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1
MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
VATESV
Östra Nylands välfärdsområde har bildats med lagen om
genomförande av reformen av social- och hälsovården och
räddningsväsendet och om införande av den lagstiftning som gäller
reformen (616/2021). Lagen trädde i kraft 1.7.2021.
I enlighet med 8 § i lagen 616/2021 har det temporära
beredningsorganet för Östra Nylands välfärdsområde lett
beredningsarbetet inriktat på att inleda välfärdsområdets
verksamhet och förvaltning och utövat därmed sammanhängande
beslutanderätt tills välfärdsområdesfullmäktiges mandattid börjar.
Det temporära beredningsorganet bereder de ärenden som
välfärdsområdesfullmäktige ska behandla vid sitt första
sammanträde och kallar fullmäktigeledamöterna till sammanträdet.
Vid det första sammanträdet förs ordet av den till åren äldsta
ledamoten tills fullmäktige har valt ordförande och vice ordförande
(2). (616/2021 17§.)
Kallelsen till sammanträde ska sändas senast fyra dagar före
sammanträdet. Inom samma tid ska det informeras om
sammanträdet på välfärdsområdets webbplats i det allmänna
datanätet.
(611/2021
99§.)
Kallelsen
har
skickats
till
fullmäktigeledamöterna 4.3.2022 och samtidigt publicerats på Östra
Nylands välfärdsområdes webbplats.
Vid det första sammanträdet förs ordet av den till åren äldsta
ledamoten tills fullmäktige har valt ordförande och vice ordförande.
Förslag:
Det
temporära
beredningsorganet
beslutar
föreslå
för
välfärdsområdesfullmäktige att det

konstaterar att sammanträdet är lagenligt sammankallat
och beslutfört

förrättar namnupprop för välfärdsområdesfullmäktiges
första sammanträde och konstaterar vilka ledamöter som
meddelat förhinder och vilka ersättare som kallats till
sammanträdet
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2
VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE
VATESV
Enligt i förvaltningsstadga för Östra Nylands välfärdsområde (164§)
utser välfärdsområdesfullmäktige vid varje sammanträde två
fullmäktigeledamöter som ska justera protokollet för sammanträdet
till de delar som det inte justeras vid sammanträdet.
När protokollet är färdigt skickar välfärdsområdesfullmäktiges
sekreterare protokollet till ordförande och de utsedda
protokolljusterarna för att godkännas elektroniskt.
Förslag:
Det
temporära
beredningsorganet
beslutar
föreslå
för
välfärdsområdesfullmäktige att det utser Otto Andersson och Patrik
Björkman till protokolljusterare och rösträknare.
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3
VAL AV ORDFÖRANDE OCH VICE ORDFÖRANDE I
VÄLFÄRDSOMRÅDESFULLMÄKTIGE FÖR MANDATTIDEN 2022-2025
VATESV
Enligt lagen om välfärdsområden (611/2021 26 §) väljer
välfärdsområdesfullmäktige bland sina ledamöter en ordförande och
ett behövligt antal vice ordförande för välfärdsområdesfullmäktiges
mandattid, om inte välfärdsområdesfullmäktige har beslutat att de
ska ha en kortare mandattid än välfärdsområdesfullmäktiges
mandattid. Ordförande och vice ordförande väljs i samma
valförrättning. (611/2021 26 §.)
Enligt i förvaltningsstadga för Östra Nylands välfärdsområde (9 §)
väljer välfärdsområdesfullmäktige bland sina ledamöter en
ordförande och två vice ordförande. Presidiet utses för
välfärdsområdesfullmäktiges mandattid eller för en mandattid som
välfärdsområdesfullmäktige beslutar om.
Förslag:
Det
temporära
beredningsorganet
beslutar
föreslå
för
välfärdsområdesfullmäktige att det beslutar att utse en ordförande
och två (2) vice ordförande för mandattiden 2022- 2025.
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4
GODKÄNNANDE AV VÄLFÄRDSOMRÅDETS FÖRVALTNINGSSTADGA
VATESV

Beredning och ytterligare information: förvaltningsdirektör Matti
Latva-Pirilä matti.latva-pirila@myrskyla.fi; utvecklingsdirektör Katja
Blomberg
katja.blomberg@borga.fi;
räddningsdirektör
Peter
Johansson peter.johansson@borga.fi; social- och hälsovårdsdirektör
Leena Kokko leena.kokko@sipoo.fi.
Enligt 95§ i lagen om välfärdsområden ska förvaltningsstadgan
innehålla behövliga bestämmelser om åtminstone:
1. följande frågor som gäller ordnandet av förvaltningen och
verksamheten:

organ och ledning

välfärdsområdesstyrelsens ordförandes uppgifter

personalorganisation

skötseln av ekonomin

granskningen av förvaltningen och ekonomin

intern kontroll, riskhantering och hantering av avtal.
2. följande frågor som gäller besluts- och förvaltningsförfarandet:

delegering

organens sammanträden

inkallande av ersättare

uppgifterna för organens ordförande

tillfällig sammanträdesordförande

välfärdsområdesstyrelsens
företrädares
och
välfärdsområdesdirektörens rätt att närvara och yttra sig
vid andra organs sammanträden

rätten för andra personer än ledamöterna att närvara och
yttra sig vid organens sammanträden

sätten för beslutsfattande i organen och det sätt på vilket
välfärdsområdet ser till att den tekniska utrustning och de
tekniska förbindelser som behövs för deltagande i
elektroniska
sammanträden
och
elektroniskt
beslutsförfarande är tillgängliga

föredragning

förande, justering och delgivning av protokoll

undertecknande av handlingar

ordnandet
av
informationshanteringen
och
dokumentförvaltningen

avgifter som tas ut för handlingar eller utlämnande av
uppgifter

behandlingen av initiativ som avses i 30§ och om den
information som ska ges till initiativtagaren

kommunikationsprinciperna

förfarandet när ett ärende tas till behandling i ett högre
organ.
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3. följande frågor som gäller välfärdsområdesfullmäktiges
verksamhet:

välfärdsområdesfullmäktiges sammanträdesförfarande

inkallande av en ersättare i en fullmäktigeledamots ställe

behandling av fullmäktigeledamöternas motioner

fullmäktigegrupper
som
bildats
för
arbetet
i
välfärdsområdesfullmäktige

deltagande i sammanträden och elektronisk kallelse till
sammanträde

längden på ledamöternas anföranden i enskilda ärenden,
om bestämmelserna behövs för att säkerställa
sammanträdets förlopp.
Förvaltningsstadgan ska dessutom innehålla bestämmelser som
behövs för att trygga tillgodoseendet av de språkliga rättigheterna i
välfärdsområdets förvaltning på det sätt som anges i språklagen
(423/2003) och någon annanstans i lag.
Meningen är att förvaltningsstadgan under år 2022 uppdateras så
att den motsvarar den personalorganisation som inleder sitt arbete
1.1.2023. Samtidigt bereds delegeringar av beslutanderätten i
individärenden. Dessa bör vara klara när organiseringsansvaret
övergår till välfärdsområdet 1.1.2023.
För att de organ som anges i förvaltningsstadgan ska kunna väljas,
bör förvaltningsstadgan träda i kraft genast efter godkännandet.
Förvaltningsstadgan reglerar organiseringen av välfärdsområdets
interna förvaltning och verksamhet. Enligt vedertagen syn bör en
förvaltningsstadga
kunna
tillämpas
genast
efter
att
förvaltningsstadgan eller en ändring av den har godkänts. Om
paragrafen om godkännande av förvaltningsstadgan eller en ändring
av den justeras genast vid fullmäktiges sammanträde, är det möjligt
att tillämpa förvaltningsstadgan på beslut som fattas vid samma
sammanträde.
Bilaga. Förvaltningsstadga för välfärdsområdet
Bilaga: Arvodesstadga för välfärdsområdets förtroendevalda
Förslag:
Det
temporära
beredningsorganet
beslutar
föreslå
för
välfärdsområdesfullmäktige att det

godkänner det bifogade förvaltningsstadga och att
förvaltningsstadgan träder i kraft omedelbart efter
godkännandet och protokollet för detta ärende justeras
redan vid mötet

godkänner arvodesstadgan för förtroendevalda som finns
som bilaga till utkastet för förvaltningsstadga

bedömer
och
fortsätter
behandlingen
av
förvaltningsstadgan i juni och december 2022 på basis
av de erfarenheter som fås
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5
VAL AV VÄLFÄRDSOMRÅDESVALNÄMNDEN FÖR MANDATTIDEN 2022-2025
VATESV
Enligt vallagen (714/1998 12 a§) ska välfärdsområdesfullmäktige
tillsätta en välfärdsområdesvalnämnd för sin mandatperiod.
Välfärdsområdesvalnämnden består av en ordförande, vice
ordförande och tre andra medlemmar. Ersättarna ska ställas i den
ordning i vilken de träder i stället för medlemmarna. (714/1998 12
a§.)
Enligt 15§ i förvaltningsstadga för Östra Nylands välfärdsområde
väljer
välfärdsområdesfullmäktige
en
valnämnd
för
sin
mandatperiod. Valnämnden består av fem (5) medlemmar och fem
(5) ersättare. Välfärdsområdesfullmäktige väljer en av nämndens
medlemmar till ordförande och en till vice ordförande.
Vid tillsättandet av nämnden ska beaktas 4a§ i lagen om
jämställdhet mellan kvinnor och män, enligt vilken kvinnor och män
ska vara representerade till minst 40 procent vardera i
välfärdsområdets organ, med undantag för fullmäktige.
Förslag:
Det
temporära
beredningsorganet
beslutar
föreslå
för
välfärdsområdesfullmäktige att det beslutar

välja fem medlemmar till välfärdsområdesfullmäktiges
valnämnd för mandattiden 2022- 2025, samt personliga
ersättare för dem

utse en av medlemmarna till ordförande och en till vice
ordförande
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6
VAL AV VÄLFÄRDSOMRÅDESSTYRELSE, ORDFÖRANDE OCH VICE ORDFÖRANDE
FÖR MANDATTIDEN 2022-2025
VATESV
Enligt lagen om välfärdsområden (611/2021 35§) ska det i varje
välfärdsområde förutom välfärdsområdesfullmäktige finnas en
välfärdsområdesstyrelse och en revisionsnämnd.
Ledamöterna
i
välfärdsområdesstyrelsen
utses
för
välfärdsområdesfullmäktiges
mandattid,
om
inte
välfärdsområdesfullmäktige har beslutat att de ska ha en kortare
mandattid än välfärdsområdesfullmäktiges mandattid eller om inte
något annat föreskrivs nedan (611/2021 37§).
Enligt förvaltningsstadga för Östra Nylands välfärdsområde (10§)
ska välfärdsområdesstyrelsen ha femton (15) ledamöter, av vilka
välfärdsområdesfullmäktige utser en ordförande och två vice
ordförande för välfärdsområdesstyrelsen. Varje ledamot har en
personlig ersättare.
Enligt 78§ i lagen om välfärdsområden kan man inte välja en sådan
person i välfärdsområdesstyrelsen

som är anställd hos välfärdsområdet och lyder direkt under
välfärdsområdesstyrelsen

som i en uppgift jämförbar med uppgifter ovan är anställd
hos en sammanslutning eller stiftelse där välfärdsområdet
har bestämmande inflytande

som är föredragande i en nämnd eller annars svarar för
beredningen av ärenden som kommer att behandlas av
välfärdsområdesstyrelsen

som är ledamot i styrelsen eller i ett därmed jämförbart
organ eller i en ledande och ansvarsfull uppgift eller i en
därmed jämförbar ställning i en affärsdrivande
sammanslutning eller stiftelse, om det är fråga om en
sådan sammanslutning som kan ha väsentlig nytta eller
lida väsentlig skada av hur de ärenden avgörs som normalt
behandlas i välfärdsområdesstyrelsen.
Majoriteten av ledamöterna i välfärdsområdesstyrelsen ska vara
personer som inte är anställda hos välfärdsområdet eller hos en
sammanslutning eller en stiftelse där välfärdsområdet har
bestämmande inflytande (611/2021 78§).
Vid tillsättandet av välfärdsområdesstyrelsen ska beaktas 4a§ i
lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män, enligt vilken kvinnor
och män ska vara representerade till minst 40 procent vardera i
välfärdsområdets organ, med undantag för fullmäktige.
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Förslag:
Det
temporära
beredningsorganet
beslutar
föreslå
för
välfärdsområdesfullmäktige att det

beslutar välja 15 ledamöter och deras personliga ersättare
i välfärdsområdesstyrelsen för mandattiden 2022-2025

väljer en ordförande och två viceordförande för
välfärdsområdesstyrelsen (2) för mandattiden 2022-2025

beslutar att protokollet för detta ärende justerar redan vid
mötet
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7
VAL AV REVISIONSNÄMNDEN FÖR MANDATTIDEN 2022-2025
VATESV
Enligt 35§ i lagen om välfärdsområden (611/2021) ska
välfärdsområdet ha en välfärdsområdesstyrelse och en
revisionsnämnd.
Välfärdsområdesfullmäktige
tillsätter
en
revisionsnämnd för ordnande av granskning av förvaltningen och
ekonomin samt för utvärdering (611/2021 125§) Ledamöterna i
organen utses för välfärdsområdesfullmäktiges mandattid, om inte
välfärdsområdesfullmäktige har beslutat att de ska ha en kortare
mandattid än välfärdsområdesfullmäktiges mandattid eller om inte
något annat föreskrivs nedan (611/2021 37§).
Enligt i förvaltningsstadga för Östra Nylands välfärdsområde (12§)
väljs till revisionsnämnden tretton (13) ledamöter, av vilka
välfärdsområdesfullmäktige utser en ordförande och en vice
ordförande för nämnden. Enligt i förvaltningsstadga ska ordföranden
och vice ordföranden vara fullmäktigeledamöter. Varje ledamot har
en personlig ersättare.
Enligt 125§ i lagen om välfärdsområden (611/2021) ska
revisionsnämnden bland annat

bereda de ärenden som gäller granskning av förvaltningen och
ekonomin och som välfärdsområdesfullmäktige ska fatta
beslut om,

bedöma huruvida de mål för verksamheten och ekonomin som
välfärdsområdesfullmäktige
satt
upp
har
nåtts
i
välfärdsområdet och huruvida verksamheten är ordnad på ett
resultatrikt och ändamålsenligt sätt,

bedöma hur balanseringen av ekonomin har utfallit under
räkenskapsperioden,

övervaka att skyldigheten enligt 89 § att redogöra för
bindningar iakttas och tillkännage redogörelserna för
välfärdsområdesfullmäktige,

för välfärdsområdesstyrelsen bereda ett förslag till
bestämmelser om nämndens uppgifter i förvaltningsstadgan
samt till budget för utvärderingen och granskningen.
Enligt 80§ i lagen om välfärdsområden (611/2021) är följande
personer inte valbara till revisionsnämnden:

en ledamot i välfärdsområdesstyrelsen,

den som enligt 28§ 2 och 3 mom. i förvaltningslagen är
närstående till en ledamot i välfärdsområdesstyrelsen eller till
välfärdsområdesdirektören,

den som är anställd hos välfärdsområdet eller den som är
anställd hos eller verkställande direktör för en sammanslutning
eller stiftelse där välfärdsområdet har bestämmande inflytande
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eller den som har en därmed jämförbar ställning i en sådan
sammanslutning eller stiftelse,
den som inte är valbar till välfärdsområdesstyrelsen.

Vid tillsättandet av nämnden ska beaktas 4a§ i lagen om
jämställdhet mellan kvinnor och män (609/1986), enligt vilken
kvinnor och män ska vara representerade till minst 40 procent
vardera i välfärdsområdets organ, med undantag för fullmäktige.
Förslag:
Det
temporära
beredningsorganet
beslutar
föreslå
för
välfärdsområdesfullmäktige att det

beslutar utse ledamöter (13) och ersättare (13) i
revisionsnämnden för mandattiden 2022- 2025

beslutar utse ordförande och vice ordförande
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8
VAL AV NATIONALSPRÅKSNÄMNDEN FÖR MANDATTIDEN 2022-2025
VATESV
Enligt 33§ i lagen om välfärdsområden (611/2021) ska tvåspråkiga
välfärdsområden ha en nationalspråksnämnd. Till medlemmar i
nämnden väljs personer som hör till den språkliga minoriteten i
välfärdsområdet. Nämndens ordförande har rätt att närvara och yttra
sig i välfärdsområdesstyrelsen. (611/2021 33§.)
Enligt i förvaltningsstadga för Östra Nylands välfärdsområde (14§)
väljs
nio
(9)
ledamöter
till
nationalspråksnämnden.
Välfärdsområdesfullmäktige väljer en av nämndens ledamöter till
ordförande och en till vice ordförande. Varje ledamot har en
personlig ersättare.
Enligt 33§ i lagen om välfärdsområden är nationalspråksnämndens
uppgifter bland annat att

utreda,
bedöma
och
uttala
sig
om
hur
välfärdsområdesfullmäktiges beslut påverkar hur de språkliga
rättigheterna tillgodoses i praktiken,

utreda, bedöma och fastställa vilka tjänster den språkliga
minoriteten har behov av på sitt eget språk och följa tillgången
på tjänsterna och deras kvalitet,

utifrån utredningarna, bedömningarna och uppföljningen lägga
fram åtgärdsförslag för välfärdsområdesstyrelsen om hur de
tjänster och servicekedjor som tillhandahålls på minoritetens
språk ska utvecklas och om kraven på personalens
språkkunskaper och utvecklingen av språkkunskaperna,

komma med förslag om innehållet i ett i 39§ i lagen om
ordnande av social- och hälsovård avsett avtal om samarbetet
och arbetsfördelningen mellan tvåspråkiga välfärdsområden,
lämna utlåtande om avtalet till välfärdsområdesfullmäktige
samt följa fullgörandet av avtalet.
Förslag:
Det
temporära
beredningsorganet
beslutar
föreslå
för
välfärdsområdesfullmäktige att det

beslutar utse 9 personer som hör till den språkliga
minoriteten
till
ledamöter
och
ersättare
i
nationalspråksnämnden för mandattiden 2022- 2025

beslutar utse en av nämndens ledamöter till ordförande
och en till vice ordförande

VATE

FÖREDRAGNINGSLISTA

Beredning av Östra Nylands
välfärdsområde (temporärt
beredningsorgan)

08.03.2022

6/2022
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9
VAL AV INDIVIDSEKTIONEN FÖR MANDATTIDEN 2022-2025
VATESV
Enligt 35§ i lagen om välfärdsområde (611/2021) kan
välfärdsområdesfullmäktige
tillsätta
sektioner
i
välfärdsområdesstyrelsen. Ledamöterna i organen utses för
välfärdsområdesfullmäktiges
mandattid,
om
inte
välfärdsområdesfullmäktige har beslutat att de ska ha en kortare
mandattid än välfärdsområdesfullmäktiges mandattid eller om inte
något annat föreskrivs nedan (611/2021 37§).
Enligt i förvaltningsstadga för Östra Nylands välfärdsområde (11§) är
individsektionen
med
sju
(7)
medlemmar
underställd
välfärdsområdesstyrelsen, av vilka välfärdsområdesfullmäktige utser
en ordförande för sektionen och en vice ordförande. Enligt utkastet
till förvaltningsstadga ska ordföranden vara en fullmäktigeledamot.
Varje ledamot har en personlig ersättare.
Enligt i förvaltningsstadga (11§) behandlar individsektionen begäran
om omprövning av socialvårdens individärenden. Sektionen har
dessutom till uppgift att behandla sådana social- och
hälsovårdsärenden som gäller individen och familjen och som
behandlas av ett kollegialt organ.
Vid tillsättandet av organet ska beaktas 4a§ i lagen om jämställdhet
mellan kvinnor och män (609/1986), enligt vilken kvinnor och män
ska vara representerade till minst 40 procent vardera i
välfärdsområdets organ, med undantag för fullmäktige.
Förslag:
Det
temporära
beredningsorganet
beslutar
föreslå
för
välfärdsområdesfullmäktige att det

beslutar välja 7 medlemmar och deras personliga ersättare
i sektionen för mandattiden 2022- 2025

väljer en ordförande och vice ordförande för sektionen

VATE

FÖREDRAGNINGSLISTA

Beredning av Östra Nylands
välfärdsområde (temporärt
beredningsorgan)

08.03.2022

6/2022
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VAL AV NÄMNDEN FÖR BEREDSKAP OCH SÄKERHET FÖR MANDATTIDEN 2022-2025
VATESV
Enligt 35§ i lagen om välfärdsområden (611/2021) kan
välfärdsområdesfullmäktige tillsätta nämnder som lyder under
välfärdsområdesstyrelsen för skötseln av uppgifter av bestående
natur. Ledamöterna i organen utses för välfärdsområdesfullmäktiges
mandattid, om inte välfärdsområdesfullmäktige har beslutat att de
ska ha en kortare mandattid än välfärdsområdesfullmäktiges
mandattid eller om inte något annat föreskrivs nedan (611/2021 37
§).
Enligt I förvaltningsstadga för Östra Nylands välfärdsområde (13§)
har nämnden för beredskap och säkerhet tretton (13) ledamöter och
personliga ersättare för dem.
Enligt I förvaltningsstadga för Östra Nylands välfärdsområde (27§)
är uppgifterna för nämnden för beredskap och säkerhet bland annat
att:

dra upp riktlinjer för beredskap, beredskapsplanering och
styrning av räddningsverksamheten

ansvara för beredningen av räddningsverksamhetens
budget till välfärdsområdesstyrelsen

ansvara för beredningen av räddningsverksamhetens
betydande riktlinjer till välfärdsområdesstyrelsen

ge bemötanden och utlåtanden i domstols- och
myndighetsärenden inom sitt verksamhetsfält

koordinera myndighetsuppdrag enligt räddningslagen

ge välfärdsområdesstyrelsen och -fullmäktige förslag till
beslut om servicenivån för räddningsverksamheten

följa upp, utvärdera och rapportera om genomförandet av
säkerhetsoch
beredskapsarrangemang
till
välfärdsområdesstyrelsen

ge välfärdsområdesstyrelsen förslag om ordnandet av
beredskap och genomförandet av beredskapsplanen.
Vid tillsättandet av organet ska beaktas 4a§ i lagen om jämställdhet
mellan kvinnor och män (609/1986), enligt vilken kvinnor och män
ska vara representerade till minst 40 procent vardera i
välfärdsområdets organ, med undantag för fullmäktige.
Förslag:
Det
temporära
beredningsorganet
beslutar
föreslå
för
välfärdsområdesfullmäktige att det

beslutar utse 13 ledamöter och personliga ersättare för dem till
nämnden för beredskap och säkerhet för mandattiden 20222025

VATE

FÖREDRAGNINGSLISTA
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beslutar utse nämndens ordförande och vice ordförande

VATE

FÖREDRAGNINGSLISTA

Beredning av Östra Nylands
välfärdsområde (temporärt
beredningsorgan)

08.03.2022
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VAL AV NÄMNDEN ORDNANDE AV TJÄNSTER FÖR MANDATTIDEN 2022-2025
VATESV
Enligt 35§ i lagen om välfärdsområden (611/2021) kan
välfärdsområdesfullmäktige tillsätta nämnder som lyder under
välfärdsområdesstyrelsen för skötseln av uppgifter av bestående
natur. Ledamöterna i organen utses för välfärdsområdesfullmäktiges
mandattid, om inte välfärdsområdesfullmäktige har beslutat att de
ska ha en kortare mandattid än välfärdsområdesfullmäktiges
mandattid eller om inte något annat föreskrivs nedan (611/2021
37§).
Enligt i förvaltningsstadga för Östra Nylands välfärdsområde (13§)
har nämnden för ordnande av tjänster tretton (13) ledamöter och
personliga ersättare för dem.
Enligt i förvaltningsstadga för Östra Nylands välfärdsområde (27§) är
uppgifterna för nämnden för ordnande tjänster bland annat att:

behandla och dra upp riktlinjer för frågor som gäller
integrationen av tjänstehelheter, tillgången till tjänster samt
upphandlings- och produktionssätten

svara för beredningen av social- och hälsovårdsbudgeten
för välfärdsområdesstyrelsen

svara för beredningen av viktiga riktlinjer för social- och
hälsovården för välfärdsområdesstyrelsen

besluta om social- och hälsovårdens enhetliga
servicekriterier,
klientavgifter
enligt
prövning
och
servicesedelvärden i enlighet med den plan för ordnande
av
socialoch
hälsovård
som
godkänts
av
välfärdsområdesfullmäktige

göra ett förslag till välfärdsområdesstyrelsen om en socialoch hälsovårdsstrategi för välfärdsområdet

göra ett förslag till välfärdsområdesstyrelsen om en plan
för ordnandet av social- och hälsovården.
Vid tillsättandet av organet ska beaktas 4a§ i lagen om jämställdhet
mellan kvinnor och män, enligt vilken kvinnor och män ska vara
representerade till minst 40 % vardera i välfärdsområdets organ,
med undantag för fullmäktige.
Förslag:
Det
temporära
beredningsorganet
beslutar
föreslå
att
välfärdsområdesfullmäktige

beslutar utse 13 ledamöter och personliga ersättare för dem till
nämnden för beredskap och säkerhet för mandattiden 20222025

beslutar utse nämndens ordförande och vice ordförande

VATE

FÖREDRAGNINGSLISTA
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Beredning av Östra Nylands
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VAL AV NÄMNDEN UTVECKLING OCH SAMARBETE FÖR MANDATTIDEN 2022-2025
VATESV
Enligt 35§ i lagen om välfärdsområden (611/2021) kan
välfärdsområdesfullmäktige tillsätta nämnder som lyder under
välfärdsområdesstyrelsen för skötseln av uppgifter av bestående
natur. Ledamöterna i organen utses för välfärdsområdesfullmäktiges
mandattid, om inte välfärdsområdesfullmäktige har beslutat att de
ska ha en kortare mandattid än välfärdsområdesfullmäktiges
mandattid eller om inte något annat föreskrivs nedan (611/2021
37§).
Enligt i förvaltningsstadga för Östra Nylands välfärdsområde (13§)
har nämnden för utveckling och samarbete tretton (13) ledamöter
och personliga ersättare för dem.
Enligt i förvaltningsstadga för Östra Nylands välfärdsområde (27§) är
uppgifterna för nämnden för utveckling och samarbete bland annat
att:

dra upp riktlinjer för planeringen och koordineringen av det
samarbete som krävs för att främja hälsa och välfärd
tillsammans med välfärdsområdets kommuner, tredje
sektorn och den specialiserade sjukvården

besluta om principer och praxis för beviljande av allmänna
bidrag och om utdelningen av dem inom ramen för
anslagen

styra strategin för patient- och klientsäkerhet och främja en
enhetlig säkerhetskultur

övervaka genomförandet av kvalitetsstrategin för tjänsterna

koordinera frivilligarbete

ge ett förslag till regional välfärdsplan och -berättelse till
välfärdsområdesstyrelsen och -fullmäktige

koordinera samarbetet för äldrerådet, handikapprådet och
ungdomsfullmäktige

främja samarbete i kontaktytor

svara för styrningen av verksamhet som gäller forskning,
utveckling, innovation och kompetens
Vid tillsättandet av organet ska beaktas 4a§ i lagen om jämställdhet
mellan kvinnor och män (609/1986), enligt vilken kvinnor och män
ska vara representerade till minst 40 procent vardera i
välfärdsområdets organ, med undantag för fullmäktige.
Förslag:
Det
temporära
beredningsorganet
beslutar
föreslå
att
välfärdsområdesfullmäktige

beslutar utse 13 ledamöter och personliga ersättare för

VATE

FÖREDRAGNINGSLISTA
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dem till nämnden för utveckling och samarbete för
mandattiden 2022- 2025
beslustar utse nämndens ordförande och vice
ordförande

VATE

FÖREDRAGNINGSLISTA

Beredning av Östra Nylands
välfärdsområde (temporärt
beredningsorgan)

08.03.2022

6/2022
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13
INRÄTTANDE AV TJÄNST SOM VÄLFÄRDSOMRÅDESDIREKTÖR
VATESV

Enligt 42 § i lagen om välfärdsområden (611/2021) leds
välfärdsområdets
verksamhet
i
enlighet
med
den
välfärdsområdesstrategi som välfärdsområdesfullmäktige har
godkänt.
Välfärdsområdesstyrelsen
leder
välfärdsområdets
verksamhet, förvaltning och ekonomi. Välfärdsområdets förvaltning,
skötseln av välfärdsområdets ekonomi samt välfärdsområdets
övriga verksamhet leds av en välfärdsområdesdirektör, som är
underställd välfärdsområdesstyrelsen. (611/2021 42 §).
Enligt 45 § i lagen om välfärdsområden (611/2021) väljs
välfärdsområdesdirektören
av
välfärdsområdesfullmäktige.
Välfärdsområdesstyrelsen bereder och godkänner direktörsavtalet
enligt 46 § i lagen om välfärdsområden (611/2021).
Enligt 92§ i lagen om välfärdsområden (611/2021) står de som är
anställda hos ett välfärdsområde i tjänsteförhållande eller
arbetsavtalsförhållande
till
välfärdsområdet.
I
fråga
om
tjänsteförhållanden och arbetsavtalsförhållanden och tjänste- och
arbetskollektivavtal i välfärdsområdena gäller vad som föreskrivs
särskilt. Uppgifter i vilka offentlig makt utövas sköts i
tjänsteförhållande.
Välfärdsområdesfullmäktige
ska
inrätta
tjänsten
som
välfärdsområdesdirektör och fastställa tjänstens behörighetsvillkor.
Enligt 4§ i lagen om tjänsteinnehavare i kommuner och
välfärdsområden ska tjänsten som välfärdsområdesdirektör
ledigförklaras offentligt och ansökningstiden är minst 14
kalenderdagar. (304/2003 4§). I ett tjänsteförhållande som har varit
offentligt ledigförklarat kan anställas endast en person som
skriftligen har sökt det före ansökningstidens utgång och då
uppfyller behörighetsvillkoren. Till ansökan ska fogas en utredning
över sökandens behörighet. Samtyckesförfarandet kan inte
tillämpas vid ansökningsförfarandet för välfärdsområdesdirektör.
(304/2003 5§.)
De allmänna grunderna för anställning i tjänsteförhållande anges i
grundlagen. Enligt lagen om tjänsteinnehavare i kommuner och
välfärdsområden ska den som anställs i ett tjänsteförhållande
dessutom ha särskilt föreskriven eller av kommunen eller
välfärdsområdet bestämd särskild behörighet (304/2003 6§). I
lagstiftningen har det inte ställts särskilda behörighetsvillkor för
behörighet
som
välfärdsområdesdirektör
utan
välfärdsområdesfullmäktige beslutar om behörighetsvillkoren och
ställer andra kriterier som kan anses vara meriterande.

VATE

FÖREDRAGNINGSLISTA
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Förslag:
Det
temporära
beredningsorganet
beslutar
föreslå
för
välfärdsområdesfullmäktige att det

beslutar inrätta tjänsten som välfärdsområdesdirektör

beslutar överföra beredningen av behörighetsvillkoren för
tjänsten som välfärdsområdesdirektör, erfarenhet som
räknas som merit samt rekryteringsprocessen till
välfärdsområdesstyrelsen

VATE

FÖREDRAGNINGSLISTA

Beredning av Östra Nylands
välfärdsområde (temporärt
beredningsorgan)

08.03.2022

6/2022
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14
VAL AV TF. VÄLFÄRDSOMRÅDESDIREKTÖR
VATESV
Enligt 45§ i lagen om välfärdsområden (611/2021) inrättar
välfärdsområdesfullmäktige en tjänst som välfärdsområdesdirektör. I
tillägg till det som sägs i 4§ 3 mom. i lagen om tjänsteinnehavare i
kommuner och välfärdsområden kan anställning i ett
tjänsteförhållande ske utan ett offentligt ansökningsförfarande, om
det är fråga om anställning för viss tid.
Vid välfärdsområdesfullmäktiges första möte väljs en tf.
välfärdsområdesdirektör, som bland annat är föredragande i
välfärdsområdesstyrelsen,
tills
den
egentliga
välfärdsområdesdirektören tillträder.
För att säkerställa att målen för välfärdsområdet uppnås och arbetet
framskrider enligt tidsplanen är det nödvändigt att fortsätter för
välfärdsområdets förvaltning.
Förslag:
Det
temporära
beredningsorganet
beslutar
föreslå
för
välfärdsområdesfullmäktige att det

beslutar välja Ann-Sofie Silvennoinen, som varit
ordförande för det temporära beredningsorganet för Östra
Nylands välfärdsområde, till tf. välfärdsområdesdirektör

beslutar
att
hon
sköter
tjänsten
tills
välfärdsområdesdirektören har valts och den valda
personen tillträder tjänsten

beslutar att protokollet för detta ärenden justeras redan vid
mötet

VATE

FÖREDRAGNINGSLISTA

Beredning av Östra Nylands
välfärdsområde (temporärt
beredningsorgan)
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VÄLFÄRDSOMRÅDESFULLMÄKTIGES MÖTESDAGAR
VATESV

Enligt 99§ i lagen om välfärdsområden (611/2021) sammanträder
välfärdsområdesfullmäktige vid de tider som fullmäktige beslutat och
även när välfärdsområdesfullmäktiges ordförande anser det vara
påkallat. Välfärdsområdesfullmäktige ska också sammankallas när
välfärdsområdesstyrelsen
eller
minst
en
fjärdedel
av
fullmäktigeledamöterna begär det för behandlingen av ett visst
ärende.
Enligt 99§ i förvaltningsstadga för Östra Nylands välfärdsområde
sammankallar
ordföranden
välfärdsområdesfullmäktige.
Möteskallelsen ska sändas senast fyra dagar före mötet. En
tjänsteinnehavare som utses av välfärdsområdesfullmäktige
fungerar som sekreterare för välfärdsområdesfullmäktige och för
protokoll på fullmäktiges möten.
Förslag:
Det
temporära
beredningsorganet
beslutar
föreslå
välfärdsområdesfullmäktige att det beslutar sammanträda

29.3.2022

19.4.2022

17.5.2022

14.6.2022

för

