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Östra Nylands
Välfärdsområdesfullmäktige

01.11.2022

1
MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Östra Nylands Välfärdsområdesfullmäktige

Östra Nylands välfärdsområdesfullmäktiges mötets laglighet och beslutförhet.

Enligt förvaltningsstadgan för Östra Nylands välfärdsområde (106§)
kallelsen skall 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 26.10.2022 och
samtidigt publicerats på Östra Nylands välfärdsområdes webbplats.

Beslutförslag:

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.
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Östra Nylands
Välfärdsområdesfullmäktige

01.11.2022

2
VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE

Östra Nylands Välfärdsområdesfullmäktige

Enligt förvaltningsstadgan för Östra Nylands välfärsområde (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 elektroniskt.

Beslutförslag:

Välfärdsområdesfullmäktige beslutar att välja Lilli Kahri och Mikael
Karlsson till mötets protokolljusterare.
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Östra Nylands
Välfärdsområdesstyrelse

§ 3 06.10.2022

Östra Nylands
Välfärdsområdesfullmäktige

01.11.2022

3
ÄNDRING AV ARVODESSTADGAN FÖR ÖSTRA NYLANDS VÄLFÄRDSOMRÅDE OCH
BESLUT OM TJÄNSTEINNEHAVARES MÖTESARVODEN

Östra Nylands Välfärdsområdesstyrelse § 3

Beredning och upplysningar: ledningsgruppsmedlemmen, Mörskom kommuns
förvaltningsdirektör Matti Latva-Pirilä, matti.latva-pirila@myrskyla.fi, och
förvaltningsjurist Tomas Määttä, ext-tomas.maatta@porvoo.fi

Motiveringar

Välfärdsområdets förvaltningsstadga och den till förvaltningsstadgan
bifogade arvodesstadgan har vid behov uppdaterats under beredningen
av välfärdsområdets organisation. Östra Nylands
välfärdsområdesfullmäktige antog vid sitt sammanträde 8.3.2022 (§ 4)
arvodesstadgan för förtroendevalda, vilken utgör en bilaga till
förvaltningsstadgan. I arvodesstadgan fastställs de förtroendevaldas
mötes- och andra arvoden samt grunderna för dessa. I den antagna
arvodesstadgan har emellertid inte fastställts tjänsteinnehavares och
andra anställdas mötesarvoden och andra arvoden för deltagande i
sammanträden eller välfärdsområdets övriga tillställningar.

Välfärdsområdesfullmäktige har likaså vid sitt sammanträde 14.6.2022
(§ 4) antagit ändringar i förvaltningsstadgan som kräver att också
arvodesstadgan ändras. Dessa ändringar i förvaltningsstadgan gäller till
exempel påverkansorgans företrädares deltagande i möten som hålls
av välfärdsområdets organ. Påverkansorganens arvodesnivå har utretts
genom att man har jämfört arvodesstadgorna i olika välfärdsområden.

Dessutom finns det i den ursprungligen antagna arvodesstadgan
bestämmelser som gäller valnämndens (välfärdsområdesvalnämnden)
valförrättningsdagar och rösträkning samt arvoden för dessa.
Välfärdsområdesvalnämnden utför inte rösträkning, varför den inte har
valförrättningsdagar. Det är följaktligen möjligt att tillämpa de
arvodesbestämmelser som gäller andra nämnder på
välfärdsområdesvalnämndens presidium och ledamöter, varför det vore
möjligt att stryka paragrafen om välfärdsområdesvalnämnden från
arvodesstadgan.

Det föreslås att arvodesstadgan ändras på följande punkter:

 1 § För sammanträden för Östra Nylands välfärdsområdes
organ betalas följande sammanträdesarvoden:

mailto:matti.latva-pirila@myrskyla.fi
mailto:ext-tomas.maatta@porvoo.fi
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 Fastställande av mötesarvoden för ett påverkansorgans
ordförande och ledamöter.

 Höjning av mötesarvodet för ett organs vice ordförande,
då vice ordföranden fungerar som ordförande för
sammanträdet under mer än hälften av sammanträdets
längd.

  Påverkansorgans (äldrerådet, rådet för personer med
funktionsnedsättning, ungdomsfullmäktige) företrädares
deltagande i välfärdsområdesfullmäktiges,
välfärdsområdesstyrelsens, en nämnds eller en sektions
sammanträde.

 Tjänsteinnehavares och andra anställdas arvoden för
deltagande i sammanträden och andra tillställningar.

 3 § Valnämndens dagsarvode

 Denna paragraf stryks enligt förslaget.

De ändringar som föreslås i arvodesstadgan har i det bifogade utkastet
till arvodesstadga markerats med gul bakgrundsfärg.

Bilaga: arvodesstadga, uppdaterad version

Beslutsförslag, välfärdsområdesdirektören:

Välfärdsområdesstyrelsen beslutar föreslå välfärdsområdesfullmäktige
att fullmäktige beslutar

1. godkänna välfärdsområdets arvodesstadga och de ändringar som
föreslås i densamma enligt det förslag som föreligger som bilaga,

1. att ändringen av arvodesstadgan träder i kraft omedelbart när
fullmäktige har fattat beslut om att ändra förvaltningsstadgan och
oavsett eventuella besvär,

1. att arvodesstadgan i tillämpliga delar tillämpas retroaktivt då det
gäller betalningen av sådana arvoden som ännu inte har kunnat
betalas till tjänsteinnehavare eller anställda vid välfärdsområdet på
grund av avsaknaden av bestämmelser i frågan i arvodesstadgan.

 Beslut:

   Beslutades enligt beslutförslaget.

Östra Nylands Välfärdsområdesfullmäktige

Beslutförslag, områdesstyrelsen:

 Välfärdsområdesfullmäktige beslutar att
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1. godkänna välfärdsområdets arvodesstadga och de ändringar som
föreslås i densamma enligt det förslag som föreligger som bilaga,

2. att ändringen av arvodesstadgan träder i kraft omedelbart när
fullmäktige har fattat beslut om att ändra förvaltningsstadgan och
oavsett eventuella besvär,

3. att arvodesstadgan i tillämpliga delar tillämpas retroaktivt då det
gäller betalningen av sådana arvoden som ännu inte har kunnat betalas
till tjänsteinnehavare eller anställda vid välfärdsområdet på grund av
avsaknaden av bestämmelser i frågan i arvodesstadgan.
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Östra Nylands
Välfärdsområdesstyrelse

§ 6 06.10.2022

Östra Nylands
Välfärdsområdesfullmäktige

01.11.2022

4
GRUNDER FÖR ÖSTRA NYLANDS VÄLFÄRDSOMRÅDES PLANENLIGA
AVSKRIVNINGAR

Östra Nylands Välfärdsområdesstyrelse § 6

Beredning och upplysningar: Sari Klenberg, controller, sari.klenberg@porvoo.fi
 Annette Povenius, controller, annette.povenius@loviisa.fi
 Katja Blomberg, katja.blomberg@porvoo.fi

Bokföringsnämndens välfärdsområdes- och kommunsektion har
19.4.2022 utfärdat allmänna anvisningar om hur välfärdsområdets
bestående aktiva ska bokföras. Välfärdsområdes- och
kommunsektionens allmänna anvisningar och utlåtanden är en del av
den goda redovisningssed som välfärdsområdena ska iaktta.
Det bestäms i 81 § i förvaltningsstadgan för Östra Nylands
välfärdsområde att
välfärdsområdesfullmäktige godkänner grunderna för avskrivningar
enligt plan. Välfärdsområdesstyrelsen godkänner avskrivningsplaner för
olika tillgångar eller tillgångsgrupper samt den gräns för små
upphandlingar som ska tillämpas vid avskrivningar.

Bilaga

Östra Nylands välfärdsområdes grunder för planenliga avskrivningar
med början 1.1.2023

Beslutförslag, välfärdsområdesdirektören:

 Välfärdsområdesstyrelsen beslutar föreslå för områdesfullmäktige att
 fullmäktige beslutar godkänna bilagan om grunder för Östra Nylands 
 välfärdsområdes  planenliga avskrivningar med början 1.1.2023.

Beslut:
 Beslutades enligt beslutförslaget.

Östra Nylands Välfärdsområdesfullmäktige

Beslutförslag, områdesstyrelsen:

Områdesfullmäktige beslutar att godkänna bilagan om grunder för
Östra Nylands välfärdsområdes planenliga avskrivningar med början
1.1.2023.

mailto:sari.klenberg@porvoo.fi
mailto:annette.povenius@loviisa.fi
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Östra Nylands
Välfärdsområdesstyrelse

§ 7 06.10.2022

Östra Nylands
Välfärdsområdesfullmäktige

01.11.2022

5
GRUNDER FÖR DEN INTERNA KONTROLLEN OCH RISKHANTERINGEN

Östra Nylands Välfärdsområdesstyrelse § 7

Beredning och upplysningar: Annette Povenius, controller,
annette.povenius@loviisa.fi; Sari Klenberg, controller, sari.klenberg@borga.fi; 
Katja Blomberg, utvecklingsdirektör, Borgå stad, katja.blomberg@borga.fi

Den interna kontrollen och riskhanteringen är en del av välfärdsområdets
ledningssystem och är ett av dess ledningsinstrument. Målet med dem är att
främja god förvaltning och högklassigt ledarskap, förebyggande och hantering av
hot, tillvaratagande av möjligheter och styrkor samt kontinuerlig utveckling av
verksamheten och dess resultat.

 Grunderna för den interna kontrollen och riskhanteringen gäller Östra Nylands 
 välfärdsområdes alla organ, dess ledning och chefer samt all verksamhet som
 välfärdsområdet företar sig och som detta ansvarar för genom ägande, styrnings-
 och tillsynsansvar samt andra åtaganden.

 Det föreskrivs i 22 § i lagen om välfärdsområden att välfärdsområdesfullmäktige
 fattar beslut om grunderna för den interna kontrollen och riskhanteringen.

 I 43 § i lagen om välfärdsområden föreskrivs att det till välfärdsområdesstyrelsens 
 uppgifter hör att sörja för välfärdsområdets interna kontroll och ordnandet av
 riskhanteringen.

 Det bestäms i förvaltningsstadgan för Östra Nylands välfärdsområde att 
 välfärdsområdesdirektören svarar för att välfärdsområdets interna kontroll och
 riskhantering har ordnats på tillbörligt sätt. Anvisningarna gällande grunderna för
 den interna kontrollen och riskhanteringen lämnas till välfärdsområdesstyrelsen för
 godkännande.

 BILAGA: Grunder för deninterna kontrollen och riskhanteringen

Beslutsförslag, välfärdsområdesdirektören:

Välfärdsområdesstyrelsen beslutar föreslå välfärdsområdesfullmäktige att

Fullmäktige godkänner bifogade grunder för den interna kontrollen och
riskhanteringen för efterlevnad vid Östra Nylands välfärdsområde.

Beslut:

Beslutades enligt beslutförslaget.

Östra Nylands Välfärdsområdesfullmäktige

Beslutförslag, områdesstyrelsen:

mailto:annette.povenius@loviisa.fi
mailto:sari.klenberg@borga.fi
mailto:katja.blomberg@borga.fi
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Områdesullmäktige godkänner bifogade grunder för den interna
kontrollen och riskhanteringen för efterlevnad vid Östra Nylands
välfärdsområde.
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Östra Nylands
Välfärdsområdesstyrelse

§ 7 20.10.2022

Östra Nylands
Välfärdsområdesfullmäktige

01.11.2022

6
GODKÄNNANDE AV VÄLFÄRDSOMRÅDESSTRATEGI

Östra Nylands Välfärdsområdesstyrelse § 7

Beredning och upplysningar: välfärdsområdesdirektör Max Lönnqvist,
ext-max.lonnqvist@porvoo.fi; Ilona Koskenniemi, ilona.koskenniemi@askola.fi

I 22 § i lagen om välfärdsområden föreskrivs att
välfärdsområdesfullmäktige fattar beslut om
välfärdsområdesstrategin. Enligt 41 § i lagen ska välfärdsområdet
ha en strategi, i vilken välfärdsområdesfullmäktige beslutar om de
långsiktiga målen för välfärdsområdets verksamhet och ekonomi. I
välfärdsområdesstrategin ska hänsyn tas till främjandet av
invånarnas välfärd, de strategiska riktlinjerna för ordnande och
produktion av tjänster, föreskrivna mål för tjänsterna, ägar- och
personalpolitiken samt invånarnas möjligheter att delta och påverka.

Välfärdsområdesstrategin ska grunda sig på en bedömning av läget
i välfärdsområdet vid den tidpunkt då strategin utarbetas samt av
framtida förändringar i omvärlden och deras inverkan på fullgörandet
av välfärdsområdets uppgifter. Strategin ska ses över åtminstone en
gång under välfärdsområdesfullmäktiges mandattid.

Välfärdsområdet började arbeta på strategin våren 2022, och
strategin bearbetades vid seminarier i samarbete mellan
förtroendevalda och tjänsteinnehavare samt vid möten som hölls av
den politiska styrgruppen för förvaltningsstadga och strategi.

Bilaga: Utkast till välfärdsområdesstrategi

Beslutsförslag, välfärdsområdesdirektören:

Välfärdsområdesstyrelsen föreslår välfärdsområdesfullmäktige att
fullmäktige beslutar godkänna bifogade välfärdsområdesstrategi.

Behandling
Marketta Mattila lade fram ett ändringsförslag enligt vilket
terapigarantin beaktas genom skrivningen ”Terapigarantin
genomförs inom välfärdsområdet”. Ändringsförslaget understöddes
inte och förföll därigenom.

 Tapani Eskola lade understödd av Jenna Perokorpi och Marketta
 Mattila fram ändringsförslag 1 enligt vilket man vid punkten 

mailto:ext-max.lonnqvist@porvoo.fi
mailto:ilona.koskenniemi@askola.fi
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Servicens kvalitet, tillgänglighet och kontinuitet lägger till ett 
 strategiskt initiativ:

  Servicesedlar används för att komplettera servicen.

Tapani Eskola lade understödd av Jenna Perokorpi och Marketta
Mattila fram ändringsförslag 2 enligt vilket man vid punkten
Kompetent personal som mår bra och som räcker till lägger till ett
strategiskt initiativ:

 Välfärdsområdet säkerställer förverkligandet av
vårdardimensioneringen inom serviceboendet för äldre samt för
personer med funktionsnedsättning och främjar införandet av
dimensionering i hemvården samt uppföljning av densamma.

 Godkändes ordförandens förslag om röstningssätt: De som 
  understöder beslutförslaget röstar 'Jaa' och de som  
  understöder Eskolas ändringsförslag 1 röstar 'Nej.

  Röstningens resultat:

  JAA (Honkasalo, Andersson, Björkman, Edgren, Forsman, Kujala, Lind,
  Lindqvist, Nurme, Railila, Servin)
  NEJ (Eskola, Mattila, Perokorpi)

  Godkändes ordförandens förslag om röstningssätt: De som 
  understöder beslutförslaget röstar 'Jaa' och de som  
  understöder Eskolas ändringsförslag 2 röstar 'Nej.

  Röstningens resultat:

  JAA (Honkasalo, Andersson, Björkman, Edgren, Forsman, Kujala, Lind,
  Lindqvist, Nurme, Railila, Servin)
  NEJ (Eskola, Mattila, Perokorpi)
Beslut:
  Beslutades enligt beslutförslaget.

Östra Nylands Välfärdsområdesfullmäktige

Beslutförslag, områdesstyrelsen:

 Välfärdsområdesfullmäktige beslutar att godkänna bifogade
välfärdsområdesstrategi.
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Östra Nylands
Välfärdsområdesstyrelse

§ 11 20.10.2022

Östra Nylands
Välfärdsområdesfullmäktige

01.11.2022

7
SAMMANSTÄLLNINGAR ÖVER AVTAL SOM ÖVERFÖRS FRÅN KOMMUNERNA/ASKOLA
KOMMUN

Östra Nylands Välfärdsområdesstyrelse § 11

Beredning och upplysningar: Katja Blomber, katja.blomberg@porvoo.fi

Östra Nylands välfärdsområdesstyrelse beslutade vid sitt sammanträde
24.3.2022 föreslå välfärdsområdesfullmäktige att fullmäktige ber Askola
kommun samtidigt komplettera sin sammanställning, om man i det skedet kände
till brister i densamma. Välfärdsområdesfullmäktige beslutade vid sitt
sammanträde 29.3.2022 be Askola kommun komplettera sin sammanställning,
om man i det skedet kände till brister i densamma.

Östra Nylands välfärdsområde sände 20.5.2022 Askola kommun en begäran om
tilläggsutredning angående lokaler som överförs, om lösegendom och om därtill
hörande rättigheter, avtal och ansvar.

Genom brevet 20.5.2022 ombads Askola kommun senast 30.6.2022
tillhandahålla följande avtalsdokument eller uppgifter om att sådana avtal inte
hade ingåtts/att sådana tjänster inte står till kommunens förfogande.

 avtal angående klädvård / tvättinrättningstjänster

 avtal med Mannerheims Barnskyddsförbund

 avtal angående arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte

 avtal om öppenvård inom barnskyddet

 avtal angående tjänster för krigsinvalider och krigsveteraner

 Klubbhusavtal

 avtal om byte av mattor

 avtal om fotvård

 avtal om öppenvård inom missbrukarvården

 avtal om servicesedel

 leasingavtal för bilar

 telefonabonnemang och telefonväxel

Dessutom ombads Askola kommun meddela huruvida de i bilagorna 1–3
nämnda avtalen är Askola kommuns enda avtal angående ordnande av social-
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och hälsovård samt räddningsväsendets tjänster samt dess enda IKT-avtal
angående service.

Därutöver ombads kommunen tillhandahålla följande uppgifter om egendom
som överförs till välfärdsområdet, ifall kommunen har sådan egendom:

 fonder som har testamenterats/donerats till social- och
hälsovårdsväsendet

 aktier, bostadsaktier / fastigheter som har testamenterats/donerats till
social- och hälsovårdsväsendet

I brevet sades det också att Östra Nylands välfärdsområde hade reserverat ett
diskussionstillfälle gällande överföringen av avtal. Syftet var att bilda sig en
gemensam uppfattning om den helhet som bildas av avtal som ska överföras
och att ge tillfälle till diskussion och frågor. Diskussionsmötena ordnades i maj
och juni.

Askola kommun har utöver de uppgifter som kommunen tillhandahöll i mars
2022 lämnat en tilläggsutredning per e-post 12.8.2022. Tilläggsutredningen
gällde följande bilagor: inventarieförteckning boendeenhet, hemvårdens
lösöresförteckning, medicinska apparater hemvården, medicinska apparater
hälsocentralen. Dessutom har välfärdsområdet 29.9.2022 blivit underrättat per
e-post om att Iloq-avtalet inte överförs från kommunen till välfärdsområdet
(bilaga 4).

Östra Nylands välfärdsområde har 27.9.2022 kontrollerat uppgifter om
frysningsbeslut och sanktioner avseende avtalens målföretag, målföretagens
ansvarspersoner och förmånstagare. Inga träffar konstaterades på listan över
avtal som ska överföras.

I fråga om avtal som överförs har välfärdsområdet bett kommunen säga upp
sådana avtal som inte behöver överföras till välfärdsområdet. Välfärdsområdet
har bett kommunerna ta i bruk avtalens optioner i fråga om de avtal som kan
förnyas i nuvarande form under övergångsperioden. Dessutom har
välfärdsområdet konkurrensutsatt på regional nivå sådana avtal som inte kan
utvidgas och som är nödvändiga för verksamheten. Välfärdsområdet kan utöver
de avtal som kommunen anmält ta emot sådana avtal som är nödvändiga för
verksamheten och som ingås eller anmäls före slutet av år 2022.

Dessutom har man ingått korta, tidsbundna avtal som sträcker sig över
övergångsperioden med avtalspartner vars avtal håller på att löpa ut i sådana fall
där beredningen av konkurrensutsättningen av gemensamma avtal ännu inte har
färdigställts.

En sammanställning över lokaler, lös egendom och ansvar som överförs till
välfärdsområde  delges välfärdsområdesstyrelse vid sammanträde
24.11.2022.

Beslutförslag, välfärdsområdesdirektören:

Välfärdsområdesstyrelsen beslutar föreslå välfärdsområdesfullmäktige att
Askola kommuns lokaler, httt-avtal (dvs. avtal om förvaltning, ekonomi,
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stödtjänster och lokaler) och IKT-avtal enligt bilaga 1–3 övergår i Östra Nylands
välfärdsområdes besittning med början 1.1.2023.  Dessutom överförs de
medicinska apparaterna till välfärdsområdet i enlighet med den tilläggsutredning
som Askola kommun lämnat 12.8.2022, och vidare överförs Iloq-avtalet inte till
välfärdsområdet enligt den tilläggsutredning som getts 29.9.2022.

Beslut:
Antecknades att Riku Honkasalo och Petra Lind anmälde jäv i frågan (28 § 1

 mom. 1 punkten i förvaltningslagen, samfundsjäv) och var inte närvarande då
 paragrafen behandlades och beslutet fattades.

 Tapani Eskola fungerade som ordförande under behandlingen av ärendet.

 Beslutades enligt beslutförslaget och paragrafen justerades vid sammanträdet.

Östra Nylands Välfärdsområdesfullmäktige

Beslutförslag, områdesstyrelsen:

Välfärdsområdesfullmäktige beslutar att

  - Askola kommuns lokaler, httt-avtal (dvs. avtal om förvaltning, 
  ekonomi, stödtjänster och lokaler) och IKT-avtal enligt bilaga 1–3
  övergår i Östra Nylands välfärdsområdes besittning med början
  1.1.2023,

  - Dessutom överförs de medicinska apparaterna till välfärdsområdet i
  enlighet med den tilläggsutredning som Askola kommun lämnat
  12.8.2022 och

  - Vidare överförs Iloq-avtalet inte till välfärdsområdet enligt den 
  tilläggsutredning som getts 29.9.2022.
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Östra Nylands
Välfärdsområdesstyrelse

§ 12 20.10.2022

Östra Nylands
Välfärdsområdesfullmäktige

01.11.2022

8
SAMMANSTÄLLNINGAR ÖVER AVTAL SOM ÖVERFÖRS FRÅN
KOMMUNERNA/LAPPTRÄSK KOMMUN

Östra Nylands Välfärdsområdesstyrelse § 12

 Beredning och upplysningar: Katja Blomberg,
katja.blomberg@porvoo.fi

Östra Nylands välfärdsområdesstyrelse beslutade vid sitt
sammanträde 24.3.2022 föreslå välfärdsområdesfullmäktige att
fullmäktige ber Lappträsk kommun samtidigt komplettera sin
sammanställning, om man i det skedet kände till brister i
densamma. Välfärdsområdesfullmäktige beslutade vid sitt
sammanträde 29.3.2022 be Lappträsk kommun komplettera sin
sammanställning, om man i det skedet kände till brister i
densamma.

Östra Nylands välfärdsområde sände 20.5.2022 Lappträsk kommun
en begäran om tilläggsutredning angående lokaler som överförs, om
lösegendom och om därtill hörande rättigheter, avtal och ansvar.

Genom brevet 20.5.2022 ombads kommunen senast 30.6.2022
tillhandahålla följande avtalsdokument eller uppgifter om att sådana
avtal inte hade ingåtts/att sådana tjänster inte står till kommunens
förfogande.

 avtal angående klädvård / 
 tvättinrättningstjänster

 avtal angående arbetsverksamhet i 
 rehabiliteringssyfte

 avtal angående tjänster för krigsinvalider
 och krigsveteraner

 serviceavtal angående elsängar och
 lyftanordningar

 avtal om byte av mattor

 avtal om öppenvård inom missbrukarvården

 avtal om företagshälsovård för företag och
 andra i egen tjänst på kommunens område

 avtal om servicesedel

 leasingavtal för bilar
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 telefonabonnemang och telefonväxel

Dessutom ombads Lappträsk kommun meddela
huruvida de i bilagorna 1–3 nämnda avtalen är
Lappträsk kommuns enda avtal angående ordnande av
social- och hälsovård samt räddningsväsendets tjänster
samt dess enda IKT-avtal angående service.

Därutöver ombads kommunen tillhandahålla följande
uppgifter om egendom som överförs till
välfärdsområdet, ifall kommunen har sådan egendom:

 fonder som har testamenterats/donerats till
 social- och hälsovårdsväsendet

 aktier, bostadsaktier / fastigheter som har
 testamenterats/donerats till social- och
 hälsovårdsväsendet

I brevet sades det också att Östra Nylands
välfärdsområde hade reserverat ett diskussionstillfälle
gällande överföringen av avtal. Syftet var att bilda sig en
gemensam uppfattning om den helhet som bildas av
avtal som ska överföras och att ge tillfälle till diskussion
och frågor. Diskussionsmötena ordnades i maj och juni.

Lappträsk kommun har inte tillhandahållit
tilläggsutredningar utöver de uppgifter som den
lämnade i mars 2022.

Östra Nylands välfärdsområde har 27.9.2022
kontrollerat uppgifter om frysningsbeslut och sanktioner
avseende avtalens målföretag, målföretagens
ansvarspersoner och förmånstagare. Inga träffar
konstaterades på listan över avtal som ska överföras.

I fråga om avtal som överförs har välfärdsområdet bett
kommunen säga upp sådana avtal som inte behöver
överföras till välfärdsområdet. Välfärdsområdet har bett
kommunerna ta i bruk avtalens optioner i fråga om de
avtal som kan förnyas i nuvarande form under
övergångsperioden. Dessutom har välfärdsområdet
konkurrensutsatt på regional nivå sådana avtal som inte
kan utvidgas och som är nödvändiga för verksamheten.
Välfärdsområdet kan utöver de avtal som kommunen
anmält ta emot sådana avtal som är nödvändiga för
verksamheten och som ingås eller anmäls före slutet av
år 2022.

Dessutom har man ingått korta, tidsbundna avtal som
sträcker sig över övergångsperioden med avtalspartner
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vars avtal håller på att löpa ut i sådana fall där
beredningen av konkurrensutsättningen av
gemensamma avtal ännu inte har färdigställts.

En sammanställning över lokaler, lös egendom och
ansvar som överförs till välfärdsområde delges
välfärdsområdesstyrelse vid sammanträde 24.11.2022.

Beslutförslag, välfärdsområdesdirektören:

Välfärdsområdesstyrelsen beslutar föreslå välfärdsområdesfullmäktige att
Lappträsk kommuns lokaler enligt bilaga 1–3 övergår i Östra Nylands
välfärdsområdes besittning med början 1.1.2023.

Beslut:
Antecknades att Arto Kujala anmälde jäv i frågan (28 § 1 mom. 1
punkten i förvaltningslagen, samfundsjäv) och var inte närvarande då
paragrafen behandlades och beslutet fattades.

Beslutades enligt beslutförslaget och paragrafen justerades vid
sammanträdet.

Östra Nylands Välfärdsområdesfullmäktige

Beslutförslag, områdesstyrelsen:

 Välfärdsområdesfullmäktige beslutar att Lappträsk kommuns lokaler
 enligt bilaga 1–3 övergår i Östra Nylands välfärdsområdes besittning
 med början 1.1.2023.
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Östra Nylands
Välfärdsområdesstyrelse

§ 13 20.10.2022

Östra Nylands
Välfärdsområdesfullmäktige

01.11.2022

9
SAMMANSTÄLLNINGAR ÖVER AVTAL SOM ÖVERFÖRS FRÅN KOMMUNERNA/LOVISA
STAD

Östra Nylands Välfärdsområdesstyrelse § 13

 Beredning och ytterligare information: Katja Blomberg,
katja.blomberg@porvoo.fi

Östra Nylands välfärdsområdesstyrelse beslutade vid sitt
sammanträde 24.3.2022 föreslå välfärdsområdesfullmäktige att
fullmäktige ber Lovisa stad komplettera sin sammanställning, om
man i det skedet kände till brister i densamma.
Välfärdsområdesfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde
29.3.2022 be Lovisa stad komplettera sin sammanställning, om man
i det skedet kände till brister i densamma.

Östra Nylands välfärdsområde sände 20.5.2022 Lovisa stad en
begäran om tilläggsutredning angående lokaler som överförs, om
lösegendom och om därtill hörande rättigheter, avtal och ansvar.

Genom brevet 20.5.2022 ombads Lovisa stad senast 30.6.2022
tillhandahålla följande avtalsdokument eller uppgifter om att sådana
avtal inte hade ingåtts/att sådana tjänster inte står till stadens
förfogande.

 avtal angående klädvård / tvättinrättningstjänster, avtal
 om byte av mattor

 avtal om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte

 avtal med HUS om ENMG-undersökning

 avtal om öppenvård inom barnskyddet

 avtal angående tjänster för krigsinvalider och 
 krigsveteraner

 avtal om företagshälsovård för företag och andra i egen
 tjänst på kommunens område

 avtal om servicesedel

 avtal om öppenvård inom missbrukarvården

 städavtal angående Gammelby akutvårdsstation

 leasingavtal för bilar

 telefonabonnemang och telefonväxel
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Dessutom ombads Lovisa stad meddela huruvida de i bilagorna 1–3
nämnda avtalen är Lovisa stads enda avtal angående ordnande av
social- och hälsovård samt räddningsväsendets tjänster samt dess
enda IKT-avtal angående service.

Därutöver ombads staden tillhandahålla följande uppgifter om
egendom som överförs till välfärdsområdet, ifall staden har sådan
egendom:

 fonder som har testamenterats/donerats till social- och
 hälsovårdsväsendet

 aktier, bostadsaktier / fastigheter som har 
 testamenterats/donerats till social- och 
 hälsovårdsväsendet

I brevet sades det också att Östra Nylands välfärdsområde hade
reserverat ett diskussionstillfälle gällande överföringen av avtal.
Syftet var att bilda sig en gemensam uppfattning om den helhet som
bildas av avtal som ska överföras och att ge tillfälle till diskussion
och frågor. Diskussionsmötena ordnades i maj och juni.

Lovisa stad har utöver de uppgifter som staden tillhandahöll i mars
2022 lämnat en tilläggsutredning per e-post 22.6.2022.
Tilläggsutredningen gällde följande bilagor: Bilaga 4 (Lovisa
stadsdirektörs tjänsteinnehavarbeslut 22.6.22 (§ 6)) och bilaga 5
(Sammanfattning av förändringar i avtal som övergår till
välfärdsområdet, uppdaterad 22.6.2022).

Östra Nylands välfärdsområde har 27.9.2022 kontrollerat uppgifter
om frysningsbeslut och sanktioner avseende avtalens målföretag,
målföretagens ansvarspersoner och förmånstagare. Inga träffar
konstaterades på listan över avtal som ska överföras.

I fråga om avtal som överförs har välfärdsområdet bett staden säga
upp sådana avtal som inte behöver överföras till välfärdsområdet.
Välfärdsområdet har bett staden ta i bruk avtalens optioner i fråga
om de avtal som kan förnyas i nuvarande form under
övergångsperioden. Dessutom har välfärdsområdet
konkurrensutsatt på regional nivå sådana avtal som inte kan
utvidgas och som är nödvändiga för verksamheten. Välfärdsområdet
kan utöver de avtal som staden anmält ta emot sådana avtal som är
nödvändiga för verksamheten och som ingås eller anmäls före slutet
av år 2022.

Dessutom har man ingått korta, tidsbundna avtal som sträcker sig
över övergångsperioden med avtalspartner vars avtal håller på att
löpa ut i sådana fall där beredningen av konkurrensutsättningen av
gemensamma avtal ännu inte har färdigställts.
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En sammanställning över lokaler, lös egendom och ansvar som
överförs till välfärdsområde delges välfärdsområdesstyrelse vid
sammanträde 24.11.2022.

Beslutförslag, välfärdsområdesdirektören:

Välfärdsområdesstyrelsen beslutar föreslå
välfärdsområdesfullmäktige att Lovisa stads lokaler, httt-avtal (dvs.
avtal om förvaltning, ekonomi, stödtjänster och lokaler) och IKT-avtal
övergår i Östra Nylands välfärdsområdes besittning med början
1.1.2023. Avtalen överförs till välfärdsområdet i enlighet med den
tilläggsutredning som Lovisa stad lämnat 22.6.2022.

Beslut:

Antecknades att Otto Andersson och Tom Liljestrand anmälde jäv i
frågan (28 § 1 mom. 1 punkten i förvaltningslagen, samfundsjäv) och
var inte närvarande då paragrafen behandlades och beslutet fattades.

Beslutades enligt beslutförslaget och paragrafen justerades vid
sammanträdet.

Östra Nylands Välfärdsområdesfullmäktige

Beslutförslag, områdesstyrelsen:

 Välfärdsområdesfullmäktige beslutar att

  - Lovisa stads lokaler, httt-avtal (dvs. avtal om förvaltning, ekonomi,
  stödtjänster och lokaler) och IKT-avtal övergår i Östra Nylands 
  välfärdsområdes besittning med början 1.1.2023,

  - Avtalen överförs till välfärdsområdet i enlighet med den 
  tilläggsutredning som Lovisa stad lämnat 22.6.2022.
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Östra Nylands
Välfärdsområdesstyrelse

§ 14 20.10.2022

Östra Nylands
Välfärdsområdesfullmäktige

01.11.2022

10
SAMMANSTÄLLNINGAR ÖVER AVTAL SOM ÖVERFÖRS FRÅN KOMMUNERNA/
MÖRSKOM KOMMUN

Östra Nylands Välfärdsområdesstyrelse § 14

 Beredning och ytterligare information: Katja Blomberg,
katja.blomberg@porvoo.fi

Östra Nylands välfärdsområdesstyrelse beslutade vid sitt
sammanträde 24.3.2022 föreslå välfärdsområdesfullmäktige att
fullmäktige ber Mörskom kommun samtidigt komplettera sin
sammanställning, om man i det skedet kände till brister i
densamma. Välfärdsområdesfullmäktige beslutade vid sitt
sammanträde 29.3.2022 be Mörskom kommun komplettera sin
sammanställning, om man i det skedet kände till brister i
densamma.

Östra Nylands välfärdsområde sände 20.5.2022 Mörskom kommun
en begäran om tilläggsutredning angående lokaler som överförs, om
lösegendom och om därtill hörande rättigheter, avtal och ansvar.

Genom brevet 20.5.2022 ombads Mörskom kommun senast
30.6.2022 tillhandahålla följande avtalsdokument eller uppgifter om
att sådana avtal inte hade ingåtts/att sådana tjänster inte står till
kommunens förfogande.

 avtal om öppenvård inom barnskyddet

 avtal om företagshälsovård för företag och andra i egen
 tjänst på kommunens område

 avtal om servicesedel

 avtal om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte

 leasingavtal för bilar

 telefonabonnemang och telefonväxel

Dessutom ombads Mörskom kommun meddela huruvida de i bilaga
1 nämnda avtalen är Mörskom kommuns enda avtal angående
ordnande av social- och hälsovård samt räddningsväsendets
tjänster samt dess enda IKT-avtal angående service.

Därutöver ombads kommunen tillhandahålla följande uppgifter om
egendom som överförs till välfärdsområdet, ifall kommunen har
sådan egendom:
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 fonder som har testamenterats/donerats till social- och
 hälsovårdsväsendet

 aktier, bostadsaktier / fastigheter som har 
 testamenterats/donerats till social- och 
 hälsovårdsväsendet

I brevet sades det också att Östra Nylands välfärdsområde hade
reserverat ett diskussionstillfälle gällande överföringen av avtal.
Syftet var att bilda sig en gemensam uppfattning om den helhet som
bildas av avtal som ska överföras och att ge tillfälle till diskussion
och frågor. Diskussionsmötena ordnades i maj och juni.

Mörskom kommun har vid fullmäktiges sammanträde 6.6.2022
behandlat begäran om tilläggsutredning och tillställt Östra Nylands
välfärdsområde sin tilläggsutredning 13.6.2022 (bilagor 2 och 3).

Sammanställning över lokaler i användning
Kommunägda lokaler som betjänar av kommunen ordnad
primärvård och specialiserad sjukvård samt den kommunala
socialsektorn och det kommunala räddningsväsendet övergår enligt
hyresavtalet i välfärdsområdets besittning. Det hyresavtal som gäller
övergångsperioden är med början 1.1.2023 i kraft i minst tre år, och
välfärdsområdet har rätt att förlänga avtalets giltighet med ett år.
Lokaler som övergår i Östra Nylands välfärdsområdes besittning är
för Mörskom kommuns vidkommande uppräknade i bilaga 1.
Det finns inte något avtal som överförs i fråga om Mörskom
kommuns lokaler för skolhälsovården. Av den anledningen har det
inte kunnat innefattas i de avtal som överförs. Beträffande
skolhälsovårdens lokaler bör Östra Nylands välfärdsområde
förhandla fram ett helt nytt avtal mellan Mörskom kommun och
Östra Nylands välfärdsområde.

Sammanställning över lösegendom och avtal som överförs
Det föreskrivs i 23 § i införandelagen att den lösegendom, de
rättigheter som gäller ägande, besittning och bruk av den
lösegendomen samt de immateriella rättigheter och tillstånd som
hänger samman med den verksamhet som välfärdsområdet har
organiseringsansvaret för övergår till välfärdsområdet 1.1.2023.
Enligt 25 § i införandelagen övergår de avtal som gäller ordnande av
social- och hälsovård och räddningsväsendet från kommunen till
välfärdsområdet 1.1.2023. Välfärdsområdet och kommunen kan
komma överens om att något avtal inte övergår till välfärdsområdet.

Det finns varken lösegendom eller avtal som överförs. Östra
Nylands välfärdsområde har ombetts vara i kontakt med
Päijänne-Tavastlands välfärdssamkommun beträffande dessa.

Sammanställning över ansvar som överförs
Ansvar som överförs föreligger inte.
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Östra Nylands välfärdsområde har 27.9.2022 kontrollerat uppgifter
om frysningsbeslut och sanktioner avseende avtalens målföretag,
målföretagens ansvarspersoner och förmånstagare. Inga träffar
konstaterades på listan över avtal som ska överföras.

En sammanställning över lokaler, lös egendom och ansvar som
överförs till välfärdsområde delges välfärdsområdesstyrelse vid
sammanträde 24.11.2022.

Beslutförslag, välfärdsområdesdirektören:

Välfärdsområdesstyrelsen beslutar föreslå
välfärdsområdesfullmäktige att Mörskom kommuns lokaler enligt
bilaga 1 övergår i Östra Nylands välfärdsområdes besittning med
början 1.1.2023.

Beslut:
Antecknades att Kristian Forsman anmälde jäv i frågan (28 § 1 mom. 1
punkten i förvaltningslagen, samfundsjäv) och var inte närvarande då
paragrafen behandlades och beslutet fattades.

Beslutades enligt beslutförslaget och paragrafen justerades vid
sammanträdet.

Östra Nylands Välfärdsområdesfullmäktige

Beslutförslag, områdesstyrelsen:

 Välfärdsområdesfullmäktige beslutar att Mörskom kommuns lokaler
 enligt bilaga 1 övergår i Östra Nylands välfärdsområdes besittning med
 början 1.1.2023.
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11
SAMMANSTÄLLNINGAR ÖVER AVTAL SOM ÖVERFÖRS FRÅN KOMMUNERNA/BORGÅ
STAD

Östra Nylands Välfärdsområdesstyrelse § 15

 Beredning och ytterligare information: Katja Blomberg,
katja.blomberg@porvoo.fi

Östra Nylands välfärdsområdesstyrelse beslutade vid sitt
sammanträde 24.3.2022 föreslå välfärdsområdesfullmäktige att
fullmäktige ber Borgå stad komplettera sin sammanställning, om
man i det skedet kände till brister i densamma.
Välfärdsområdesfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde
29.3.2022 be Borgå stad komplettera sin sammanställning, om man
i det skedet kände till brister i densamma.

Östra Nylands välfärdsområde sände 20.5.2022 Borgå stad en
begäran om tilläggsutredning angående lokaler som överförs, om
lösegendom och om därtill hörande rättigheter, avtal och ansvar.
Genom brevet 20.5.2022 ombads Borgå stad senast 30.6.2022
tillhandahålla följande avtalsdokument eller uppgifter om att sådana
avtal inte hade ingåtts/att sådana tjänster inte står till stadens
förfogande.

 avtal angående klädvård / tvättinrättningstjänster, avtal
 om byte av mattor

 HUS instrumentvård

 avtal med HUS om ögonbottenundersökning

 avtal angående tjänster för krigsinvalider och 
 krigsveteraner

 mun- och käkkirurgen Antti Viitikko

 avtal med Borgå församling om  
 familjerådgivningscentralens tjänster

 avtal om vårdararbetskraft

 avtal om tolktjänsten Youpret

 avtal om företagshälsovård för företag och andra i egen
 tjänst på kommunens område

 avtal om servicesedel

 webbkursen Familjestigen, nytt utvidgat avtal
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 avtal med Woikoski Oy om medicinska gaser

 leasingavtal för bilar

 telefonabonnemang och telefonväxel

Dessutom ombads Borgå stad meddela huruvida de i bilagorna 1–3
nämnda avtalen är Borgå stads enda avtal angående ordnande av
social- och hälsovård samt räddningsväsendets tjänster samt dess
enda IKT-avtal angående service.

Därutöver ombads staden tillhandahålla följande uppgifter om
egendom som överförs till välfärdsområdet, ifall staden har sådan
egendom:

 fonder som har testamenterats/donerats till social- och
 hälsovårdsväsendet
 aktier, bostadsaktier / fastigheter som har 
 testamenterats/donerats till social- och 
 hälsovårdsväsendet

I brevet sades det också att Östra Nylands välfärdsområde hade
reserverat ett diskussionstillfälle gällande överföringen av avtal.
Syftet var att bilda sig en gemensam uppfattning om den helhet som
bildas av avtal som ska överföras och att ge tillfälle till diskussion
och frågor. Diskussionsmötena ordnades i maj och juni.

Borgå stad har utöver de uppgifter som staden tillhandahöll i mars
2022 lämnat en tilläggsutredning per e-post 31.8.2022.
Tilläggsutredningen gällde följande bilagor 1–16.

Östra Nylands välfärdsområde har 27.9.2022 kontrollerat uppgifter
om frysningsbeslut och sanktioner avseende avtalens målföretag,
målföretagens ansvarspersoner och förmånstagare. Inga träffar
konstaterades på listan över avtal som ska överföras.

I fråga om avtal som överförs har välfärdsområdet bett staden säga
upp sådana avtal som inte behöver överföras till välfärdsområdet.
Välfärdsområdet har bett staden ta i bruk avtalens optioner i fråga
om de avtal som kan förnyas i nuvarande form under
övergångsperioden. Dessutom har välfärdsområdet
konkurrensutsatt på regional nivå sådana avtal som inte kan
utvidgas och som är nödvändiga för verksamheten. Välfärdsområdet
kan utöver de avtal som staden anmält ta emot sådana avtal som är
nödvändiga för verksamheten och som ingås eller anmäls före slutet
av år 2022.

Dessutom har man ingått korta, tidsbundna avtal som sträcker sig
över övergångsperioden med avtalspartner vars avtal håller på att
löpa ut i sådana fall där beredningen av konkurrensutsättningen av
gemensamma avtal ännu inte har färdigställts.
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En sammanställning över lokaler, lös egendom och ansvar som
överförs till välfärdsområde delges välfärdsområdesstyrelse vid
sammanträde 24.11.2022.

Beslutförslag, välfärdsområdesdirektören:

Välfärdsområdesstyrelsen beslutar föreslå
välfärdsområdesfullmäktige att Borgå stads lokaler, httt-avtal (dvs.
avtal om förvaltning, ekonomi, stödtjänster och lokaler) och IKT-avtal
övergår i Östra Nylands välfärdsområdes besittning med början
1.1.2023.  Avtalen överförs till välfärdsområdet i enlighet med den
tilläggsutredning som Borgå stad lämnat 31.8.2022.

Beslut:
Antecknades att Kevin Servin, Elin Blomqvist-Valtonen och Anette
Karlsson anmälde jäv i frågan (28 § 1 mom. 1 punkten i
förvaltningslagen, samfundsjäv) och var inte närvarande då paragrafen
behandlades och beslutet fattades.

Beslutades enligt beslutförslaget och paragrafen justerades vid
sammanträdet.

Östra Nylands Välfärdsområdesfullmäktige

Beslutförslag, områdesstyrelsen:

  Välfärdsområdesfullmäktige beslutar att

  - Borgå stads lokaler, httt-avtal (dvs. avtal om förvaltning, ekonomi,
  stödtjänster och lokaler) och IKT-avtal övergår i Östra Nylands 
  välfärdsområdes besittning med början 1.1.2023,

  - Avtalen överförs till välfärdsområdet i enlighet med den 
  tilläggsutredning som Borgå stad lämnat 31.8.2022.
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SAMMANSTÄLLNINGAR ÖVER AVTAL SOM ÖVERFÖRS FRÅN KOMMUNERNA/
PUKKILA KOMMUN

Östra Nylands Välfärdsområdesstyrelse § 16

 Beredning och ytterligare information: Katja Blomberg,
katja.blomberg@porvoo.fi

Östra Nylands välfärdsområdesstyrelse beslutade vid sitt
sammanträde 24.3.2022 föreslå välfärdsområdesfullmäktige att
fullmäktige ber Pukkila kommun samtidigt komplettera sin
sammanställning, om man i det skedet kände till brister i
densamma. Välfärdsområdesfullmäktige beslutade vid sitt
sammanträde 29.3.2022 be Pukkila kommun komplettera sin
sammanställning, om man i det skedet kände till brister i
densamma.

Östra Nylands välfärdsområde sände 20.5.2022 Pukkila kommun en
begäran om tilläggsutredning angående lokaler som överförs, om
lösegendom och om därtill hörande rättigheter, avtal och ansvar.

Genom brevet 20.5.2022 ombads Pukkila kommun senast
30.6.2022 tillhandahålla följande avtalsdokument eller uppgifter om
att sådana avtal inte hade ingåtts/att sådana tjänster inte står till
kommunens förfogande.

 avtal om öppenvård inom barnskyddet

 avtal om företagshälsovård för företag och andra i egen
 tjänst på kommunens område

 avtal om servicesedel

 avtal om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte

 leasingavtal för bilar

 telefonabonnemang och telefonväxel

Dessutom ombads Pukkila kommun meddela huruvida de i bilaga 1
nämnda avtalen är Pukkila kommuns enda avtal angående
ordnande av social- och hälsovård samt räddningsväsendets
tjänster samt dess enda IKT-avtal angående service.

Därutöver ombads kommunen tillhandahålla följande uppgifter om
egendom som överförs till välfärdsområdet, ifall kommunen har
sådan egendom:
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 fonder som har testamenterats/donerats till social- och
 hälsovårdsväsendet

 aktier, bostadsaktier / fastigheter som har 
 testamenterats/donerats till social- och 
 hälsovårdsväsendet

I brevet sades det också att Östra Nylands välfärdsområde hade
reserverat ett diskussionstillfälle gällande överföringen av avtal.
Syftet var att bilda sig en gemensam uppfattning om den helhet som
bildas av avtal som ska överföras och att ge tillfälle till diskussion
och frågor. Diskussionsmötena ordnades i maj och juni.

Pukkila kommun har inte tillhandahållit tilläggsutredningar utöver de
uppgifter som den lämnat i mars 2022.

Sammanställning över lokaler i användning

Kommunägda lokaler som betjänar av kommunen ordnad
primärvård och specialiserad sjukvård samt den kommunala
socialsektorn och det kommunala räddningsväsendet övergår enligt
hyresavtalet i välfärdsområdets besittning. Det hyresavtal som gäller
övergångsperioden är med början 1.1.2023 i kraft i minst tre år, och
välfärdsområdet har rätt att förlänga avtalets giltighet med ett år.
Lokaler som övergår i Östra Nylands välfärdsområdes besittning är
för Pukkila kommuns vidkommande uppräknade i bilaga 1.

Sammanställning över lösegendom och avtal som överförs

Det föreskrivs i 23 § i införandelagen att den lösegendom, de
rättigheter som gäller ägande, besittning och bruk av den
lösegendomen samt de immateriella rättigheter och tillstånd som
hänger samman med den verksamhet som välfärdsområdet har
organiseringsansvaret för övergår till välfärdsområdet 1.1.2023.

Enligt 25 § i införandelagen övergår de avtal som gäller ordnande av
social- och hälsovård och räddningsväsendet från kommunen till
välfärdsområdet 1.1.2023. Välfärdsområdet och kommunen kan
komma överens om att något avtal inte övergår till välfärdsområdet.

Det finns ingen lösegendom som överförs.

Angående avtal som överförs har det tidigare gjorts en
anmälan.

Östra Nylands välfärdsområde har ombetts vara i kontakt med
Päijänne-Tavastlands välfärdssamkommun beträffande dessa.

Sammanställning över ansvar som överförs: Ansvar som
överförs föreligger inte.
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Östra Nylands välfärdsområde har 27.9.2022 kontrollerat uppgifter
om frysningsbeslut och sanktioner avseende avtalens målföretag,
målföretagens ansvarspersoner och förmånstagare. Inga träffar
konstaterades på listan över avtal som ska överföras.

En sammanställning över lokaler, lös egendom och ansvar som
överförs till välfärdsområde delges välfärdsområdesstyrelse vid
sammanträde 24.11.2022.

Beslutförslag, välfärdsområdesdirektören:

Välfärdsområdesstyrelsen beslutar föreslå
välfärdsområdesfullmäktige att Pukkila kommuns lokaler enligt
bilaga 1 övergår i Östra Nylands välfärdsområdes besittning med
början 1.1.2023.

Beslut:
Beslutades enligt beslutförslaget och paragrafen justerades vid
sammanträdet.

Östra Nylands Välfärdsområdesfullmäktige

Beslutförslag, områdesstyrelsen:

 Välfärdsområdesfullmäktige beslutar att

 - Pukkila kommuns lokaler enligt bilaga 1 övergår i Östra Nylands 
 välfärdsområdes besittning med början 1.1.2023.
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SAMMANSTÄLLNINGAR ÖVER AVTAL SOM ÖVERFÖRS FRÅN KOMMUNERNA/SIBBO
KOMMUN

Östra Nylands Välfärdsområdesstyrelse § 17

 Beredning och ytterligare information: Katja Blomberg,
katja.blomberg@porvoo.fi

Östra Nylands välfärdsområdesstyrelse beslutade vid sitt
sammanträde 24.3.2022 föreslå välfärdsområdesfullmäktige att
fullmäktige ber Sibbo kommun komplettera sin sammanställning, om
man i det skedet kände till brister i densamma.
Välfärdsområdesfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde
29.3.2022 be Sibbo kommun komplettera sin sammanställning, om
man i det skedet kände till brister i densamma.

Östra Nylands välfärdsområde sände 20.5.2022 Sibbo kommun en
begäran om tilläggsutredning angående lokaler som överförs, om
lösegendom och om därtill hörande rättigheter, avtal och ansvar.
Genom brevet 20.5.2022 ombads Sibbo kommun senast 30.6.2022
tillhandahålla följande avtalsdokument eller uppgifter om att sådana
avtal inte hade ingåtts/att sådana tjänster inte står till kommunens
förfogande.

 avtal angående klädvård / tvättinrättningstjänster

 avtal angående arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte

 avtal med HUS om instrumentvård

 avtal med HUS om ENMG-undersökning

 avtal med HUS om ögonbottenundersökning

 avtal om icke-brådskande personlyft

 avtal angående tjänster för krigsinvalider och krigsveteraner

 avtal med Borgå församling om familjerådgivningscentralens tjänster

 serviceavtal angående elsängar och lyftanordningar

 avtal om byte av mattor

 avtal om öppenvård inom missbrukarvården

 avtal om företagshälsovård för företag och andra i egen tjänst på
 kommunens område

 avtal om servicesedel
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 leasingavtal för bilar

 telefonabonnemang och telefonväxel

Dessutom ombads Sibbo kommun meddela huruvida de i bilagorna
1–3 nämnda avtalen är Sibbo kommuns enda avtal angående
ordnande av social- och hälsovård samt räddningsväsendets
tjänster samt dess enda IKT-avtal angående service.

Därutöver ombads kommunen tillhandahålla följande uppgifter om
egendom som överförs till välfärdsområdet, ifall kommunen har
sådan egendom:

 fonder som har testamenterats/donerats till social- och
 hälsovårdsväsendet
 aktier, bostadsaktier / fastigheter som har 
 testamenterats/donerats till social- och 
 hälsovårdsväsendet

I brevet sades det också att Östra Nylands välfärdsområde hade
reserverat ett diskussionstillfälle gällande överföringen av avtal.
Syftet var att bilda sig en gemensam uppfattning om den helhet som
bildas av avtal som ska överföras och att ge tillfälle till diskussion
och frågor. Diskussionsmötena ordnades i maj och juni.

Sibbo kommun har utöver de uppgifter som kommunen tillhandahöll
i mars 2022 lämnat en tilläggsutredning per e-post 5.7.2022.
Tilläggsutredningen gällde följande bilagor: Bilaga 4
(Sopimukset_Sipoo_HVA_Korjaukset per 5_7_2022) bilaga 5
(Sipoo_Sopimuksia_HVA.zip).

Östra Nylands välfärdsområde har 27.9.2022 kontrollerat uppgifter
om frysningsbeslut och sanktioner avseende avtalens målföretag,
målföretagens   ansvarspersoner och förmånstagare. Inga
träffar konstaterades på listan över avtal som ska överföras.

I fråga om avtal som överförs har välfärdsområdet bett kommunen
säga upp sådana avtal som inte behöver överföras till
välfärdsområdet. Välfärdsområdet har bett kommunen ta i bruk
avtalens optioner i fråga om de avtal som kan förnyas i nuvarande
form under övergångsperioden. Dessutom har välfärdsområdet
konkurrensutsatt på regional nivå sådana avtal som inte kan
utvidgas och som är nödvändiga för verksamheten. Välfärdsområdet
kan utöver de avtal som kommunen anmält ta emot sådana avtal
som är nödvändiga för verksamheten och som ingås eller anmäls
före slutet av år 2022.

Dessutom har man ingått korta, tidsbundna avtal som sträcker sig
över övergångsperioden med avtalspartner vars avtal håller på att
löpa ut i sådana fall där beredningen av konkurrensutsättningen av
gemensamma avtal ännu inte har färdigställts.
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En sammanställning över lokaler, lös egendom och ansvar som
överförs till välfärdsområde delges välfärdsområdesstyrelse vid
sammanträde 24.11.2022.

Beslutförslag, välfärdsområdesdirektören:

Välfärdsområdesstyrelsen beslutar föreslå
välfärdsområdesfullmäktige att Sibbo kommuns lokaler, httt-avtal
(dvs. avtal om förvaltning, ekonomi, stödtjänster och lokaler) och
IKT-avtal övergår i Östra Nylands välfärdsområdes besittning med
början 1.1.2023. Avtalen överförs till välfärdsområdet i enlighet med
den tilläggsutredning som Sibbo kommun lämnat 5.7.2022.

Beslut:
Antecknades att Kaj Lindvist och Marketta Mattila anmälde jäv i frågan
(28 § 1 mom. 1 punkten i förvaltningslagen, samfundsjäv) och var inte
närvarande då paragrafen behandlades och beslutet fattades.

Beslutades enligt beslutförslaget och paragrafen justerades vid
sammanträdet.

Östra Nylands Välfärdsområdesfullmäktige

Beslutförslag, områdesstyrelsen:

 Välfärdsområdesfullmäktige beslutar att

 - Sibbo kommuns lokaler, httt-avtal (dvs. avtal om förvaltning, ekonomi,
 stödtjänster och lokaler) och IKT-avtal övergår i Östra Nylands 
 välfärdsområdes besittning med början 1.1.2023,

 - Avtalen överförs till välfärdsområdet i enlighet med den 
 tilläggsutredning som Sibbo kommun lämnat 5.7.2022.
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AKTUELLA ÄRENDEN

Östra Nylands Välfärdsområdesfullmäktige

Medlemmar i Östra Nylands välfärdsområdesfullmäktige informeras om
aktuella ärenden.

- Välfärdsområdesdirektör Max Lönnqvist



ÖSTRA NYLANDS VÄLFÄRDSOMRÅDE FÖREDRAGNINGSLISTA 9/2022 38

Östra Nylands
Välfärdsområdesfullmäktige

01.11.2022

15
MOTIONER FRÅN FULLMÄKTIGELEDAMÖTER

Östra Nylands Välfärdsområdesfullmäktige

Enligt förvaltningsstadgan för Östra Nylands välfärdsområde har
fullmäktigegrupperna och fullmäktigeledamöterna rätt att väcka skrift
liga motioner i frågor som gäller välfärdsområdets verksamhet och
förvalting. Motionerna lämnas in till ordföranden skriftligt eller
elektroniskt.

Enligt 138 § i förvaltningsstadgan skall motionen remitteras till
välfärdsområdesstyrelsen för beredning. Välfärdsområdesfullmäktige
kan besluta att en remissdebatt ska föras om beredningen av det ären
de som avses i motionen. Ordföranden konstaterar de motioner som
avses i 138 § i förvaltningsstadgan.

Beslutförslag:

Välfärdsområdesfullmäktige antecknar ledamöternas motioner för
kännedom och remitterar dem till välfärdsområdesstyrelsen för
beredning.


