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Östra Nylands Välfärdsområdesfullmäktige
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MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
Östra Nylands Välfärdsområdesfullmäktige § 16
Östra Nylands välfärdsområdesfullmäktiges mötets laglighet och
beslutförhet.
Enligt i förvaltningsstadga för Östra Nylands välfärdsområde (106§)
kallelsen ska sändas senast fyra dagar före sammanträdet. Inom
samma tid ska det informeras om sammanträdet på välfärdsområdes webbplats i det allmänna datanätet.
Kallelsen har skickats till fullmäktigeledamöterna 25.3.2022 och
samtidigt publicerats på Östra Nylands välfärdsområdes webbsidan.
Östra Nylands välfärdsområdesfullmäktige

förrättar namnupprop för välfärdsområdesfullmäktiges
sammanträde och konstaterar vilka ledamöter som meddelat förhinder och vilka ersättare som kallats till sammanträdet.

konstaterar att sammanträdet är lagenligt sammankallat
och beslutfört.
Beslut:
Välfärdsområdesfullmäktige
förrättade
namnupprop
och
konstaterade ledamöter som meddelat förhinder och vilka ersättare
som kallats till sammanträdet. Välfärdsområdesfullmäktige
konstaterade sammanträdet lagenligt sammankallat och beslutfört.
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VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE
Östra Nylands Välfärdsområdesfullmäktige § 17
Enligt i förvaltningsstadga för Östra Nylands välfärsområdes (126§)
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 elektronisk.
Välfärdsområdesfullmäktige beslutar att välja Elin Blomqvist- Valtonen och Bernhard Edgren till protokolljusterare.
Beslut:
Välfärdsområdesfullmäktige valde Elin Blomqvist- Valtonen och
Bernhard Edgren till mötets protokolljusterare.
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SAMMANSTÄLLNINGAR ÖVER EGENDOM, AVTAL OCH ANSVAR SOM ÖVERFÖRS
SAMT ÖVER LOKALER SOM HYRS AV KOMMUNEN/ MÖRSKOM KOMMUN
Östra Nylands Välfärdsområdesstyrelse § 18
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
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preciseras vilka anställda som överförs. Semesterlöneskulden beror
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
Mörskoms kommun sammanställningar.
Välfärdsområdesstyrelsen beslutar föreslå välfärdsområdesfullmäktige att det slutliga beslutet om överföring av Mörskoms kommun lös
egendom, semesterlöneskuld, avtal och ansvar till välfärdsområdet
och på välfärdsområdets ansvar fattas under våren 2022.
Välfärdsområdesstyrelsen beslutar föreslå välfärdsområdesfullmäktige att fullmäktige ber Mörskoms kommun komplettera sina sammanställningen om man i detta skede vet att det inte är fullständiga.
Protokollet justeras på mötet.
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Beslut:
Medlem Kristian Forsman anmälde jäv i fråga om 18§ (samfundsjäv)
och var inte närvarande då paragrafen behandlades och beslutet fattades.
Beslutsförslaget godkändes enhälligt efter diskussionen. Beslutet
justerades genast.
Efter att beslutet fattades, återvände medlem Kristian Forsman till
mötet klockan 17.53.
Östra Nylands Välfärdsområdesfullmäktige § 18
Välfärdsområdesstyrelse:
Välfärdsområdesfullmäktige tar emot och antecknar för kännedom
de bifogade Mörskoms kommun sammanställningar.
Det slutliga beslutet om överföring av Mörskoms kommun lös egendom, semesterlöneskuld, avtal och ansvar till välfärdsområdet och
på välfärdsområdets ansvar fattas under våren 2022.
Välfärdsområdesfullmäktige ber Mörskoms kommun komplettera sina sammanställningen om man i detta skede vet att det inte är fullständiga.
Beslut:
Välfärdsområdesfullmäktige beslutade godkänna enhälligt förslaget.

_________________________________________________________________________

ÖSTRA NYLANDS
VÄLFÄRDSOMRÅDESFULLMÄKTIGE

PROTOKOLL

Östra Nylands
Välfärdsområdesstyrelse
Östra Nylands
Välfärdsområdesfullmäktige

§ 19

24.03.2022

§ 19

29.03.2022

2/2022

9

SAMMANSTÄLLNINGAR ÖVER EGENDOM, AVTAL OCH ANSVAR SOM ÖVERFÖRS
SAMT ÖVER LOKALER SOM HYRS AV KOMMUNEN/ LOVISA STAD
Östra Nylands Välfärdsområdesstyrelse § 19
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
Lovisas stad sammanställningar.
Välfärdsområdesstyrelsen beslutar föreslå välfärdsområdesfullmäktige att det slutliga beslutet om överföring av Lovisas stad lös egendom, semesterlöneskuld, avtal och ansvar till välfärdsområdet och
på välfärdsområdets ansvar fattas under våren 2022.
Välfärdsområdesstyrelsen beslutar föreslå välfärdsområdesfullmäktige att fullmäktige ber Lovisas stad komplettera sina sammanställningen om man i detta skede vet att det inte är fullständiga.
Protokollet justeras på mötet.
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Beslut:
Medlem Otto Andersson, medlem Janne Lepola och ordförande av
nationalspråksnämnden Tom Liljestrand anmälde jäv i fråga om 19§
(samfundsjäv) och var inte närvarande då paragrafen behandlades
och beslutet fattades.
Beslutsförslaget godkändes enhälligt efter diskussionen. Beslutet
justerades genast.
Efter att beslutet fattades, återvände medelm Otto Andersson,
medlem Janne Lepola och ordförande av nationalspråksnämnden
Tom Liljestrand till mötet klockan 18.10.
Östra Nylands Välfärdsområdesfullmäktige § 19
Välfärdsområdesstyrelse:
Välfärdsområdesfullmäktige tar emot och antecknar för kännedom
de bifogade Lovisa stad sammanställningar.
Det slutliga beslutet om överföring av Lovisa stad lös egendom, semesterlöneskuld, avtal och ansvar till välfärdsområdet och på välfärdsområdets ansvar fattas under våren 2022.
Välfärdsområdesfullmäktige ber Lovisa stad komplettera sina sammanställningen om man i detta skede vet att det inte är fullständiga.
Beslut:
Välfärdsområdesfullmäktige beslutade godkänna enhälligt förslaget.
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SAMMANSTÄLLNINGAR ÖVER EGENDOM, AVTAL OCH ANSVAR SOM ÖVERFÖRS
SAMT ÖVER LOKALER SOM HYRS AV KOMMUNEN/ LAPPTRÄSK KOMMUN
Östra Nylands Välfärdsområdesstyrelse § 20
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
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preciseras vilka anställda som överförs. Semesterlöneskulden beror
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
VÄLFÄRDSOMRÅDESFULLMÄKTIGE

PROTOKOLL

2/2022

14

Beslut:
Beslutsförslaget godkändes enhälligt efter diskussionen. Beslutet
justerades genast.
Östra Nylands Välfärdsområdesfullmäktige § 20
Välfärdsområdesstyrelse:
Välfärdsområdesfullmäktige tar emot och antecknar för kännedom
de bifogade Lappträsk kommun sammanställningar.
Det slutliga beslutet om överföring av Lappträsk kommun lös egendom, semesterlöneskuld, avtal och ansvar till välfärdsområdet och
på välfärdsområdets ansvar fattas under våren 2022.
Välfärdsområdesfullmäktige ber Lappträsk kommun komplettera sina sammanställningen om man i detta skede vet att det inte är fullständiga.
Beslut:
Välfärdsområdesfullmäktige beslutade godkänna enhälligt förslaget.
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SAMMANSTÄLLNINGAR ÖVER EGENDOM, AVTAL OCH ANSVAR SOM ÖVERFÖRS
SAMT ÖVER LOKALER SOM HYRS AV KOMMUNEN/ SIBBO KOMMUN
Östra Nylands Välfärdsområdesstyrelse § 21
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 välfärdsområdesfullmäkti_________________________________________________________________________
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ge att fullmäktige ber Sibbo kommun komplettera sina sammanställningen om man i detta skede vet att det inte är fullständiga.
Protokollet justeras på mötet.
Beslut:
Medlem Kaj Lindqvist och medlem Marketta Mattila anmälde jäv i
fråga om 21§ (samfundsjäv) och var inte närvarande då paragrafen
behandlades och beslutet fattades.
Beslutsförslaget godkändes enhälligt efter diskussionen. Beslutet
justerades genast.
Efter att beslutet fattades, återvände medlem Kaj Lindqvist och
medlem Marketta Mattila till mötet klockan 18.20.
Östra Nylands Välfärdsområdesfullmäktige § 21
Välfärdsområdesstyrelse:
Välfärdsområdesfullmäktige tar emot och antecknar för kännedom
de bifogade Sibbo kommun sammanställningar.
Det slutliga beslutet om överföring av Sibbo kommun lös egendom,
semesterlöneskuld, avtal och ansvar till välfärdsområdet och på välfärdsområdets ansvar fattas under våren 2022.
Välfärdsområdesfullmäktige ber Sibbo kommun komplettera sina
sammanställningen om man i detta skede vet att det inte är fullständiga.
Beslut:
Välfärdsområdesfullmäktige beslutade godkänna enhälligt förslaget.
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SAMMANSTÄLLNINGAR ÖVER EGENDOM, AVTAL OCH ANSVAR SOM ÖVERFÖRS
SAMT ÖVER LOKALER SOM HYRS AV KOMMUNEN/ PUKKILA KOMMUN
Östra Nylands Välfärdsområdesstyrelse § 23
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
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preciseras vilka anställda som överförs. Semesterlöneskulden beror
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.
_________________________________________________________________________

ÖSTRA NYLANDS
VÄLFÄRDSOMRÅDESFULLMÄKTIGE

PROTOKOLL

2/2022

20

Protokollet justeras på mötet.
Beslut:
Beslutsförslaget godkändes enhälligt efter diskussionen. Beslutet
justerades genast.
Östra Nylands Välfärdsområdesfullmäktige § 22
Välfärdsområdesstyrelse:
Välfärdsområdesfullmäktige tar emot och antecknar för kännedom
de bifogade Pukkila kommun sammanställningar.
Det slutliga beslutet om överföring av Pukkila kommun lös egendom,
semesterlöneskuld, avtal och ansvar till välfärdsområdet och på välfärdsområdets ansvar fattas under våren 2022.
Välfärdsområdesfullmäktige ber Pukkila kommun komplettera sina
sammanställningen om man i detta skede vet att det inte är fullständiga.
Beslut:
Välfärdsområdesfullmäktige beslutade godkänna enhälligt förslaget.
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SAMMANSTÄLLNINGAR ÖVER EGENDOM, AVTAL OCH ANSVAR SOM ÖVERFÖRS
SAMT ÖVER LOKALER SOM HYRS AV KOMMUNEN/ BORGÅ STAD
Östra Nylands Välfärdsområdesstyrelse § 22
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
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preciseras vilka anställda som överförs. Semesterlöneskulden beror
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.
Beslut:
Medlem Mikela Nylander, medlem Tapani Eskola, medlem Jenna
Perokorpi, medlem Kevin Servin och fullmäktiges 2. vice ordförande
Anette Karlsson anmälde jäv i fråga om 22§ (samfundsjäv) och var
inte närvarande då paragrafen behandlades och beslutet fattades.
Riku Honkasalo var ordförande under behandling av 22§.
Beslutsförslaget godkändes enhälligt efter diskussionen. Beslutet
justerades genast.
Efter att beslutet fattades, återvände medlem Mikela Nylander,
medlem Tapani Eskola, medlem Jenna Perokorpi och fullmäktiges
2. vice ordförande Anette Karlsson till mötet klockan 18.30.
Östra Nylands Välfärdsområdesfullmäktige § 23
Välfärdsområdesstyrelse:
Välfärdsområdesfullmäktige tar emot och antecknar för kännedom
de bifogade Borgå stad sammanställningar.
Det slutliga beslutet om överföring av Borgå stad lös egendom, semesterlöneskuld, avtal och ansvar till välfärdsområdet och på välfärdsområdets ansvar fattas under våren 2022.
Välfärdsområdesfullmäktige ber Borgå stad komplettera sina sammanställningen om man i detta skede vet att det inte är fullständiga.
Beslut:
Välfärdsområdesfullmäktige beslutade godkänna enhälligt förslaget.
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SAMMANSTÄLLNINGAR ÖVER EGENDOM, AVTAL OCH ANSVAR SOM ÖVERFÖRS
SAMT ÖVER LOKALER SOM HYRS AV KOMMUNEN/ ASKOLA KOMMUN
Östra Nylands Välfärdsområdesstyrelse § 24
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
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preciseras vilka anställda som överförs. Semesterlöneskulden beror
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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Medlem Riku Honkasalo anmälde jäv i fråga om 24 § (samfundsjäv)
och var inte närvarande då paragrafen behandlades och beslutet
fattades.
Beslutsförslaget godkändes enhälligt efter diskussionen. Beslustet
justerades genast.
Efter att beslutet fattades, återvände medlem Riku Honkasalo till
mötet klockan 18.44.
Östra Nylands Välfärdsområdesfullmäktige § 24
Välfärdsområdesstyrelse:
Välfärdsområdesfullmäktige tar emot och antecknar för kännedom
de bifogade Askola kommun sammanställningar.
Det slutliga beslutet om överföring av Askola kommun lös egendom,
semesterlöneskuld, avtal och ansvar till välfärdsområdet och på välfärdsområdets ansvar fattas under våren 2022.
Välfärdsområdesfullmäktige ber Askola kommun komplettera sina
sammanställningen om man i detta skede vet att det inte är fullständiga.
Beslut:
Välfärdsområdesfullmäktige beslutade godkänna enhälligt förslaget.
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VÄLFÄRDSOMRÅDETS LEDNINGSSYSTEM OCH ORGANISATIONSMODELL
Östra Nylands Välfärdsområdesstyrelse § 26
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.
Tf. välfärdsområdesdirektörens ändrad förslag:
Välfärdsområdesstyrelsen för Östra Nylands välfärdsområde beslutar föreslår för välfärdsområdesfullmäktige att det godkänner det bifogade ledningssystem och organisationsmodell.
Beslut:
Välfärdsområdesstyrelsen för Östra Nylands beslutade enhälligt
godkänna enligt ändrad förslag.
Beslutet justerades genast.
Östra Nylands Välfärdsområdesfullmäktige § 25
Välfärdsområdesstyrelse:
Välfärdsområdesfullmäktige godkänner det bifogade ledningssystem
och organisationsmodellen för resultatenheterna.
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Ledamot Lastuvuori med stöd av ledamot Servin gjorde ett
ändringsförslag
att
välfärdsområdets
ledningssystem
och
organisationsmodell återremitteras för vidare beredning.
Beslut:
Välfärdsområdesfullmäktige beslutade
ärendet för vidare beredning.

enhälligt

återremitterade
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Förbud att söka ändring
I enlighet med 141 § i lagen om välfärdsområden gäller följande beslut
endast beredning eller verkställighet, och ändring i dem får inte sökas:
16-25§§
Anvisningar om begäran om omprövning (lagen om välfärdsområden)
Gäller följande paragrafer:
ANVISNINGAR OM BEGÄRAN OM OMPRÖVNING
Den som är missnöjd med beslutet kan framställa en skriftlig begäran
om omprövning. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär hos en
domstol.
Rätt att begära omprövning
Omprövning får begäras:
 av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part), samt
 av välfärdsområdesmedlemmarna
Tidsfrist för omprövningsbegäran
Begäran om omprövning ska framställas inom 14 dagar från delfåendet
av beslutet.
Begäran om omprövning ska lämnas in till välfärdsområdes fullmäktige
registratorskontor på tidsfristens sista dag innan registratorskontoret
stänger.
En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet sändes,
om inte något annat visas. Vid vanlig elektronisk delgivning anses
parten ha fått del av beslutet den tredje dagen efter att meddelandet
sändes, om inte något annat visas.
Välfärdsområdesmedlemmar anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att protokollet har hållits framlagd i det allmänna datanätet.
Dagen för delfåendet räknas inte med i tidsfristen för omprövningsbegäran. Om den sista dagen för att begära omprövning infaller på en
helgdag, självständighetsdagen, första maj, julafton, midsommarafton
eller en helgfri lördag, får besvär anföras den första vardagen därefter.
Myndighet till vilken begäran om omprövning kan framställas
Begäran om omprövning ska framställas till Östra Nylands
välfädsområdes fullmäktige.
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Registratorskontorets kontaktuppgifter, post- och besöksadressen:
Servicekontoret Kompassen
Registratorskontoret
PB 23, 06101 Borgå
Krämaretorget B, 06100 Borgå
E-postadressen: kirjaamo(at)porvoo.fi
Öppettider för registraturen:

mån – fre kl. 9.00 - 16.00

Omprövningsbegärans form och innehåll
Begäran om omprövning ska göras skriftligt. Också elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.
Av begäran av omprövning ska framgå:
 vilket beslut som avses
 hurdan omprövning som begärs och
 på vilka grunder omprövning begärs
Av begäran om omprövning ska dessutom framgå ändringssökandens
namn, hemkommun, postadress och telefonnummer.
Om omprövningsbeslutet kan delges som elektroniskt meddelande ska
ändringssökanden också ange sin e-postadress.
Protokoll
Protokollsutdrag och bilagor som gäller beslutet kan begäras från det
temporära beredningsorganets registratorskontor.
Protokollet har gjorts tillgängligt i det allmänna datanätet xx.xx.xxxx.
I anvisningarna om hur man begär omprövning vilka sänds till en part
ska avsändningsdatum anges: xx.xx.xxxx.
Beslutet har delgetts parten genom ett brev som har sänts xx.xx.xxxx.
Beslutet har delgetts parten genom ett e-postmeddelande som har
sänts xx.xx.xxxx.

_________________________________________________________________________

