagen om offentlig 
upphandling (9a § 3 mom.). 
 

Besvärsmyndighet och besvärstid 
 
Kommunalbesvär   Besvärstid 
§§      30 dagar 
 
Besvärsmyndighet: 
Vasa Förvaltningsdomstol 
Besöksadress: Korsholmsesplanaden 43, 4. vån., 65100 VASA 
Postadress: PB 204, 65101 VASA 
Telefon: 029 56 42611 
Fax: 029 56 42760 
E-post: vaasa.hao@oikeus.fi 
 
Annan besvärsmyndighet (underställningsärenden), 
adress och postadress  Besvärstid 
      Xx dagar 
 
§§ 
 
 

Besvärsskrift 
Kommunalbesvär skall anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet. En 
kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offent-
ligt. En part anses, om inte något annat påvisas, ha fått del av beslutet sju dagar 
efter att ett brev därom  avsänts eller vid den tidpunkt som framgår av mottag-
ningsbeviset eller som har antecknats i ett  särskilt intyg om delfående av beslutet. 
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Av besvärsskriften bör framgå: 
- besvärandens namn, yrke, boningskommun, postadress och telefonnummer 
- beslut, i vilket ändring sökes 
- till vilka delar beslutet överklagas och på vilket sätt man önskar ändring 
- motiveringarna till att beslutet bör ändras 
 
 
Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av besväranden själv eller av den 
som upprättat besvärsskriften. Om inte besväranden undertecknar besvärsskriften 
skall även undertecknarens namn, yrke, boningskommun och postadress uppgi-
vas. 
Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas och bevis över den dag, 
från vilken besvärstiden bör räknas. 
 
Besvärsskriften skall av besväranden eller hans befullmäktigade ombud inom be-
svärstiden ingivas till  besvärsmyndigheten. På eget 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 

Förvaltningsdomstolen kan ta ut en rättegångsavgift för behandlingen av ett ären-
de som gäller sökande av ändring. Om avgifterna föreskrivs i lagen om avgifter för 
domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer 26.7.1993/701. 
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