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1
MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
Östra Nylands Välfärdsområdesstyrelse
Välfärdsområdesstyrelsens mötets lagenlighet och beslutförthet konstateras.
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 14.11.2022 och samtidigt
publicerats på Östra Nylands välfärdsområdes 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 och
- Konstaterar mötet lagenligt sammankallat och beslutfört.
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2
VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE
Östra Nylands Välfärdsområdesstyrelse
Mötets protokolljusterare väljs.
När protokollet är färdigt skickar välfärdsområdesstyrelsens
sekreterare protokollet till ordförande och de utsedda
protokolljusterarna för att justeras elektroniskt.
Beslutförslag:
Välfärdsområdesstyrelsen för Östra Nylands välfärdsområdeväljer
Tapani Eskola och Patrik Björkman till mötets protokolljusterare.
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3
AVTAL SOM ÖVERFÖRS FRÅN SAMKOMMUNEN ETEVA TILL ÖSTRA NYLANDS
VÄLFÄRDSOMRÅDE
Östra Nylands Välfärdsområdesstyrelse
Beredning och upplysningar: Katja Blomberg,
katja.blomberg@porvoo.fi
Lagen om genomförande av reformen av social- och hälsovården
och räddningsväsendet och om införande av den lagstiftning som
gäller reformen (616/2021; härefter införandelagen) trädde i kraft
1.7.2021. I 20 § 1 mom. i införandelagen föreskrivs att
specialomsorgsdistrikten jämte tillgångar, skulder och förbindelser
ska överföras till välfärdsområdena den 1 januari 2023.
Specialomsorgsdistriktens tillgångar, skulder och förbindelser ska
slås ihop med det välfärdsområde som samkommunens
medlemskommuner geografiskt sett hör till. Om
medlemskommunerna i en samkommun hör till olika
välfärdsområden ska tillgångarna, skulderna och förbindelserna
delas mellan välfärdsområdena i proportion till
medlemskommunernas ägarandelar, förutom ifall en överföring av
tillgångar, skulder och förbindelser är av ringa betydelse med
hänsyn till välfärdsområdets ekonomiska bärkraft.
Välfärdsområdena får avtala om att dela tillgångar, skulder och
förbindelser på annat sätt.
I 57 § i införandelagen föreskrivs om överföringen av
samkommunen Etevas verksamhet och personal.
Enligt 21 § 1 mom. i införandelagen ska specialomsorgsdistrikten
senast den 28 februari 2022 ge välfärdsområdet en
sammanställning av följande:
1) samkommunens egendom,
2) skulder och övriga förbindelser, ansvar och avtal som
välfärdsområdet övertar ansvaret för, samt
3) sådana realiserade och förväntade förändringar och operativa
och ekonomiska risker i väsentliga tillgångsposter, avtal och ansvar
som inte framgår av det senaste bokslutet eller koncernbokslutet.
I 21 § 1 mom. i införandelagen anges att välfärdsområdet har rätt att
få de ytterligare uppgifter och handlingar som välfärdsområdet
bedömer vara behövliga.
Samkommunen Eteva verkar på sex välfärdsområdens geografiska
område. Bilaga 1 utgör samkommunen Etevas sammanställning
riktad till välfärdsområdet.
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Samkommunen Etevas samkommunsstämma har vid sitt
sammanträde 16.12.2021 gett samkommunens styrelse fullmakt att
besluta om godkännande av de sammanställningar som avses i 21
§ i införandelagen.
Samkommunen Etevas styrelse har 28.2.2022 (§ 31) godkänt
nämnda sammanställningar som avses i 21 § i införandelagen.
Egendom tillhörande de samkommuner som avses i 20 § i
införandelagen ska överföras till välfärdsområdet med stöd av
införandelagen. Den sammanställning som avses i 21 och 26 § och
det beslut som avses i 28 § motsvarar åtkomsthandlingar för
egendomen (40 § i införandelagen).
I 29 § i införandelagen föreskrivs om ogiltighet för och uppsägning
av avtal som överförs från kommuner eller samkommuner.
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
samkommunen säga upp sådana avtal som inte behöver överföras
till välfärdsområdet. Välfärdsområdet har bett samkommunen 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 samkommunen 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.
Beslutsförslag, välfärdsområdesdirektören:
Välfärdsområdesstyrelsen beslutar att
föreslå välfärdsområdesfullmäktige att fullmäktige beslutar att
anteckna för kännedom och godkänna de avtal som samkommunen
Eteva ingått och som överförs till välfärdsområdet i enlighet med
bilaga 1.
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4
AVTAL SOM ÖVERFÖRS FRÅN KÅRKULLA SAMKOMMUN TILL ÖSTRA NYLANDS
VÄLFÄRDSOMRÅDE
Östra Nylands Välfärdsområdesstyrelse
Beredning och upplysningar: Katja Blomberg, katja.blomberg@porvoo.fi

Lagen om genomförande av reformen av social- och hälsovården och
räddningsväsendet och om införande av den lagstiftning som gäller reformen
(616/2021; härefter införandelagen) trädde i kraft 1.7.2021. I 20 § 1 mom. i
införandelagen föreskrivs att specialomsorgsdistrikten jämte tillgångar, skulder
och förbindelser ska överföras till välfärdsområdena den 1 januari 2023.
Specialomsorgsdistriktens tillgångar, skulder och förbindelser ska slås ihop med
det välfärdsområde som samkommunens medlemskommuner geografiskt sett
hör till. Om medlemskommunerna i en samkommun hör till olika
välfärdsområden ska tillgångarna, skulderna och förbindelserna delas mellan
välfärdsområdena i proportion till medlemskommunernas ägarandelar, förutom
ifall en överföring av tillgångar, skulder och förbindelser är av ringa betydelse
med hänsyn till välfärdsområdets ekonomiska bärkraft. Välfärdsområdena får
avtala om att dela tillgångar, skulder och förbindelser på annat sätt.
I 56 § i införandelagen föreskrivs om överföringen av Kårkulla samkommuns
verksamhet och personal.
Enligt 21 § 1 mom. i införandelagen ska specialomsorgsdistrikten senast den 28
februari 2022 ge välfärdsområdet en sammanställning av följande:
1) samkommunens egendom,
2) skulder och övriga förbindelser, ansvar och avtal som välfärdsområdet övertar
ansvaret för, samt
3) sådana realiserade och förväntade förändringar och operativa och ekonomiska
risker i väsentliga tillgångsposter, avtal och ansvar som inte framgår av det
senaste bokslutet eller koncernbokslutet.
I 21 § 1 mom. i införandelagen anges att välfärdsområdet har rätt att få de
ytterligare uppgifter och handlingar som välfärdsområdet bedömer vara
behövliga.
Kårkulla samkommun verkar på flera välfärdsområdens geografiska område. Av
den anledningen har Kårkulla samkommun gjort separata sammanställningar
avsedda för vart och ett av de välfärdsområden som den kommer att delas upp
mellan. Bilaga 1 utgör Kårkulla samkommuns sammanställning riktad till Östra
Nylands välfärdsområde.

Beslutsförslag, välfärdsområdesdirektören:
Välfärdsområdesstyrelsen beslutar att:
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1. anteckna för kännedom Kårkulla samkommuns
sammanställning över avtal som överförs till Östra Nylands
välfärdsområde i enlighet med bilaga 1
2. föreslå välfärdsområdesfullmäktige att fullmäktige beslutar att
anteckna för kännedom och godkänna de avtal som Kårkulla
samkommun ingått och som överförs till välfärdsområdet i
enlighet med bilaga 1.
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SAMMANSTÄLLNING ÖVER EGENDOM, AVTAL OCH ANSVAR SOM ÖVERFÖRS FRÅN
EN SAMKOMMUN / PÄIJÄNNE-TAVASTLANDS VÄLFÄRDSSAMKOMMUN
Östra Nylands Välfärdsområdesstyrelse
Beredning och upplysningar: Katja Blomberg,
katja.blomberg@porvoo.fi
Lagen om genomförande av reformen av social- och hälsovården
och räddningsväsendet och om införande av den lagstiftning som
gäller reformen (616/2021; härefter införandelagen) trädde i kraft
1.7.2021.Östra Nylands välfärdsområde består enligt införandelagen
av kommunerna Askola, Borgå, Lappträsk, Lovisa, Mörskom,
Pukkila och Sibbo i landskapet Nyland.
Det föreskrivs att de i 20 § 1 mom. i införandelagen avsedda
samkommunernas tillgångar, skulder och förbindelser ska slås ihop
med det välfärdsområde som samkommunens medlemskommuner
geografiskt sett hör till den 1 januari 2023.
Päijänne-Tavastlands välfärdssamkommun har i mars 2022 gett en
sammanställning för Mörskoms och Pukkilas vidkommande gällande
samkommunens egendom, skulder och andra förbindelser som
välfärdsområdet tar över ansvaret för. Päijänne-Tavastlands
välfärdssamkommun har i juli 2022 kompletterat sin
sammanställning till den del det gäller leasingbilar som överförs till
Östra Nylands välfärdsområde.
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
Päijänne-Tavastlands välfärdssamkommun säga upp sådana avtal
som inte behöver överföras till välfärdsområdet. Välfärdsområdet
har bett samkommunen 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
samkommunen 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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Beslutförslag, välfärdsområdesdirektören:
Välfärdsområdesstyrelsen beslutar föreslå
välfärdsområdesfullmäktige att den lösegendom, de avtal och det
ansvar som meddelats av Päijänne-Tavastlands
välfärdssamkommun övergår i Östra Nylands välfärdsområdes
besittning med början 1.1.2023 i enlighet med införandelagen. De
avtal som ingår i den tilläggsutredning vilken Päijänne-Tavastlands
välfärdssamkommun lämnat 7.7.2022 överförs till välfärdsområdet
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6
ÄNDRING AV DELINVESTERINGSPLANEN FÖR RÄDDNINGSVÄSENDET
Östra Nylands Välfärdsområdesstyrelse

Beredning och upplysningar: förvaltningschef Marjut Helske, marjut.helske@pelastustoimi.fi
Välfärdsområdesfullmäktige för Östra Nylands välfärdsområde godkände § 7 /
13.9.2022 den preliminära investeringsplanen för 2023–2027 för
välfärdsområdet. Social- och hälsovårdsministeriet och Inrikesministeriet
behandlar investeringsplanen före utgången av november, efter vilket den
återgår till välfärdsområdet för beslutsfattande. Välfärdsområdet ska fatta beslut
om sin budget, i vilken också investeringsplanen ingår, före utgången av 2022.
9.11.2022 kom det in tilläggsinformation från Inrikesministeriets
räddningsavdelning, som behandlar och granskar räddningsväsendets andel av
investeringsplanen. I investeringsplanen bör man ha inkluderat sådana
investeringar vars genomförande påbörjats med budgetfinansiering för 2022
men vars slutliga slutförande av något skäl skjutits upp till 2023.
I budgeten för 2022 har det ingått en upphandling av servicebil och släckbil för
räddningsväsendet, totalt 606 190 euro, vilkas leverans på grund av
leveranssvårigheter skjutits upp till våren 2023. Upphandlingen av dessa två bilar
har inte antecknats i välfärdsområdets investeringsplan för 2023.
Inrikesministeriets räddningsavdelning har fört in brandbilarna i
investeringsplanen den sista möjliga införandedagen 11.11.2022.
Räddningsavdelningen har krävt att välfärdsområdet tillställer
välfärdsområdesstyrelsens beslut om ändringen.
När den slutliga investeringsplanen har kommit tillbaka från ministeriet
behandlas den av välfärdsområdesfullmäktige i samband med budgeten.

Beslutsförslag, välfärdsområdesdirektören:
Välfärdsområdesstyrelsen för Östra Nylands välfärdsområde beslutar att
upphandlingen av två bilar för räddningsväsendet, värde totalt 606 190 euro,
tilläggs för 2023 i den investeringsplan som i oktober lämnats till ministeriet.
Detta beslut justeras omedelbart vid sammanträdet.
Delgivning: kirjaamo.stm@gov.fi och jussi.lind@gov.fi
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7
AVSKRIVNINGSPLAN FÖR UTGIFTER FÖR ÖSTRA NYLANDS VÄLFÄRDSOMRÅDES
BESTÅENDE AKTIVA MED BÖRJAN 1.1.2023
Östra Nylands Välfärdsområdesstyrelse
Beredning och upplysningar: controller Annette Povenius,
annette.povenius@loviisa.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. De
allmänna anvisningarna innehåller förhållningsregler som
välfärdsområdena ska följa i fråga om planenliga avskrivningar. Det
har vid Östra Nylands välfärdsområde utarbetats en
avskrivningsplan som är i linje med bokföringsnämndens
välfärdsområdes- och kommunsektions allmänna anvisningar.
Planen träder i kraft 1.1.2023.
Det bestäms i 81 § i förvaltningsstadgan för Östra Nylands
välfärdsområde att välfärdsområdesstyrelsen godkänner
avskrivningsplaner för olika tillgångar eller tillgångsgrupper samt den
gräns för små upphandlingar som ska tillämpas vid avskrivningar.
Välfärdsområdesfullmäktige har 1.11.2022 (§ 4) godkänt grunderna
för avskrivningar enligt plan.
Genom avskrivningsplanen periodiseras i resultaträkningen
anskaffningsutgiften för immateriella och materiella tillgångar som
kostnad i de grupper vilka ska bokföras i balansen som bestående
aktiva. Utgiften periodiseras som avskrivningar över de år då
tillgången har betydelse för verksamheten som produktionsfaktor,
antingen som en tillgång som genererar inkomster eller som en del
av produktionen av basservice. Avskrivningsplanen gäller både
anskaffningsutgifterna för bestående aktiva tillgångar och andra
utgifter med långsiktig inverkan.
Bilaga
Avskrivningsplan för utgifter för Östra Nylands välfärdsområdes
bestående aktiva med början 1.1.2023
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Beslutsförslag, välfärdsområdesdirektören:
Välfärdsområdesstyrelsen beslutar godkänna bifogade
avskrivningsplan samt att gränsen för små upphandlingar är över 10
000 euro (exklusive moms), vilket ska tillämpas vid avskrivningar.
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FÖR KÄNNEDOM
Östra Nylands Välfärdsområdesstyrelse
Östra Nylands välfärdsområdesstyrelse antecknar följande
skrivelser, beslut m.m. för kännedom:
- KUTSU: Ilmiönä digisyrjäytyminen -webinaari 8.12.2022
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