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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 16.5.2022 och samtidigt
publicerats på Östra Nylands välfärdsområdets webbplats.

Beslutförslag:

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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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.

Beslutförslag:

Välfärdsområdesstyrelsen för Östra Nylands välfärdsområde utser
Riku Honkasalo och Tapani Eskola till mötets protokolljusterare.
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AKTUELLA ÄRENDEN

Östra Nylands Välfärdsområdesstyrelse

Medlemmar i Östra Nylands välfärdsområdesstyrelse informeras om
aktuella ärenden.

- Koncerndirektivet, förvaltningsjurist Tomas Määttä
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VERKSTÄLLIGHET AV VÄLFÄRDSOMRÅDESFULLMÄKTIGES BESLUT 19.4.2022

Östra Nylands Välfärdsområdesstyrelse

Beredning och ytterligare information: tf. välfärdsområdesdirektör Ann-
Sofie Silvennoinen ann-sofie.silvennoinen@porvoo.fi.

Enligt 43 § i lagen om välfärdsområden (611/2021) svarar
välfärdsområdesstyrelsen för beredningen och verkställigheten av
välfärdsområdesfullmäktiges beslut och för tillsynen över beslutens
laglighet. En väsentlig del av verkställigheten är tillsynen över beslutens
laglighet. Tillsynen ger en möjlighet att korrigera laglighetsfel som
annars kan leda till besvär. I praktiken bestämmer
välfärdsområdesstyrelsen om ärendet på sitt möte som hålls efter
välfärdsområdesfullmäktiges möte.

I 101 § i lagen om välfärdsområden (611/2021) sägs att om
välfärdsområdesstyrelsen finner att ett beslut av
välfärdsområdesfullmäktige har kommit till i oriktig ordning, att
välfärdsområdesfullmäktige har överskridit sina befogenheter eller att
beslutet annars strider mot lag, ska välfärdsområdesstyrelsen vägra att
verkställa beslutet. Ärendet ska utan dröjsmål föreläggas fullmäktige på
nytt.

Välfärdsområdesstyrelsen kan inte vägra att verkställa ett beslut på
grund av att beslutet är oändamålsenligt. Tillsynen gäller
välfärdsområdesfullmäktiges alla beslut samt alla eventuella fel i
förfarande, överskridningar av befogenheter och andra laglighetsfel.

 Tf. välfärdsområdesdirektör:

Välfärdsområdesstyrelsen för Östra Nylands välfärdsområde
konstaterar att den inte har något att anmärka om lagligheten i
välfärdsområdesfullmäktiges beslut (19.4.2022).

 Besluten verkställs enligt välfärdsområdesfullmäktiges protokoll.
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5
ÄNDRINGAR I AFFÄRSVERKET KUNGAVÄGENS ARBETSHÄLSAS VERKSAMHET FRÅN
ÅR 2023 FRAMÅT

Östra Nylands Välfärdsområdesstyrelse

Borgå stadsstyrelses protokoll 20.12.2021:

Affärsverket Kungsvägens arbetshälsa är en del av Borgå stads
organisation och dess omsättning år 2020 var cirka 2,6 miljoner euro.
Enligt personalplanen för år 2021 är antalet tjänster och uppgifter i
arbetsavtalsförhållande totalt 24. Antalet personkunder är cirka 8 000
per år och antalet kundföretag cirka 800. De största kunderna är Borgå
stad (3 500 anställda) och Sibbo kommun (1 300 anställda). Enligt
bokslutet för år 2020 har affärsverket kumulativt underskott i
balansräkningen -191 000 euro.

Affärsverkets uppgift är enligt företagshälsovårdslagen, folkhälsolagen
och den övriga lagstiftningen att ansvara för de företagshälsovårdens
tjänster som staden är skyldig att ordna i Borgå, Sibbo och Borgnäs
kommun samt för företagen i Borgå, Sibbo, Borgnäs och Askola.

I och med att de nya välfärdsområdena inrättas minskar antalet
personkunder vid Affärsverket Kungsvägens arbetshälsa med cirka 2
300 personer då social- och hälsovårdens personal övergår till
välfärdsområdet. Efter landskapsreformen svarar staden
fortsättningsvis för ordnande av företagshälsovården till sin egen
personal men det allmänna ansvaret för ordnandet av
företagshälsovården övergår till välfärdsområdet år 2023.

Utgångspunkten enligt lagstiftningen om vårdreformen är att en del av
personalen som producerar företagshälsovårdens tjänster övergår till
välfärdsområdet. Samtidigt medför ekonomiska realiteter tryck att
minska verksamheten men många kostnader skalas inte nedåt.

För ordnandet av företagshälsovården efter år 2023 har man
preliminärt identifierat tre alternativ, vilka bör utredas.

Det första alternativet är att staden fortfarande ordnar sin
företagshälsovård som egen verksamhet i affärsverket. När antalet
anställda hos Borgå stad i och med landskaps- och social- och
hälsovårdsreformen minskar (till cirka 2 300 anställda), är en enhet som
producerar företagshälsovårdstjänster till Borgå sannolikt på längre sikt
inte ekonomiskt lönsam och den småskaliga verksamheten skulle vara
ganska sårbar. Sibbo kommuns roll och behov vid affärsverkets
fortsatta verksamhet har också identifierats som sådant som ska
beaktas.
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Det andra alternativet är att tillsammans med Östra Nylands
välfärdsområde och Sibbo kommun bilda ett gemensamt aktiebolag
som producerar företagshälsovårdens tjänster för sina ägare. Staden
har preliminärt identifierat bolagets eventuella verksamhetsprinciper
som är värda att utredas närmare, i första skedet tillsammans med
Sibbo kommun och beredningsorganet för Östra Nylands
välfärdsområde.Verksamheten kan senare vid behov utvidgas till
kommunkoncernen och andra kommuner i området.

Det tredje alternativet är att sälja affärsverket till en utomstående aktör,
inklusive Borgå stads avtal om företagshälsovård. Det finns redan nu
flera företag som producerar företagshälsovårdstjänster och Borgå stad
skulle vara en lockande kund för dem. Konkurrensutsättningsprocessen
borde i detta fall inledas mycket snabbt i olika organisationer och ges
tillräckliga resurser.

Tidsplanen är mycket snäv eftersom välfärdsområdet inleder sin
verksamhet i sin helhet 1.1.2023. Därför bör den gemensamma
utredningen om företagshälsovårdens tjänster göras under början av
vintern 2022. Om man efter utredningen anser att samarbetet är det
bästa alternativet, ska det beslutas om ärendet i alla organisationer
under våren 2022.

Alternativen ur Borgå stads synvinkel

Alternativ 1. Affärsverket Kungsvägens arbetshälsa fortsätter som en
mindre enhet inom Borgå stads organisation. Välfärdsområdet ordnar
företagshälsovårdens tjänster så som det vill.

Fördelen skulle vara att affärsverket skulle fortsätta att som en mindre
enhet producera tjänster till Borgå stad (och eventuellt till Sibbo
kommun), resurser används inte till utvecklingen av
företagshälsovården i välfärdsområdet eller servicebehov i nya företag
som omfattas av anordnandeansvaret.

Nackdelen skulle vara att affärsverkets lönsamhet blir sämre och att
tillgången på personal inte kan garanteras.

Alternativ 2. Det bildas ett gemensamt aktiebolag som producerar
företagshälsovårdens tjänster för sina ägare. I praktiken skulle det vara
fråga om ett strategiskt samföretag (inhouse) som producerar tjänster
till sina ägare.

Fördelen skulle vara att det skulle vara möjligt att producera
högklassiga företagshälsovårdstjänster och att använda befintliga
verksamhetsmodeller eller utveckla nya. Aktieägarna skulle kunna
påverka kostnaderna och utvecklingen av verksamheten.

Nackdelen skulle vara att bolagiseringen skulle kräva mycket extra
arbete och utveckling av verksamheten.
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Alternativ 3. Affärsverket säljs till en utomstående aktör, inklusive Borgå
stads avtal om företagshälsovård för en viss tid.

Fördelen skulle vara att Borgå skulle kunna förhandla ett förmånligare
pris för avtalet för en viss tid och att resurser inte skulle behövas för
utveckling av servicebehovet för välfärdsområdets företagshälsovård
eller för de nya företag som organiseringsansvaret medför.
 Nackdelen skulle vara att kostnaderna för tjänster som fritt köps från
marknaden inte ännu kan uppskattas. Köpt företagshälsovård skulle
fjärmas från kommunens egen verksamhet och möjligheterna att
påverka verksamheten skulle minska.

Slutsats 

Staden borde noggrannare utreda de olika alternativen tillsammans
med Sibbo kommun och beredningsorganet för Östra Nylands
välfärdsområde. Producering av företagshälsovårdens tjänster i en
gemensam organisation skulle medföra tydliga fördelar men också
utmaningar. På grund av välfärdsområdesreformen är tidsplanen
mycket snäv, så utredningsarbetet borde påbörjas omedelbart.

Stadsdirektören:

Stadsstyrelsen beslutar att Borgå stad föreslår Sibbo kommun och det
temporära beredningsorganet för Östra Nylands välfärdsområde att
dessa aktörer påbörjar en utredning av producering av
företagshälsovårdstjänster på det sätt som anges i redogörelsen.
Utredningen görs i början av vinter 2022 varefter beslutet om ärendet
ska fattas separat i alla organisationer.

Beslutet justeras genast.

Beslut:

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt att Borgå stad föreslår Sibbo
kommun och det temporära beredningsorganet för Östra Nylands
välfärdsområde att dessa aktörer påbörjar en utredning av producering
av företagshälsovårdstjänster på det sätt som anges i redogörelsen.
Utredningen görs i början av vinter 2022 varefter beslutet om ärendet
ska fattas separat i alla organisationer.

Östra Nylands välfärdområdesstyrelse

Borgå stadsstyrelsens protokoll 4.4.2022:

Utredningen om produktionen av företagshälsovårdstjänster i Östra
Nyland blev klar i februari 2022. I utredningen granskades
tre alternativa modeller för hur verksamheten för Kungsvägens
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arbetshälsa ska fortsätta från 2023.

Utredningen innehåller fördelar och nackdelar i de olika alternativen
samt en modell av det gemensamma bolagets ekonomi och
verksamhet. Utredningen har gjorts i samarbete mellan Borgå stad,
Sibbo kommun samt välfärdsområdet. För utredningen intervjuades
sammanlagt 18 personer ur olika synvinklar. Dessutom beställde Borgå
stad en marknadsundersökning av BDO Oy om företagshälsovården i
närområdet.
Utgångspunkten för utredningen var att granska tre alternativ:

1) Kungsvägens arbetshälsa fortsätter som ett affärsverk även om en
del av verksamheten minskas 
2) Kungsvägens arbetshälsa bolagiseras
3) Kungsvägens arbetshälsa säljs.

Dessutom var avsikten att utvärdera en modell där
företagshälsovårdstjänster produceras i en gemensam organisation till
ägarkunderna. I praktiken det är alltså fråga om ett gemensamt företag
som producerar tjänster som har fastslagits för ägarna. Denna modell
möjliggör i bästa fall en effektiv och högklassig serviceproduktion och
bevarar samtidigt kompetensen och utvecklingen nära staden och
välfärdsområdet. En gemensam organisation är en fortsättning på
kommunernas och välfärdsområdets egen verksamhet där
styrningsrätten bli kvar hos ägare men tjänsteproduktionen sker
centraliserat.

I utredningen har man strävat efter att bedöma möjligheterna och
riskerna i anslutning till bildandet av en gemensam organisation. Med
tanke på ekonomin och verksamheten är det ändamålsenligt att
företagshälsovårdstjänsterna produceras gemensamt för Borgå stad,
Sibbo kommun och Östra Nylands välfärdsområde. Med en gemensam
tjänsteproduktion kan tjänsterna produceras effektivare och
högklassigare så att personalens starka kompetens bevaras.

Bolagiseringen av affärsverket Kungsvägens arbetshälsa ansågs på
basis av utredningen tämligen enhälligt vara ett bättre alternativ än
minskad affärsverksverksamhet eller försäljning av affärsverksamheten.
Affärsverket kan bolagiseras och det förutsätter ingen betydlig
förändring i verksamheten.

Utgångspunkten är att en del av stadens företagshälsovårdspersonal
övergår till välfärdsområdet om en gemensam organisation inte bildas.
Enligt uppskattningar minskar antalet personkunder hos Kungsvägens
arbetshälsa med cirka 2200, dvs. ca 20-25 %.

Om man beslutar sig för att bolagisera Kungsvägens arbetshälsa, är
Borgå stad företagsgrundaren, men Sibbo kommun och Östra Nylands
välfärdsområde skaffar båda ett betydande aktieinnehav.

För alla parters del är det fråga om en strategisk vilja som kan inverka
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också på bolagets verksamhetsmodell och ledning.

I första skedet har företaget tre kunder: Borgå stad och Sibbo kommun
och Östra Nylands välfärdsområde. Kunderna köper i princip samma
tjänster, dvs. tjänster enligt lagen om företagshälsovård.

Så snart som möjligt efter beslutsfattandet lönar det sig att inrätta ett
FO-nummer för företagshälsovårdsbolaget, så att bolaget kan ingå
förbindelser, upphandlingar och avtalsöverföringar med beaktande av
den snäva tidtabellen.

Under utredningen har det förts en del diskussioner om
ägarförhållandena i det bolag som ska bildas. Man torde kunna
konstatera att Borgå stad kommer att ha cirka 55 % av aktierna, Sibbo
kommun 30 % och Östra Nylands välfärdsområde 15 %. I utredningen
har man i detta skede granskat aktieinnehavet för Borgå stad, Sibbo
kommun och Östra Nylands välfärdsområde. Detta utesluter inte andra
kommuners eller Borgå stads koncernbolags möjlighet att skaffa aktier i
bolaget.

Den ekonomiska modelleringen baserar sig i stor utsträckning på
budgeten för 2022 och det preliminära bokslutet för 2021. Enligt
preliminära beräkningar blir omsättningen cirka 2,85 miljoner euro.

Borgå stad har beställt en marknadsundersökning av BDO Oy om
företagshälsovården i regionen. Avsikten med utredningen var att
kartlägga och jämföra olika aktörer som tillhandahåller
företagshälsovårdstjänster och den företagshälsovård i Borgå som
eventuellt bolagiseras. Dessutom har man i utredningen granskat de
juridiska och funktionella alternativen för att fortsätta den nuvarande
företagshälsovårdsverksamheten i samband med förändringen till följd
av välfärdsområdet.

I utredningen har också analyserats verksamhetsförutsättningarna för
verksamheten och ekonomin för det bolag som eventuellt ska
bildas bl.a. med tanke på verksamhetens omfattning, resurser och
prissättning (bilaga 2).

Det finns en mycket stram tidtabell för beredningen och besluten. Om
ett beslut om bildande av bolaget fattas, är det väsentligt att fastställa
de nödvändiga omständigheter som ska färdigställas under 2022.
Sådana är i synnerhet bildandet av bolaget, personalöverföringar och
granskningar som gäller lönebetalningssystemen och
ekonomihanteringssystemen.

Bilaga:
Utredningen om produktionen av företagshälsovårdstjänster i Östra
Nyland

Stadsstyrelsen godkänner slutsatserna i den bifogade utredningen om
produktionen av företagshälsovårdstjänster i Östra Nyland och föreslår
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stadsfullmäktige att bolaget bildas.

Syftet med bolaget är att producera företagshälsovårdstjänster för
Borgå stad, Sibbo kommun och Östra Nylands välfärdsområde.

Stadsdirektören befullmäktigas att upprätta dokumenten om bildande
av bolaget. Bolagets kapitalbehov, aktieägaravtalet, villkoren för
aktieemissionen och övriga dokument om inledande av bolagets
verksamhet och bolagets förvaltning sänds separat för beslut när Sibbo
kommun och Östra Nylands välfärdsområde för sin del har fattat
principbeslut om bildande av bolaget. Efter detta sänds frågor som
gäller bildandet av bolaget till stadsfullmäktige för beslut.

Östra Nylands Välfärdsområdesstyrelse 19.5.2022

Beredning: Irja Suhonen HR ansvarig beredare, Leena Juvakka
medlem i HR-sektion

HR-sektion för Östra Nylands välfärdsområde förbereder ett anbud om
upphandling av företagshälsovårdstjänster som en av möjligheterna att
ordna tjänster för välfärdsområdets egen personal enligt
företagshälsovårdslagen (1383/2001). När ansvaret för att anordna
social- och hälsovården överförs till välfärdsområdet den 1 januari 2023
kommer även ansvaret för att anordna den förebyggande
företagshälsovården för företag och företagare inom området enligt 12
§ Företagshälsovården att överföras.

Företagshälsovården för personal som flyttar till välfärdsområdet
produceras för tillfället till Askola och Eteva, Lappträsk och Lovisa av
Mehiläinen Oy, till Kårkulla av Pargas hälsocentral och Kungsvägens
företagshälsovård, till PHHYKY-personal av Företagshälsovården
Wellamo, samt till Borgå och Sibbo av Kungsvägens arbetshälsovård.
Dessutom producerar Mehiläinen Oy och Terveystalo i tillägg till
Kungsvägens arbetshälsovård tjänster till räddningsverket.

Kartläggning är delvis på mitten gällande ansvar för att organisera
välfärdsområdet enligt 18 § hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010) av
de förebyggande företagshälsovårdstjänster som avses i 12 §
företagshälsovårdslagen för företag och företagare inom området.

Välfärdsområdet ska ta beslut beträffande sättet och omfattning att
organisera företagshälsovården och arbetshälsovårdens (12 § lagen
om företagshälsovård, annan företagshälsovård 14 §
företagshälsovårdslagen).

Eftersom företagshälsovård inte ingår i anställningsvillkoren kommer
personalen att omfattas av företagshälsovård som anordnas av
välfärdsområdet den 1 januari 2023. All lagstadgad och frivillig
företagshälsovård ska ordnas likvärdigt för alla anställda.
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Syftet med upphandlingen av företagshälsovården är att lämna anbud
på tillhandahållande av arbetshälsovård av en tjänsteleverantör som
har tillräcklig kompetens för att organisera företagshälsovården och
som ska svara för tjänsternas tillräcklighet, höga kvalitet, kontinuitet och
tillgänglighet. Målet är att avtalsperioden ska börja under 2023.

I lagstiftningen planeras att möjliggöra för välfärdsområdena att vara
Hansels kunder. På så sätt skulle det också vara möjligt för
välfärdsområden att dra nytta av Hansels upphandlingssystem och
ramavtal. Detta kräver fortfarande riksdagens godkännande
(HE-nummer är 56/2021 år).

Bilaga 1 Företagshälsovården för personalen i Östra Nylands
välfärdsområde

Bilaga 2 Ytterligare krav på räddningstjänsten

Beslutsförslag, tf. välfärdsområdesdirektör:

Välfärdsområdet anser att 15 % aktieandel av Kungavägens
Arbetshälsa Ab som föreslås att vara välfärdsområdet andel inte är
tillräcklig för att förslaget om att bilda förataget kan accepteras. Östra
Nylands välfärdsområde upphandlar arbetshälsovårdstjänsterna för
personalen och företagarana samt företagen på området.
Serviceproducenten producerar tjänsten för välfärdsområdet enligt
servicebeskrivningen.
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UPPHANDLINGSDIREKTIV FÖR ÖSTRA NYLANDS VÄLFÄRDSOMRÅDE

Östra Nylands Välfärdsområdesstyrelse

Bilagor:
Utkast till upphandlingsdirektiv

Beredning och mer information:

ansvarig beredare Matti Latva-Pirilä, matti.latva-pirila@myrskyla.fi
ansvarig beredare Aki Ahokanto, aki.ahokanto@porvoo.fi
ansvarig beredare Katja Blomberg, katja.blomberg@porvoo.fi
förvaltningsjurist Tomas Määttä, ext-tomas.maatta@porvoo.fi

Sektionen för förvaltning, ekonomi, stödtjänster och lokaler har under det
temporära beredningsorganets verksamhetsperiod haft i uppgift att förbereda
upphandlingsdirektivet för välfärdsområdet som inleder sin verksamhet
1.1.2023. Upphandlingsdirektivet för välfärdsområdet har behandlats i det
temporära beredningsorganets möte 10.2.2022.

Östra Nylands välfärdsområde är en offentlig upphandlande enhet som avses
i upphandlingslagen (Lagen om offentlig upphandling 1397/2016) och vars
upphandlingar som överskrider tröskelvärden genomförs i enlighet med
upphandlingslagen och välfärdsområdets upphandlingsdirektiv. 

De viktigaste principerna i välfärdsområdets upphandlingar är principerna i
upphandlingslagen och kommunallagen samt i EU:s fördrag; öppenhet,
opartiskt och icke-diskriminerande bemötande samt proportionalitet
oberoende av tröskelvärden.

Upphandlingsdirektivet är i linje med förvaltningsstadgan som
välfärdsområdesfullmäktige har godkänt. Upphandlingsdirektivet tas till
välfärdsområdesstyrelsens möte för godkännande.

Förslag, tf välfärdsområdesdirektör:

Upphandlingsdirektivutkastet godkänns som den handling som styr
upphandlingar inom Östra Nylands välfärdsområde.

mailto:matti.latva-pirila@myrskyla.fi
mailto:aki.ahokanto@porvoo.fi
mailto:katja.blomberg@porvoo.fi
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BEREDNING AV ANSTÄLLNING AV RÄDDNINGSDIREKTÖR I TJÄNSTEFÖRHÅLLANDE
TILL ÖSTRA NYLANDS VÄLFÄRDSOMRÅDE

Östra Nylands Välfärdsområdesstyrelse

Beredning: medlem i temporära beredningsorganet,
grundtrygghetsdirektör Carita Schröder, carita.schroder@loviisa.fi; och
ordförande för HR-sektionen, ansvarig beredare för HR Irja Suhonen,
irja.suhonen@porvoo.fi.

Räddningsdirektören ansvarar för verksamheten och ekonomin,
ledningen och utvecklingen av verksamheten inom sin sektor.
Välfärdsområdesfullmäktige har vid sitt möte 21.4.2022 (7 §) inrättat en
tjänst som räddningsdirektör för Östra Nylands välfärdsområde.
Samtidigt har välfärdsområdesfullmäktige beslutat att
behörighetsvillkoren för tjänsten är lämplig högre högskoleexamen,
kännedom om räddningsbranschen och erfarenhet av
ledarskapsuppgifter. Språkkraven är goda muntliga och skriftliga
kunskaper i båda inhemska språken. 

Beredning av anställning i tjänsteförhållande

Enligt 26 § i förvaltningsstadgan för Östra Nylands välfärdsområde
beslutar välfärdsområdesstyrelsen om anställning av
räddningsdirektören. Enligt 5 § i lagen om tjänsteinnehavare i
kommuner och välfärdsområden (304/2003) kan i ett tjänsteförhållande
antas en person som inte har sökt tjänsten om han eller hon samtycker
därtill och förutsatt att hans eller hennes behörighet har utretts. Det
temporära beredningsorganet har diskuterat rekryteringsprocessen för
räddningsdirektören och förslaget till välfärdsområdesstyrelsen är att
om den nuvarande räddningsdirektören ger sitt samtycke så övergår
han direkt till motsvarande tjänst inom välfärdsområdet.

Beslutförslag, tf. välfärdsområdesdirektör:

Välfärdsområdesstyrelsen beslutar att den nuvarande
räddningsdirektören, om han samtycker, övergår direkt till motsvarande
tjänst inom välfärdsområdet från 1.1.2023.
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Välfärdsområdesstyrelsen beslutar befullmäktiga
välfärdsområdesdirektören att ingå ett direktörsavtal med
räddningsdirektören.
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MÅNADSRAPPORT ÖVER BUDGETUTFALLET 1.1–30.4.2022

Östra Nylands Välfärdsområdesstyrelse

Beredning och ytterligare information: vice ordförande för sektionen för
förvaltning, ekonomi, lokaler och stödtjänster Annette Povenius

Staten har finansierat välfärdsområdets beredning med 8 641 578 euro.
Före slutet av april har det använts 446 748 euro till löner, köp av
tjänster och andra verksamhetskostnader. Köp av tjänster innehåller
projektarbeten för löne- och ekonomisystem, arbetsinsatser av
kommunernas tjänstinnehavare, juridiska tjänster och tjänster av
upphandlingsexpert.

Östra Nylands välfärdsområde sökte 15 476 191 euro i statsunderstöd
av social- och hälsovårdsministeriet för ICT-ändring som har att göra
med reformeringen av social- och hälsovården samt
räddningsväsendet. Understödet har sökts för administrativa uppgifter,
branschoberoende system, branchbundna system, ICT-infra och dess
system samt andra nödvändiga uppgifter. Social- och
hälsovårdsministeriet beviljade understöd på 6 772 508,97 euro.
Understödet är avsett att användas för kostnader som uppstår under
tiden 1.7.2021–31.12.2025. Av detta understöd har betalats 2 901 426
euro i förskott i mars. Före slutet av april har 372 024 euro av förskottet
använts.

Bilagor:
Resultaträkning rapport

Beslutsförslag, tf. välfärdsområdesdirektör:

Välfärdsområdesstyrelsen antecknar ekonomirapporten för tiden
1.1–30.4.2022 för kännedom.
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HPK-PALVELUT OY BOLAGSSTÄMMA

Östra Nylands Välfärdsområdesstyrelse

Beredning och ytterligare information: förvaltningsjurist Tomas
Määttä, ext-tomas.maatta@porvoo.fi

HPK-palvelut håller sin bolgasstämma i Borgå 20.5.2022 kl. 12.00.

På bolagsstämman behandlas de ärenden som  meddelas på
föredragningslistan. Listan finns som bilaga.

Enligt Östra Nylands välfärdsområdets förvaltningsstadgans 20 § 19
punkt utser välfärdsområdesstyrelsen representanterna till en
bolagsstämma.

Bilagor:

1) Föredragningslista 1/2022
2) Bolagsordning

Beslutförslag, tf. välfärdsområdesdirektör:

Välfärdsområdesstyrelsen väljer en representant till bolagsstämman
och ger representanten anvisning till bolagsstämman.

Paragrafen justeras omedelbart.  
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ORGANISATIONSSTRUKTUREN I ÖSTRA NYLANDS VÄLFÄRDSOMRÅDE SKA FÅ
VERKSAMHETSENHETER

Östra Nylands Välfärdsområdesstyrelse

 Beredning och ytterligare information: Hanna Kaunisto,
servicedirektör, chef för socialarbetet hanna.kaunisto@sipoo.fi

Områdesfullmäktige har vid sina tidigare behandlingar godkänt
organisationsmodellens övre nivå och resultatenhetsnivån.
Organisationsmodellen har beretts vidare i social- och
hälsovårdstjänsternas och koncern- och strategitjänsternas
ansvarsområden.

I social- och hälsovårdstjänsterna föreslås verksamhetsenheter inrättas
under resultatenheter.  Ledningsstrukturen för verksamhetsenheterna
bestäms enligt enheternas serviceuppgifter. Finslipningen av
organisationsmodellen kan ske först efter att noggranna uppgifter om
personal som överförs finns att få. Nivån för första linjens chefskap i
tjänsterna preciseras alltså fortfarande när beredningen avancerar.
I koncern- och strategitjänster ingår hela social- och hälsovårdssektorns
och räddningsväsendets gemensamma personal-, förvaltnings-,
ekonomi-, utvecklings- och kommunikationstjänster samt digitala
tjänster. För ansvarsområden väljs direktörer. Uppgiftshelheter för varje
ansvarsområde har bestämts i förslaget. Personalen som placeras i
olika ansvarsområden och övriga strukturer som behövs för ledningen
preciseras ännu i beredningsarbetet.

Välfärdsområdets professionsdirektörer är chefläkare,
vårdarbetsdirektör och direktör av socialarbete. Professionsdirektörerna
är en del av välfärdsområdets ledningssystem och de ansvarar bland
annat för att leda sin egen sektors verksamhet så, att den grundar sig
på forskning och kunskap, att svara för yrkeskompetens samt för klient-
och patientarbetets kvalitet och säkerhet. Chefläkaren och direktören
för socialarbete har också lagstadgade arbetsuppgifter som anknyter till
tjänsteproduktionen. Att professionsdirektörerna administrativt placeras
direkt under social- och hälsovårdsdirektören skapar och bidrar till en
starkare klient- och patientsynvinkel på organisationens högre nivåer
och i beslutsfattandet.

Beslutförslag, tf. välfärdsområdesdirektör:

Välfärdsområdesstyrelsen för Östra Nylands välfärdsområde beslutar
föreslå för välfärdsområdesfullmäktige att det godkänner det bifogade
organisationsstrukturen gällande verksamhetsenheter. 
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TJÄNSTEINNEHAVARBESLUT

Östra Nylands Välfärdsområdesstyrelse

  Följande tjänsteinnehavare har sänt besluförteckningar:

  Tf. välfärdsområdesdirektör 10.5.2022 § 17

  Ordförande:

  Välfärdsområdesstyrelsen antecknar besluten för kännedom och
  meddelar tjänsteinnehavaren att välfärdsområdesstyrelsen inte 
  använder sin upptagningsrätt.
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FÖR KÄNNEDOM

Östra Nylands Välfärdsområdesstyrelse

  Östra nylands välfärdsområdesstyrelse antecknar följande skrivelser,
  beslut m.m. för kännedom:

- Wittenberginkatu 1 / A-asunnot
- HUS-yhtymän poliittinen ohjaus
- Meddelande åt kommunerna och välfärdsområdena om
krigsinvalidernas och krigsveteranernas anslag
- Uudenmaan Yrittäjät, valtuustoinfo 25.5.2022


