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1
MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
Östra Nylands Välfärdsområdesstyrelse
Välfärdsområdesstyrelsens möte konstateras vara lagenligt och
beslutfört.
Enligt
välfärdsområdets
förvaltningsstadga
(145§)
ska
möteskallelsen skickas tre dagar före mötet. Inom samma tid ska
det informeras om mötet på välfärdsområdets webbplats i det
allmänna datanätet (146§).
Kallelsen har skickats till ledamöterna 21.3.2022 och samtidigt
publicerats på Östra Nylands välfärdsområdes webbplats.
Tf. välfärdsområdesdirektör:
Välfärdsområdesstyrelsen för Östra Nylands välfärdsområde

förrättar namnupprop för välfärdsområdesstyrelsens möte
och konstaterar vilka ledamöter som meddelat förhinder
och vilka ersättare som kallats till mötet.

konstaterar mötet lagenligt sammankallat och beslutfört.
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2
VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE
Östra Nylands Välfärdsområdesstyrelse
Mötets protokolljusterare väljs.
När protokollet är färdigt skickar välfärdsområdesstyrelsens sekreterare protokollet till ordförande och de utsedda protokolljusterarna för
att justeras elektroniskt.
Tf. välfärdsområdesdirektör:
Välfärdsområdesstyrelsen för Östra Nylands välfärdsområde utser
Patrik Björkman och Tapani Eskola till mötets protokolljusterare.
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3
SAMMANSTÄLLNINGAR ÖVER EGENDOM, AVTAL OCH ANSVAR SOM ÖVERFÖRS
SAMT ÖVER LOKALER SOM HYRS AV KOMMUNEN/ MÖRSKOM KOMMUN
Östra Nylands Välfärdsområdesstyrelse
Beredning och ytterligare information: Vice ordförande för sektionen
för förvaltning, ekonomi, lokaler och stödtjänster Pekka Kivilevo pekka.kivilevo@sipoo.fi; ordförande för sektionen för förvaltning, ekonomi, lokaler och stödtjänster Katja Blomberg katja.blomberg@borga.fi
Enligt 26§ i den så kallade införandelagen (616/2021) ska kommunen senast den 28 februari 2022 ge välfärdsområdet en sammanställning över lokaler som används av social- och hälsovården och
räddningsväsendet samt över lös egendom, avtal och ansvar som
överförs, enligt vad som avses i 22, 23 och 25§. Dessutom ska kommunen inom denna tid ge välfärdsområdet en uppskattning av antalet anställda som överförs med stöd av 18 §, lönekostnaderna och
semesterlöneskulden som överförs med stöd av 24§.
Välfärdsområdet får av kommunen begära den kompletterande information och de handlingar det anser sig behöva.Om välfärdsområdet anser att dess möjligheter att orda social- och hälsovården och
räddningsväsendet i området inte tryggas av de lokaler, den lösa
egendom och de avtal som övergår i dess besittning enligt den sammanställning som avses i 1 i mom. ska välfärdsområdet hålla samråd med kommunen.
Kommunen ska komplettera den sammanställning som avses i 1
mom. senast den 30 juni 2022, om det sedan sammanställningen
lämnades har skett väsentliga förändringar i de lokaler, den lösa
egendom eller avtal som avses i 1 mom. och om välfärdsområdet
anser att den behöver kompletteras.
Enligt 28§ i införandelagen ska välfärdsområdesfullmäktige
behandla den sammanställning som avses i 26§ senast den 31
mars 2022 och utifrån den fatta beslut om överföring av i 22–25§
avsedd lös egendom, semesterlöneskuld, avtal och ansvar till
välfärdsområdet och på välfärdsområdets ansvar. Specialomsorgsdistriktens sammanställningar över egendom och förbindelser ingår
inte i innehållet i välfärdsområdets beslut enligt 28§ i införandelagen.
Avsikten med beslutsförslaget är att de sammanställningar (inklusive
planerade överföringar av egendom och förbindelser) enligt 26§ i införandelagen som kommuner hittills lämnat föreläggs välfärdsområdesfullmäktige för kännedom. I fråga om personal, lönekostnader
och semesterlöneskuld som överförs ska det beaktas att de slutliga
överföringarna förtydligas först då det vid den fortsatta beredningen
preciseras vilka anställda som överförs. Semesterlöneskulden beror
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också på semestrar som hålls under slutet av året.
Lappträsk, Askola, Mörskom, Pukkila och Sibbo kommun samt Lovisa och Borgå stad har lämnat sina sammanställningar till välfärdsområdet. Askola kommun har lämnat de behövliga bilagorna med
undantag av sammanställningen av lös egendom och den egentliga
sammanställningen. Askola kommun bes separat och utan dröjsmål
uppfylla sin lagstadgade plikt att lämna sammanställningen och ge
den för kännedom samt att lämna uppgifterna om lös egendom.
Pukkila kommun har lämnat en del av de lagstadgade uppgifterna,
men ytterligare uppgifter bes om lös egendom och sammanställning
av avtal som överförs. Sammanställningarna behövs snabbt för att
kunna bereda organiseringsansvaren i välfärdsområdet. De lämnade sammanställningar följer som bilagor till varje beslutsförslag.
Antalet organisationer som överlåter är totalt sju. Det finns mycket
egendom och många avtal som överförs. I beredningen har man inte
hunnit granska de lämnade sammanställningarna tillräckligt noga.
Man kan anta att sammanställningarna ännu måste preciseras. Välfärdsområdet behöver mera tid för att se över sammanställningarna
och att bereda sitt beslut om godkännande enligt 28§ i införandelagen. Det är ändamålsenligt att ge sammanställningarna till tjänsteinnehavare så att de kan bekanta sig med dem och analysera dem före det slutliga beslutsfattandet. Införandelagen gör det ändå möjligt
att komplettera sammanställningarna före slutet av juni om det till
exempel sker ändringar i förhållandena.
Bilaga 1. Mörskom -sammanställningar över egendom, avtal och
ansvar som överförs samt över lokaler som hyrs av kommunen.
Bilaga 1.1. Kommunstyrelsen i Mörskom. 7.3.2022. Protokollsutdrag 29§.
Bilaga 1.2. Lokaler som hyrs.
Bilaga 1.3. Sammanställning över egendom, avtal och
ansvar.
Tf. välfärdsområdesdirektör:
Välfärdsområdesstyrelsen beslutar föreslå välfärdsområdesfullmäktige att fullmäktige tar emot och antecknar för kännedom de bifogade
Mörskom kommun sammanställningar.
Välfärdsområdesstyrelsen beslutar föreslå välfärdsområdesfullmäktige att det slutliga beslutet om överföring av Mörskom kommun lös
egendom, semesterlöneskuld, avtal och ansvar till välfärdsområdet
och på välfärdsområdets ansvar fattas under våren 2022.
Välfärdsområdesstyrelsen
beslutar
föreslå
välfärdsområdesfullmäktige att fullmäktige ber Mörskom kommun
komplettera sina sammanställningen om man i detta skede vet att
det inte är fullständiga.
Protokollet justeras på mötet.
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SAMMANSTÄLLNINGAR ÖVER EGENDOM, AVTAL OCH ANSVAR SOM ÖVERFÖRS
SAMT ÖVER LOKALER SOM HYRS AV KOMMUNEN/ LOVISA STAD
Östra Nylands Välfärdsområdesstyrelse
Beredning och ytterligare information: Vice ordförande för sektionen
för förvaltning, ekonomi, lokaler och stödtjänster Pekka Kivilevo pekka.kivilevo@sipoo.fi; ordförande för sektionen för förvaltning, ekonomi, lokaler och stödtjänster Katja Blomberg katja.blomberg@borga.fi
Enligt 26§ i den så kallade införandelagen (616/2021) ska kommunen senast den 28 februari 2022 ge välfärdsområdet en sammanställning över lokaler som används av social- och hälsovården och
räddningsväsendet samt över lös egendom, avtal och ansvar som
överförs, enligt vad som avses i 22, 23 och 25§. Dessutom ska kommunen inom denna tid ge välfärdsområdet en uppskattning av antalet anställda som överförs med stöd av 18 §, lönekostnaderna och
semesterlöneskulden som överförs med stöd av 24§.
Välfärdsområdet får av kommunen begära den kompletterande information och de handlingar det anser sig behöva.Om välfärdsområdet anser att dess möjligheter att orda social- och hälsovården och
räddningsväsendet i området inte tryggas av de lokaler, den lösa
egendom och de avtal som övergår i dess besittning enligt den sammanställning som avses i 1 i mom. ska välfärdsområdet hålla samråd med kommunen.
Kommunen ska komplettera den sammanställning som avses i 1
mom. senast den 30 juni 2022, om det sedan sammanställningen
lämnades har skett väsentliga förändringar i de lokaler, den lösa
egendom eller avtal som avses i 1 mom. och om välfärdsområdet
anser att den behöver kompletteras.
Enligt 28§ i införandelagen ska välfärdsområdesfullmäktige
behandla den sammanställning som avses i 26§ senast den 31
mars 2022 och utifrån den fatta beslut om överföring av i 22–25§
avsedd lös egendom, semesterlöneskuld, avtal och ansvar till
välfärdsområdet och på välfärdsområdets ansvar. Specialomsorgsdistriktens sammanställningar över egendom och förbindelser ingår
inte i innehållet i välfärdsområdets beslut enligt 28§ i införandelagen.
Avsikten med beslutsförslaget är att de sammanställningar (inklusive
planerade överföringar av egendom och förbindelser) enligt 26§ i införandelagen som kommuner hittills lämnat föreläggs välfärdsområdesfullmäktige för kännedom. I fråga om personal, lönekostnader
och semesterlöneskuld som överförs ska det beaktas att de slutliga
överföringarna förtydligas först då det vid den fortsatta beredningen
preciseras vilka anställda som överförs. Semesterlöneskulden beror
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också på semestrar som hålls under slutet av året.
Lappträsk, Askola, Mörskom, Pukkila och Sibbo kommun samt Lovisa och Borgå stad har lämnat sina sammanställningar till välfärdsområdet. Askola kommun har lämnat de behövliga bilagorna med
undantag av sammanställningen av lös egendom och den egentliga
sammanställningen. Askola kommun bes separat och utan dröjsmål
uppfylla sin lagstadgade plikt att lämna sammanställningen och ge
den för kännedom samt att lämna uppgifterna om lös egendom.
Pukkila kommun har lämnat en del av de lagstadgade uppgifterna,
men ytterligare uppgifter bes om lös egendom och sammanställning
av avtal som överförs. Sammanställningarna behövs snabbt för att
kunna bereda organiseringsansvaren i välfärdsområdet. De lämnade sammanställningar följer som bilagor till varje beslutsförslag.
Antalet organisationer som överlåter är totalt sju. Det finns mycket
egendom och många avtal som överförs. I beredningen har man inte
hunnit granska de lämnade sammanställningarna tillräckligt noga.
Man kan anta att sammanställningarna ännu måste preciseras. Välfärdsområdet behöver mera tid för att se över sammanställningarna
och att bereda sitt beslut om godkännande enligt 28§ i införandelagen. Det är ändamålsenligt att ge sammanställningarna till tjänsteinnehavare så att de kan bekanta sig med dem och analysera dem före det slutliga beslutsfattandet. Införandelagen gör det ändå möjligt
att komplettera sammanställningarna före slutet av juni om det till
exempel sker ändringar i förhållandena.
Bilaga 2. Lovisa -sammanställningar över egendom, avtal och ansvar som överförs samt över lokaler som hyrs av kommunen.
Bilaga 2.1. Stadsstyrelsen i Lovisa. 7.3.2022.
Protokollsutdrag 48§.
Bilaga 2.2. Avtal som överförs.
Bilaga 2.3. Lokaler som hyrs.
Bilaga 2.4. Egendom och ansvar som överförs.
Bilaga 2.5. Situationen med ICT-avtalen 22.2.2022.
Tf. välfärdsområdesdirektör:
Välfärdsområdesstyrelsen beslutar föreslå välfärdsområdesfullmäktige att fullmäktige tar emot och antecknar för kännedom de bifogade
Lovisa stad sammanställningar.
Välfärdsområdesstyrelsen beslutar föreslå välfärdsområdesfullmäktige att det slutliga beslutet om överföring av Lovisa stad lös egendom, semesterlöneskuld, avtal och ansvar till välfärdsområdet och
på välfärdsområdets ansvar fattas under våren 2022.
Välfärdsområdesstyrelsen
beslutar
föreslå
välfärdsområdesfullmäktige att fullmäktige ber Lovisa stad
komplettera sina sammanställningen om man i detta skede vet att
det inte är fullständiga.
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SAMMANSTÄLLNINGAR ÖVER EGENDOM, AVTAL OCH ANSVAR SOM ÖVERFÖRS
SAMT ÖVER LOKALER SOM HYRS AV KOMMUNEN/ LAPPTRÄSK KOMMUN
Östra Nylands Välfärdsområdesstyrelse
Beredning och ytterligare information: Vice ordförande för sektionen
för förvaltning, ekonomi, lokaler och stödtjänster Pekka Kivilevo pekka.kivilevo@sipoo.fi; ordförande för sektionen för förvaltning, ekonomi, lokaler och stödtjänster Katja Blomberg katja.blomberg@borga.fi
Enligt 26§ i den så kallade införandelagen (616/2021) ska kommunen senast den 28 februari 2022 ge välfärdsområdet en sammanställning över lokaler som används av social- och hälsovården och
räddningsväsendet samt över lös egendom, avtal och ansvar som
överförs, enligt vad som avses i 22, 23 och 25§. Dessutom ska kommunen inom denna tid ge välfärdsområdet en uppskattning av antalet anställda som överförs med stöd av 18 §, lönekostnaderna och
semesterlöneskulden som överförs med stöd av 24§.
Välfärdsområdet får av kommunen begära den kompletterande information och de handlingar det anser sig behöva.Om välfärdsområdet anser att dess möjligheter att orda social- och hälsovården och
räddningsväsendet i området inte tryggas av de lokaler, den lösa
egendom och de avtal som övergår i dess besittning enligt den sammanställning som avses i 1 i mom. ska välfärdsområdet hålla samråd med kommunen.
Kommunen ska komplettera den sammanställning som avses i 1
mom. senast den 30 juni 2022, om det sedan sammanställningen
lämnades har skett väsentliga förändringar i de lokaler, den lösa
egendom eller avtal som avses i 1 mom. och om välfärdsområdet
anser att den behöver kompletteras.
Enligt 28§ i införandelagen ska välfärdsområdesfullmäktige
behandla den sammanställning som avses i 26§ senast den 31
mars 2022 och utifrån den fatta beslut om överföring av i 22–25§
avsedd lös egendom, semesterlöneskuld, avtal och ansvar till
välfärdsområdet och på välfärdsområdets ansvar. Specialomsorgsdistriktens sammanställningar över egendom och förbindelser ingår
inte i innehållet i välfärdsområdets beslut enligt 28§ i införandelagen.
Avsikten med beslutsförslaget är att de sammanställningar (inklusive
planerade överföringar av egendom och förbindelser) enligt 26§ i införandelagen som kommuner hittills lämnat föreläggs välfärdsområdesfullmäktige för kännedom. I fråga om personal, lönekostnader
och semesterlöneskuld som överförs ska det beaktas att de slutliga
överföringarna förtydligas först då det vid den fortsatta beredningen
preciseras vilka anställda som överförs. Semesterlöneskulden beror
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också på semestrar som hålls under slutet av året.
Lappträsk, Askola, Mörskom, Pukkila och Sibbo kommun samt Lovisa och Borgå stad har lämnat sina sammanställningar till välfärdsområdet. Askola kommun har lämnat de behövliga bilagorna med
undantag av sammanställningen av lös egendom och den egentliga
sammanställningen. Askola kommun bes separat och utan dröjsmål
uppfylla sin lagstadgade plikt att lämna sammanställningen och ge
den för kännedom samt att lämna uppgifterna om lös egendom.
Pukkila kommun har lämnat en del av de lagstadgade uppgifterna,
men ytterligare uppgifter bes om lös egendom och sammanställning
av avtal som överförs. Sammanställningarna behövs snabbt för att
kunna bereda organiseringsansvaren i välfärdsområdet. De lämnade sammanställningar följer som bilagor till varje beslutsförslag.
Antalet organisationer som överlåter är totalt sju. Det finns mycket
egendom och många avtal som överförs. I beredningen har man inte
hunnit granska de lämnade sammanställningarna tillräckligt noga.
Man kan anta att sammanställningarna ännu måste preciseras. Välfärdsområdet behöver mera tid för att se över sammanställningarna
och att bereda sitt beslut om godkännande enligt 28§ i införandelagen. Det är ändamålsenligt att ge sammanställningarna till tjänsteinnehavare så att de kan bekanta sig med dem och analysera dem före det slutliga beslutsfattandet. Införandelagen gör det ändå möjligt
att komplettera sammanställningarna före slutet av juni om det till
exempel sker ändringar i förhållandena.
Bilaga 3. Lappträsk -sammanställningar över egendom, avtal och
ansvar som överförs samt över lokaler som hyrs av kommunen
Bilaga 3.1. Kommunstyrelsen i Lappträsk. 28.2.2022.
Protokollsutdrag 30§.
Bilaga 3.2. Egendom och avtal som överförs, lokaler
som hyrs.
Tf. välfärdsområdesdirektör:
Välfärdsområdesstyrelsen beslutar föreslå välfärdsområdesfullmäktige att fullmäktige tar emot och antecknar för kännedom de bifogade
Lappträsk kommun sammanställningar.
Välfärdsområdesstyrelsen beslutar föreslå välfärdsområdesfullmäktige att det slutliga beslutet om överföring av Lappträsk kommun lös
egendom, semesterlöneskuld, avtal och ansvar till välfärdsområdet
och på välfärdsområdets ansvar fattas under våren 2022.
Välfärdsområdesstyrelsen
beslutar
föreslå
välfärdsområdesfullmäktige att fullmäktige ber Lappträsk kommun
komplettera sina sammanställningen om man i detta skede vet att
det inte är fullständiga.
Protokollet justeras på mötet.

ÖSTRA NYLANDS
VÄLFÄRDSOMRÅDESSTYRELSE

FÖREDRAGNINGSLISTA

Östra Nylands
Välfärdsområdesstyrelse

24.03.2022

2/2022

14

6
SAMMANSTÄLLNINGAR ÖVER EGENDOM, AVTAL OCH ANSVAR SOM ÖVERFÖRS
SAMT ÖVER LOKALER SOM HYRS AV KOMMUNEN/ SIBBO KOMMUN
Östra Nylands Välfärdsområdesstyrelse
Beredning och ytterligare information: Vice ordförande för sektionen
för förvaltning, ekonomi, lokaler och stödtjänster Pekka Kivilevo pekka.kivilevo@sipoo.fi; ordförande för sektionen för förvaltning, ekonomi, lokaler och stödtjänster Katja Blomberg katja.blomberg@borga.fi
Enligt 26§ i den så kallade införandelagen (616/2021) ska kommunen senast den 28 februari 2022 ge välfärdsområdet en sammanställning över lokaler som används av social- och hälsovården och
räddningsväsendet samt över lös egendom, avtal och ansvar som
överförs, enligt vad som avses i 22, 23 och 25§. Dessutom ska kommunen inom denna tid ge välfärdsområdet en uppskattning av antalet anställda som överförs med stöd av 18 §, lönekostnaderna och
semesterlöneskulden som överförs med stöd av 24§.
Välfärdsområdet får av kommunen begära den kompletterande information och de handlingar det anser sig behöva.Om välfärdsområdet anser att dess möjligheter att orda social- och hälsovården och
räddningsväsendet i området inte tryggas av de lokaler, den lösa
egendom och de avtal som övergår i dess besittning enligt den sammanställning som avses i 1 i mom. ska välfärdsområdet hålla samråd med kommunen.
Kommunen ska komplettera den sammanställning som avses i 1
mom. senast den 30 juni 2022, om det sedan sammanställningen
lämnades har skett väsentliga förändringar i de lokaler, den lösa
egendom eller avtal som avses i 1 mom. och om välfärdsområdet
anser att den behöver kompletteras.
Enligt 28§ i införandelagen ska välfärdsområdesfullmäktige
behandla den sammanställning som avses i 26§ senast den 31
mars 2022 och utifrån den fatta beslut om överföring av i 22–25§
avsedd lös egendom, semesterlöneskuld, avtal och ansvar till
välfärdsområdet och på välfärdsområdets ansvar. Specialomsorgsdistriktens sammanställningar över egendom och förbindelser ingår
inte i innehållet i välfärdsområdets beslut enligt 28§ i införandelagen.
Avsikten med beslutsförslaget är att de sammanställningar (inklusive
planerade överföringar av egendom och förbindelser) enligt 26§ i införandelagen som kommuner hittills lämnat föreläggs välfärdsområdesfullmäktige för kännedom. I fråga om personal, lönekostnader
och semesterlöneskuld som överförs ska det beaktas att de slutliga
överföringarna förtydligas först då det vid den fortsatta beredningen
preciseras vilka anställda som överförs. Semesterlöneskulden beror
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också på semestrar som hålls under slutet av året.
Lappträsk, Askola, Mörskom, Pukkila och Sibbo kommun samt Lovisa och Borgå stad har lämnat sina sammanställningar till välfärdsområdet. Askola kommun har lämnat de behövliga bilagorna med
undantag av sammanställningen av lös egendom och den egentliga
sammanställningen. Askola kommun bes separat och utan dröjsmål
uppfylla sin lagstadgade plikt att lämna sammanställningen och ge
den för kännedom samt att lämna uppgifterna om lös egendom.
Pukkila kommun har lämnat en del av de lagstadgade uppgifterna,
men ytterligare uppgifter bes om lös egendom och sammanställning
av avtal som överförs. Sammanställningarna behövs snabbt för att
kunna bereda organiseringsansvaren i välfärdsområdet. De lämnade sammanställningar följer som bilagor till varje beslutsförslag.
Antalet organisationer som överlåter är totalt sju. Det finns mycket
egendom och många avtal som överförs. I beredningen har man inte
hunnit granska de lämnade sammanställningarna tillräckligt noga.
Man kan anta att sammanställningarna ännu måste preciseras. Välfärdsområdet behöver mera tid för att se över sammanställningarna
och att bereda sitt beslut om godkännande enligt 28§ i införandelagen. Det är ändamålsenligt att ge sammanställningarna till tjänsteinnehavare så att de kan bekanta sig med dem och analysera dem före det slutliga beslutsfattandet. Införandelagen gör det ändå möjligt
att komplettera sammanställningarna före slutet av juni om det till
exempel sker ändringar i förhållandena.
Bilaga 5. Sibbo -sammanställningar över egendom, avtal och ansvar
som överförs samt över lokaler som hyrs av kommunen
Bilaga 5.1. Kommunstyrelsen i Sibbo 7.3.2022 Protokollsutdrag 70§.
Bilaga 5.2. Arbetsstationer som överförs.
Bilaga 5.3. Telefoner som överförs.
Bilaga 5.4. Pekplattor som överförs.
Bilaga 5.5. Multifunktionsapparater som överförs.
Bilaga 5.6. Andra anordningar som överförs.
Bilaga 5.7. Avtal som överförs.
Bilaga 5.8. ICT-avtal som överförs.
Bilaga 5.9. Lokaler som hyrs.
Tf. välfärdsområdesdirektör:
Välfärdsområdesstyrelsen beslutar föreslå välfärdsområdesfullmäktige att fullmäktige tar emot och antecknar för kännedom de bifogade
Sibbo kommun sammanställningar.
Välfärdsområdesstyrelsen beslutar föreslå välfärdsområdesfullmäktige att det slutliga beslutet om överföring av Sibbo kommun lös egendom, semesterlöneskuld, avtal och ansvar till välfärdsområdet och
på välfärdsområdets ansvar fattas under våren 2022.
Välfärdsområdesstyrelsen

beslutar

föreslå

ÖSTRA NYLANDS
VÄLFÄRDSOMRÅDESSTYRELSE

FÖREDRAGNINGSLISTA

2/2022

16

välfärdsområdesfullmäktige att fullmäktige ber Sibbo kommun
komplettera sina sammanställningen om man i detta skede vet att
det inte är fullständiga.
Protokollet justeras på mötet.
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7
SAMMANSTÄLLNINGAR ÖVER EGENDOM, AVTAL OCH ANSVAR SOM ÖVERFÖRS
SAMT ÖVER LOKALER SOM HYRS AV KOMMUNEN/ BORGÅ STAD
Östra Nylands Välfärdsområdesstyrelse
Beredning och ytterligare information: Vice ordförande för sektionen
för förvaltning, ekonomi, lokaler och stödtjänster Pekka Kivilevo pekka.kivilevo@sipoo.fi; ordförande för sektionen för förvaltning, ekonomi, lokaler och stödtjänster Katja Blomberg katja.blomberg@borga.fi
Enligt 26§ i den så kallade införandelagen (616/2021) ska kommunen senast den 28 februari 2022 ge välfärdsområdet en sammanställning över lokaler som används av social- och hälsovården och
räddningsväsendet samt över lös egendom, avtal och ansvar som
överförs, enligt vad som avses i 22, 23 och 25§. Dessutom ska kommunen inom denna tid ge välfärdsområdet en uppskattning av antalet anställda som överförs med stöd av 18 §, lönekostnaderna och
semesterlöneskulden som överförs med stöd av 24§.
Välfärdsområdet får av kommunen begära den kompletterande information och de handlingar det anser sig behöva.Om välfärdsområdet anser att dess möjligheter att orda social- och hälsovården och
räddningsväsendet i området inte tryggas av de lokaler, den lösa
egendom och de avtal som övergår i dess besittning enligt den sammanställning som avses i 1 i mom. ska välfärdsområdet hålla samråd med kommunen.
Kommunen ska komplettera den sammanställning som avses i 1
mom. senast den 30 juni 2022, om det sedan sammanställningen
lämnades har skett väsentliga förändringar i de lokaler, den lösa
egendom eller avtal som avses i 1 mom. och om välfärdsområdet
anser att den behöver kompletteras.
Enligt 28§ i införandelagen ska välfärdsområdesfullmäktige
behandla den sammanställning som avses i 26§ senast den 31
mars 2022 och utifrån den fatta beslut om överföring av i 22–25§
avsedd lös egendom, semesterlöneskuld, avtal och ansvar till
välfärdsområdet och på välfärdsområdets ansvar. Specialomsorgsdistriktens sammanställningar över egendom och förbindelser ingår
inte i innehållet i välfärdsområdets beslut enligt 28§ i införandelagen.
Avsikten med beslutsförslaget är att de sammanställningar (inklusive
planerade överföringar av egendom och förbindelser) enligt 26§ i införandelagen som kommuner hittills lämnat föreläggs välfärdsområdesfullmäktige för kännedom. I fråga om personal, lönekostnader
och semesterlöneskuld som överförs ska det beaktas att de slutliga
överföringarna förtydligas först då det vid den fortsatta beredningen
preciseras vilka anställda som överförs. Semesterlöneskulden beror
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också på semestrar som hålls under slutet av året.
Lappträsk, Askola, Mörskom, Pukkila och Sibbo kommun samt Lovisa och Borgå stad har lämnat sina sammanställningar till välfärdsområdet. Askola kommun har lämnat de behövliga bilagorna med
undantag av sammanställningen av lös egendom och den egentliga
sammanställningen. Askola kommun bes separat och utan dröjsmål
uppfylla sin lagstadgade plikt att lämna sammanställningen och ge
den för kännedom samt att lämna uppgifterna om lös egendom.
Pukkila kommun har lämnat en del av de lagstadgade uppgifterna,
men ytterligare uppgifter bes om lös egendom och sammanställning
av avtal som överförs. Sammanställningarna behövs snabbt för att
kunna bereda organiseringsansvaren i välfärdsområdet. De lämnade sammanställningar följer som bilagor till varje beslutsförslag.
Antalet organisationer som överlåter är totalt sju. Det finns mycket
egendom och många avtal som överförs. I beredningen har man inte
hunnit granska de lämnade sammanställningarna tillräckligt noga.
Man kan anta att sammanställningarna ännu måste preciseras. Välfärdsområdet behöver mera tid för att se över sammanställningarna
och att bereda sitt beslut om godkännande enligt 28§ i införandelagen. Det är ändamålsenligt att ge sammanställningarna till tjänsteinnehavare så att de kan bekanta sig med dem och analysera dem före det slutliga beslutsfattandet. Införandelagen gör det ändå möjligt
att komplettera sammanställningarna före slutet av juni om det till
exempel sker ändringar i förhållandena.
Bilaga 4. Borgå -sammanställningar över egendom, avtal och ansvar
som överförs samt över lokaler som hyrs av kommunen
Bilaga 4.1. Stadsstyrelsen i Borgå. 28.2.2022. Protokollsutdrag 82§.
Bilaga 4.2. Social- och hälsovårdssektorn, saldo över
anläggningstillgångar
Bilaga 4.3. Social- och hälsovårdssektorn, fordon
Bilaga 4.4. Social- och hälsovårdssektorn, leasingavtal.
Bilaga 4.5. Social- och hälsovårdssektorn, sammanställning över verksamhetsställen
Bilaga 4.6. Social- och hälsovårdssektorn, hjälpmedel.
Bilaga 4.7. Leasingansvar, lösöre 31.12.2021.
Bilaga 4.8. Räddningsverket, saldo över anläggningstillgångar
Bilaga 4.9. Räddningsverket, fordon.
Bilaga 4.10. Räddningsverket, utrustning för förstahandssläckning.
Bilaga 4.11. Räddningsverket, räddningsredskap.
Bilaga 4.12. Räddningsverket, annan lös egendom.
Bilaga 4.13. Räddningsverket, leasingavtal.
Bilaga 4.14. Datasystem som överförs.
Bilaga 4.15. Sammanställning över fastigheter.
Bilaga 4.16. Avtal som överförs 22.2.2022.
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Tf. välfärdsområdesdirektör:
Välfärdsområdesstyrelsen beslutar föreslå välfärdsområdesfullmäktige att fullmäktige tar emot och antecknar för kännedom de bifogade
Borgå stad sammanställningar.
Välfärdsområdesstyrelsen beslutar föreslå välfärdsområdesfullmäktige att det slutliga beslutet om överföring av Borgå stad lös egendom,
semesterlöneskuld, avtal och ansvar till välfärdsområdet och på
välfärdsområdets ansvar fattas under våren 2022.
Välfärdsområdesstyrelsen
beslutar
föreslå
välfärdsområdesfullmäktige att fullmäktige ber Borgå stad
komplettera sina sammanställningen om man i detta skede vet att
det inte är fullständiga.
Protokollet justeras på mötet.
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8
SAMMANSTÄLLNINGAR ÖVER EGENDOM, AVTAL OCH ANSVAR SOM ÖVERFÖRS
SAMT ÖVER LOKALER SOM HYRS AV KOMMUNEN/ PUKKILA KOMMUN
Östra Nylands Välfärdsområdesstyrelse
Beredning och ytterligare information: Vice ordförande för sektionen
för förvaltning, ekonomi, lokaler och stödtjänster Pekka Kivilevo pekka.kivilevo@sipoo.fi; ordförande för sektionen för förvaltning, ekonomi, lokaler och stödtjänster Katja Blomberg katja.blomberg@borga.fi
Enligt 26§ i den så kallade införandelagen (616/2021) ska kommunen senast den 28 februari 2022 ge välfärdsområdet en sammanställning över lokaler som används av social- och hälsovården och
räddningsväsendet samt över lös egendom, avtal och ansvar som
överförs, enligt vad som avses i 22, 23 och 25§. Dessutom ska kommunen inom denna tid ge välfärdsområdet en uppskattning av antalet anställda som överförs med stöd av 18 §, lönekostnaderna och
semesterlöneskulden som överförs med stöd av 24§.
Välfärdsområdet får av kommunen begära den kompletterande information och de handlingar det anser sig behöva.Om välfärdsområdet anser att dess möjligheter att orda social- och hälsovården och
räddningsväsendet i området inte tryggas av de lokaler, den lösa
egendom och de avtal som övergår i dess besittning enligt den sammanställning som avses i 1 i mom. ska välfärdsområdet hålla samråd med kommunen.
Kommunen ska komplettera den sammanställning som avses i 1
mom. senast den 30 juni 2022, om det sedan sammanställningen
lämnades har skett väsentliga förändringar i de lokaler, den lösa
egendom eller avtal som avses i 1 mom. och om välfärdsområdet
anser att den behöver kompletteras.
Enligt 28§ i införandelagen ska välfärdsområdesfullmäktige
behandla den sammanställning som avses i 26§ senast den 31
mars 2022 och utifrån den fatta beslut om överföring av i 22–25§
avsedd lös egendom, semesterlöneskuld, avtal och ansvar till
välfärdsområdet och på välfärdsområdets ansvar. Specialomsorgsdistriktens sammanställningar över egendom och förbindelser ingår
inte i innehållet i välfärdsområdets beslut enligt 28§ i införandelagen.
Avsikten med beslutsförslaget är att de sammanställningar (inklusive
planerade överföringar av egendom och förbindelser) enligt 26§ i införandelagen som kommuner hittills lämnat föreläggs välfärdsområdesfullmäktige för kännedom. I fråga om personal, lönekostnader
och semesterlöneskuld som överförs ska det beaktas att de slutliga
överföringarna förtydligas först då det vid den fortsatta beredningen
preciseras vilka anställda som överförs. Semesterlöneskulden beror
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också på semestrar som hålls under slutet av året.
Lappträsk, Askola, Mörskom, Pukkila och Sibbo kommun samt Lovisa och Borgå stad har lämnat sina sammanställningar till välfärdsområdet. Askola kommun har lämnat de behövliga bilagorna med
undantag av sammanställningen av lös egendom och den egentliga
sammanställningen. Askola kommun bes separat och utan dröjsmål
uppfylla sin lagstadgade plikt att lämna sammanställningen och ge
den för kännedom samt att lämna uppgifterna om lös egendom.
Pukkila kommun har lämnat en del av de lagstadgade uppgifterna,
men ytterligare uppgifter bes om lös egendom och sammanställning
av avtal som överförs. Sammanställningarna behövs snabbt för att
kunna bereda organiseringsansvaren i välfärdsområdet. De lämnade sammanställningar följer som bilagor till varje beslutsförslag.
Antalet organisationer som överlåter är totalt sju. Det finns mycket
egendom och många avtal som överförs. I beredningen har man inte
hunnit granska de lämnade sammanställningarna tillräckligt noga.
Man kan anta att sammanställningarna ännu måste preciseras. Välfärdsområdet behöver mera tid för att se över sammanställningarna
och att bereda sitt beslut om godkännande enligt 28§ i införandelagen. Det är ändamålsenligt att ge sammanställningarna till tjänsteinnehavare så att de kan bekanta sig med dem och analysera dem före det slutliga beslutsfattandet. Införandelagen gör det ändå möjligt
att komplettera sammanställningarna före slutet av juni om det till
exempel sker ändringar i förhållandena.
Bilaga 6. Pukkila - sammanställningar över egendom, avtal och ansvar som överförs samt över lokaler som hyrs av kommunen
Bilaga 6.1. Kommunstyrelsen i Pukkila. 22.2.2022. Protokollsutdrag 9§.
Bilaga 6.2. Avtal som överförs, lokaler som hyrs.
Bilaga 6.3. Sammanställning över avtal, ansvar och personal.
Bilaga 6.4. Komplettering av uppgifterna om byggnader
som överförs.
Tf. välfärdsområdesdirektör:
Välfärdsområdesstyrelsen beslutar föreslå välfärdsområdesfullmäktige att fullmäktige tar emot och antecknar för kännedom de bifogade
Pukkila kommun sammanställningar.
Välfärdsområdesstyrelsen beslutar föreslå välfärdsområdesfullmäktige att det slutliga beslutet om överföring av Pukkila kommun lös
egendom, semesterlöneskuld, avtal och ansvar till välfärdsområdet
och på välfärdsområdets ansvar fattas under våren 2022.
Välfärdsområdesstyrelsen
beslutar
föreslå
välfärdsområdesfullmäktige att fullmäktige ber Pukkila kommun
komplettera sina sammanställningen om man i detta skede vet att
det inte är fullständiga.
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9
SAMMANSTÄLLNINGAR ÖVER EGENDOM, AVTAL OCH ANSVAR SOM ÖVERFÖRS
SAMT ÖVER LOKALER SOM HYRS AV KOMMUNEN/ ASKOLA KOMMUN
Östra Nylands Välfärdsområdesstyrelse
Beredning och ytterligare information: Vice ordförande för sektionen
för förvaltning, ekonomi, lokaler och stödtjänster Pekka Kivilevo pekka.kivilevo@sipoo.fi; ordförande för sektionen för förvaltning, ekonomi, lokaler och stödtjänster Katja Blomberg katja.blomberg@borga.fi
Enligt 26§ i den så kallade införandelagen (616/2021) ska kommunen senast den 28 februari 2022 ge välfärdsområdet en sammanställning över lokaler som används av social- och hälsovården och
räddningsväsendet samt över lös egendom, avtal och ansvar som
överförs, enligt vad som avses i 22, 23 och 25§. Dessutom ska kommunen inom denna tid ge välfärdsområdet en uppskattning av antalet anställda som överförs med stöd av 18 §, lönekostnaderna och
semesterlöneskulden som överförs med stöd av 24§.
Välfärdsområdet får av kommunen begära den kompletterande information och de handlingar det anser sig behöva.Om välfärdsområdet anser att dess möjligheter att orda social- och hälsovården och
räddningsväsendet i området inte tryggas av de lokaler, den lösa
egendom och de avtal som övergår i dess besittning enligt den sammanställning som avses i 1 i mom. ska välfärdsområdet hålla samråd med kommunen.
Kommunen ska komplettera den sammanställning som avses i 1
mom. senast den 30 juni 2022, om det sedan sammanställningen
lämnades har skett väsentliga förändringar i de lokaler, den lösa
egendom eller avtal som avses i 1 mom. och om välfärdsområdet
anser att den behöver kompletteras.
Enligt 28§ i införandelagen ska välfärdsområdesfullmäktige
behandla den sammanställning som avses i 26§ senast den 31
mars 2022 och utifrån den fatta beslut om överföring av i 22–25§
avsedd lös egendom, semesterlöneskuld, avtal och ansvar till
välfärdsområdet och på välfärdsområdets ansvar. Specialomsorgsdistriktens sammanställningar över egendom och förbindelser ingår
inte i innehållet i välfärdsområdets beslut enligt 28§ i införandelagen.
Avsikten med beslutsförslaget är att de sammanställningar (inklusive
planerade överföringar av egendom och förbindelser) enligt 26§ i införandelagen som kommuner hittills lämnat föreläggs välfärdsområdesfullmäktige för kännedom. I fråga om personal, lönekostnader
och semesterlöneskuld som överförs ska det beaktas att de slutliga
överföringarna förtydligas först då det vid den fortsatta beredningen
preciseras vilka anställda som överförs. Semesterlöneskulden beror
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också på semestrar som hålls under slutet av året.
Lappträsk, Askola, Mörskom, Pukkila och Sibbo kommun samt Lovisa och Borgå stad har lämnat sina sammanställningar till välfärdsområdet. Askola kommun har lämnat de behövliga bilagorna med
undantag av sammanställningen av lös egendom och den egentliga
sammanställningen. Askola kommun bes separat och utan dröjsmål
uppfylla sin lagstadgade plikt att lämna sammanställningen och ge
den för kännedom samt att lämna uppgifterna om lös egendom.
Pukkila kommun har lämnat en del av de lagstadgade uppgifterna,
men ytterligare uppgifter bes om lös egendom och sammanställning
av avtal som överförs. Sammanställningarna behövs snabbt för att
kunna bereda organiseringsansvaren i välfärdsområdet. De lämnade sammanställningar följer som bilagor till varje beslutsförslag.
Antalet organisationer som överlåter är totalt sju. Det finns mycket
egendom och många avtal som överförs. I beredningen har man inte
hunnit granska de lämnade sammanställningarna tillräckligt noga.
Man kan anta att sammanställningarna ännu måste preciseras. Välfärdsområdet behöver mera tid för att se över sammanställningarna
och att bereda sitt beslut om godkännande enligt 28§ i införandelagen. Det är ändamålsenligt att ge sammanställningarna till tjänsteinnehavare så att de kan bekanta sig med dem och analysera dem före det slutliga beslutsfattandet. Införandelagen gör det ändå möjligt
att komplettera sammanställningarna före slutet av juni om det till
exempel sker ändringar i förhållandena.
Bilaga 7. Askola - sammanställningar över egendom, avtal och ansvar som överförs samt över lokaler som hyrs av kommunen
Bilaga 7.1. Kommunstyrelsen i Askola. 2.3.2022. Protokollsutdrag 51§.
Bilaga 7.2. Taxor, betalningar, hyror och bidrag 2022.
Bilaga 7.3. Lokaler.
Bilaga 7.4. Investeringar för åren 2023-2025.
Tf. välfärdsområdesdirektör:
Välfärdsområdesstyrelsen beslutar föreslå välfärdsområdesfullmäktige att fullmäktige tar emot och antecknar för kännedom de bifogade
Askola kommun sammanställningar.
Välfärdsområdesstyrelsen beslutar föreslå välfärdsområdesfullmäktige att det slutliga beslutet om överföring av Askola kommun lös
egendom, semesterlöneskuld, avtal och ansvar till välfärdsområdet
och på välfärdsområdets ansvar fattas under våren 2022.
Välfärdsområdesstyrelsen
beslutar
föreslå
välfärdsområdesfullmäktige att fullmäktige ber Askola kommun
komplettera sina sammanställningen om man i detta skede vet att
det inte är fullständiga.
Protokollet justeras på mötet.
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UTREDNING OM ORDNANDET AV SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSTJÄNSTER FÖR
MÖRSKOM OCH PUKKILA UNDER EN ÖVERGÅNGSPERIOD
Östra Nylands Välfärdsområdesstyrelse
Beredning och ytterligare information:tf. välfärdsområdesdirektör
Ann-Sofie
Silvennoinen
ann-sofie.silvennoinen@porvoo.fi;
räddningsdirektör Peter Johansson peter.johansson@porvoo.fi.
Östra Nylands välfärdsområde har fått ett brev av kommundirektörerna i Mörskom och Pukkila där de föreslår förhandlingar mellan
välfärdsområdena i Östra Nyland och Päijänne-Tavastland i syfte att
utreda om social- och hälsovårdstjänsterna för kommunerna Mörskom och Pukkila i Östra Nylands välfärdsområde fortsättningsvis
kan produceras av Päijänne-Tavastland under en övergångsperiod
åren 2023–2025.
Social- och hälsovårdstjänsterna för Mörskom och Pukkila
produceras för tillfället av samkommunen Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä som samarbete enligt kommunallagen. Organiseringsansvaret för kommunernas social- och hälsovårdstjänster kommer i
enlighet med lagstiftningen om välfärdsområden att överföras till
Östra Nylands välfärdsområde från början av år 2023.
I förslaget anses att en tillräckligt kvalitativ och likvärdig tillgång och
produktion av tjänsterna förutsätter att serviceproduktionen under en
övergångsperiod sköts av det gamla området med samma
grundlösningar
som
hittills.
I
förslaget
önskas
att
"välfärdsområdesstyrelsen som intressebevakare för sina medlemskommuner beslutar att snabbt inleda förhandlingar med Päijänne-Tavastlands välfärdsområde i syftet att möjliggöra att kommuninvånarna i Mörskom och Pukkila kan få tjänster av
Päijänne-Tavastland under en övergångsperiod åren 2023–2025"
och "kallar representanter som kommunerna utsett till
förhandlingarna".
Förslaget med noggrannare motiveringar finns som bilaga till detta
beslutsförslag.
Ärendet har diskuterats på möten för det temporära
beredningsorganet för Östra Nylands välfärdsområde under hösten
2021. Det har också förts diskussioner med social- och
hälsovårdsministeriet. Den preliminära uppfattningen är att
lagstiftningen om välfärdsområdesreformen inte möjliggör en total
överföring av serviceproduktionen till ett annat välfärdsområde på
det sätt som föreslås. I diskussionerna har man ändå inte separat
satt sig in i de juridiska ramvillkoren för användningen av
serviceproduktion från ett annat välfärdsområde med stöd av den
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nya lagstiftningen. Man har inte heller tagit ställning till de juridiska
formerna för ett eventuellt samarbete varken på hösten eller i det
brev som nu mottagits.
Därför bör man i förhandlingarna koncentrera sig på att utreda
förutom den praktiska viljan och förutsättningarna också till vilka
delar de olika samarbetsformerna enligt lagen om välfärdsområden
(611/2021) och principerna för ordnande av tjänster enligt lagen om
ordnande av social- och hälsovård (612/2021) möjliggör att
uppgifterna som hör till ett välfärdsområdes organiseringsansvar
överförs till ett annat välfärdsområde.
Beslut gällande samarbete mellan välfärdsområden enligt 8 kap. i
lagen
om
välfärdsområden
hör
i
princip
till
välfärdsområdesfullmäktige. Till välfärdsområdesstyrelsens uppgifter
hör enligt 43 § i lagen om välfärdsområden bland annat att bevaka
välfärdsområdets intresse, föra välfärdsområdets talan och
samordna välfärdsområdets verksamhet. Dessutom bereder
välfärdsområdesstyrelsen ärenden till välfärdsområdesfullmäktige
enligt 98 § i lagen om välfärdsområden. Därför kan det anses vara
motiverat att beslutet om en utredning gällande eventuellt samarbete och om inledandet av förhandlingar fattas av välfärdsområdesstyrelsen. Det är ändå skäl att betona att välfärdsområdesstyrelsen
inte, oberoende av vad som står i brevet, är intressebevakare för
sina medlemskommuner. Välfärdsområdesstyrelsen bevakar välfärdsområdets intresse.
Tf. välfärdsområdesdirektör:
Välfärdsområdesstyrelsen beslutar

att inleda förhandlingar med Päijänne-Tavastlands
välfärdsområde för att utreda möjligheterna att ordna eller
producera social- och hälsovårdstjänster för kommunerna
Mörskom
och
Pukkila
via
Päijänne-Tavastlands
välfärdsområde under en övergångsperiod och bjuder
också in representanter som utsetts av kommunerna i
fråga till förhandlingarna.

att vid sidan av förhandlingarna kartlägga de juridiska
möjligheterna och ramvillkoren för ett eventuellt
samarbete.
Förhandlingarna och utredningen sköts som ett tjänstemannarbete,
och slutledningarna förs separat till välfärdsområdesstyrelsen för
utvärdering.
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VÄLFÄRDSOMRÅDETS LEDNINGSSYSTEM OCH ORGANISATIONSMODELL
Östra Nylands Välfärdsområdesstyrelse
Beredning och tilläggsuppgifter; tf. välfärdsområdesdirektör Ann-Sofie Silvennoinen ann-sofie.silvennoinen@borga.fi; social- och hälsovårdsdirektör Leena Kokko leena.kokko@sipoo.fi; räddningsdirektör
Peter Johansson peter.johansson@borga.fi
I det temporära beredningsorganets uppgifter har ingått att bereda
organiseringen av välfärdsområdet. I uppgifterna för sektionen för
ledning och kompetens ingår att bereda en organisationsmodell för
välfärdsområdet på enhetsnivå. Det temporära beredningsorganet,
sektionerna och den politiska uppföljningsgruppen har under beredningen fört en intensiv dialog om ledningssystemet för den högre
nivån. Det temporära beredningsorganet behandlade ärendet i
mötet
2.3.2022
och
godkände
organisationsmodell
för
resultatenheterna.
Bilaga: Välfärdsområdets ledningssystem och organisationsmodell
Tf. välfärdsområdesdirektör:
Välfärdsområdesstyrelsen för Östra Nylands välfärdsområde beslutar godkänna välfärdsområdets ledningssystem och organisationsmodellen för resultatenheterna enligt bilagan.
Välfärdsområdesstyrelsen för Östra Nylands välfärdsområde beslutar föreslår för välfärdsområdesfullmäktige att det godkänner det bifogade ledningssystem och organisationsmodell.
Prokollet justeras på mötet.

ÖSTRA NYLANDS
VÄLFÄRDSOMRÅDESSTYRELSE

FÖREDRAGNINGSLISTA

Östra Nylands
Välfärdsområdesstyrelse

24.03.2022

2/2022

29

12
AKTUELLA ÄRENDEN
Östra Nylands Välfärdsområdesstyrelse
Medlemmarna i välfärdsområdesstyrelsen för Östra Nylands väl
färdsområdeinformeras om aktuella ärenden.
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TJÄNSTEINNEHAVARBESLUT
Östra Nylands Välfärdsområdesstyrelse
Följande tjänsteinnehavare har sänt beslutförteckningar:


tf. välfärdsområdesdirektör 21.3.2022. 1§.

Ordförande:
Välfärdsområdesstyrelsen antecknar besluten för kännedom och
meddelar tjänsteinnehavaren att välfärdsområdesstyrelsen inte
använder sin upptagningsrätt.
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FÖR KÄNNEDOM
Östra Nylands Välfärdsområdesstyrelse
Välfärdsområdesstyrelsen för Östra Nylands välfärdsområde an
tecknar följande skrivelser, beslut m.m. för kännedom:

Förvaltningsöverskötare rf och professorskåren inom
vårdvetenskap. 8.3.2022. Ställningstagande.

Social- och hälsovårdsministeriet. 8.3.2022. Inbjudan:
Webbinarier för ledamöter och ersättare i välfärdsområdesfullmäktige.

Riksdagens samarbetsgrupp för funktionshinderärenden.
9.3.2022. Ställningstagande.

