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SAMMANSTÄLLNINGAR ÖVER LOKALER SOM VÄLFÄRDSOMRÅDET HYR AV
KOMMUNERNA /ASKOLA KOMMUN

Östra Nylands Välfärdsområdesstyrelse

Beredning och upplysningar: Katja Blomberg, utvecklingsdirektör,
katja.blomberg@borga.fi, Aki Ahokanto, redskapsmästare,
aki.ahokanto@pelastustoimi.fi

Det föreskrivs i 26 § i införandelagen (616/2021) att kommunen senast
den 28 februari 2022 ska ge välfärdsområdet en sammanställning över
lokaler som används av social-och hälsovården och räddningsväsendet
samt över lös egendom, avtal och ansvar som överförs, enligt vad som
avses i 22, 23 och 25 §. Välfärdsområdesfullmäktige ska behandla den
sammanställning som avses i 26 § senast den 31 mars 2022 och
utifrån den fatta beslut om överföring av i 22–25 § avsedd lös
egendom, semesterlöneskuld, avtal och ansvar till välfärdsområdet och
på välfärdsområdets ansvar.

Välfärdsområdesfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde 29.3.2022
ta emot och anteckna för kännedom de sammanställningar som
kommunerna lagt fram samt att våren 2022 slutligt ta ställning till
överföringen av lokaler till välfärdsområdet. Välfärdsområdesfullmäktige
beslutade också be kommunerna komplettera sina sammanställningar,
om man i det skedet kände till brister i dessa.

Välfärdsområdesstyrelsen har vid sitt sammanträde 16.6.2022 fått en
utredning angående situationen i beredningen av frågor som gäller
lokalerna. Därefter har välfärdsområdet fört en dialog med
kommunerna, skickat mera detaljerade anvisningar och bett
kommunerna sända hyresavtalen till välfärdsområdet senast 6.10.2022.

Sammanlagt 216 objekt överförs till välfärdsområdet, och deras
sammanräknade lägenhetsyta är knappt 110000 m². Den
sammanräknade årshyran för objekten uppgår till cirka 20,7 miljoner
euro. För vissa objekts vidkommande preciseras de belopp som
kommunerna meddelat ännu mot årets slut. Exakta uppgifter om
lokalernas yta får man först när Maakuntien tilakeskus hinner utarbeta
planritningar över de lokaler som ska hyras, och enligt aktuell
information går det in på år 2023 innan planritningarna blir färdiga.

Den hyra som ska betalas är i enlighet med statsrådets förordning om
bestämmande av hyra enligt hyresavtal mellan kommuner och
välfärdsområden under övergångsperioden 2023–2026
(hyresförordningen) en totalhyra som består av kapitalhyra och hyra för
underhåll. Kapitalhyran bildas på basis av det tekniska värdet på den
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byggnad eller verksamhetslokal som hyrs ut. De underhållskostnader
som ingår i hyran omfattar kostnader för administration, drift,
underhållsreparation, service, skötsel av utomhusområden,
uppvärmning, el, vatten och avfallshantering. Hyresgästen ansvarar
dock för specialavfall och farligt avfall.

I enlighet med det som förut överenskommits i överläggningar mellan
parterna ingår städning av fastigheterna och mattbyte i hyresavtalet för
andra än sådana hyreslokaler som renodlat används av social-och
hälsovården eller räddningsväsendet (bl.a. administrativa utrymmen,
lokaler som utnyttjas av skolkuratorn, skolhälsovårdare och
skolpsykologen). I fråga om fastigheter som i sin helhet hyrs för att
renodlat betjäna social-och hälsovårdens verksamhet svarar
välfärdsområdet för ordnandet av städning (ingår inte i hyresavtalet).

Välfärdsområdet och Askola kommun ska ingå hyresavtal om besittning
av lokalerna vilket ska gälla till och med den 31 december 2025.
Välfärdsområdet har rätt att förlänga hyresavtalet med ett år genom att
meddela kommunen om saken senast 12 månader innan hyresavtalet
går ut.

Hyresavtalen har tillställts välfärdsområdet av Askola kommun. De
lokaler som välfärdsområdet ska hyra av Askola kommun har en
sammanlagd lägenhetsyta på 4860htm². Den sammanräknade
årshyranför objekten uppgår till cirka 813 840euro.

De lokaler som ska hyras av Askola kommun anges i bilaga 1.

Beslutsförslag, välfärdsområdesdirektören:

Välfärdsområdesstyrelsen beslutar förelägga
välfärdsområdesfullmäktige att

1.godkänna att de lokaler som anges i den bifogade tabellen (bilaga 1)
övergår i Östra Nylands välfärdsområdes besittning med början
1.1.2023,

2.hyresavtalen är villkorliga tills ansvarsfördelningstabellen gällande alla
lokaler har gåtts igenom och att den har bifogats till alla dokumentsom
undertecknas,

3.att alla hyresavtal ska innehålla en skrivning om att hyran ska
preciseras så att den svarar mot den definitiva yta som förhyrningen
gäller,

4.ge välfärdsområdesdirektören fullmakt att ingå hyresavtal med
fastighetsägarna för tre år och att i enlighet med22 § i införandelagen
förbehålla sig rätten att förlänga hyresavtalet med ett år genom att
meddela kommunen om saken senast 12 månader innan hyresavtalet
går ut,

5.ge välfärdsområdesdirektören fullmakt att göra rättelser av teknisk
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karaktär i hyresavtalen.
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SAMMANSTÄLLNINGAR ÖVER LOKALER SOM VÄLFÄRDSOMRÅDET HYR AV
KOMMUNERNA / LAPPTRÄSK KOMMUN

Östra Nylands Välfärdsområdesstyrelse

Beredning och upplysningar: Katja Blomberg, utvecklingsdirektör,
katja.blomberg@borga.fi, Aki Ahokanto, redskapsmästare,
aki.ahokanto@pelastustoimi.fi

Det föreskrivs i 26 § i införandelagen (616/2021) att kommunen senast
den 28 februari 2022 ska ge välfärdsområdet en sammanställning över
lokaler som används av social-och hälsovården och räddningsväsendet
samt över lös egendom, avtal och ansvar som överförs, enligt vad som
avses i 22, 23 och 25 §. Välfärdsområdesfullmäktige ska behandla den
sammanställning som avses i 26 § senast den 31 mars 2022 och
utifrån den fatta beslut om överföring av i 22–25 § avsedd lös
egendom, semesterlöneskuld, avtal och ansvar till välfärdsområdet och
på välfärdsområdets ansvar.

Välfärdsområdesfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde 29.3.2022
ta emot och anteckna för kännedom de sammanställningar som
kommunerna lagt fram samt att våren 2022 slutligt ta ställning till
överföringen av lokaler till välfärdsområdet. Välfärdsområdesfullmäktige
beslutade också be kommunerna komplettera sina sammanställningar,
om man i det skedet kände till brister i dessa.

Välfärdsområdesstyrelsen har vid sitt sammanträde 16.6.2022 fått en
utredning angående situationen i beredningen av frågor som gäller
lokalerna. Därefter har välfärdsområdet fört en dialog med
kommunerna, skickat mera detaljerade anvisningar och bett
kommunerna sända hyresavtalen till välfärdsområdet senast 6.10.2022.

Sammanlagt 216 objekt överförs till välfärdsområdet, och deras
sammanräknade lägenhetsyta är knappt 110000 m². Den
sammanräknade årshyran för objekten uppgår till cirka 20,7 miljoner
euro. För vissa objekts vidkommande preciseras de belopp som
kommunerna meddelat ännu mot årets slut. Exakta uppgifter om
lokalernas yta får man först när Maakuntien tilakeskus hinner utarbeta
planritningar över de lokaler som ska hyras, och enligt aktuell
information går det in på år 2023 innan planritningarna blir färdiga.

Den hyra som ska betalas är i enlighet med statsrådets förordning om
bestämmande av hyra enligt hyresavtal mellan kommuner och
välfärdsområden under övergångsperioden 2023–2026
(hyresförordningen) en totalhyra som består av kapitalhyra och hyra för
underhåll. Kapitalhyran bildas på basis av det tekniska värdet på den
byggnad eller verksamhetslokal som hyrs ut. De underhållskostnader



ÖSTRA NYLANDS VÄFÄRDSOMRÅDE TILLÄGGSLISTA 26/2022 5

som ingår i hyran omfattar kostnader för administration, drift,
underhållsreparation, service, skötsel av utomhusområden,
uppvärmning, el, vatten och avfallshantering. Hyresgästen ansvarar
dock för specialavfall och farligt avfall.

I enlighet med det som förut överenskommits i överläggningar mellan
parterna ingår städning av fastigheterna och mattbyte i hyresavtalet för
andra än sådana hyreslokaler som renodlat används av social-och
hälsovården eller räddningsväsendet (bl.a. administrativa utrymmen,
lokaler som utnyttjas av skolkuratorn, skolhälsovårdare och
skolpsykologen). I fråga om fastigheter som i sin helhet hyrs för att
renodlat betjäna social-och hälsovårdens verksamhet svarar
välfärdsområdet för ordnandet av städning (ingår inte i hyresavtalet).

Välfärdsområdet och Lappträsk kommun ska ingå hyresavtal om
besittning av lokalerna vilket ska gälla till och med den 31 december
2025. Välfärdsområdet har rätt att förlänga hyresavtalet med ett år
genom att meddela kommunen om saken senast 12 månader innan
hyresavtalet går ut.

Hyresavtalen har tillställts välfärdsområdet av Lappträsk kommun. De
lokaler som välfärdsområdet ska hyra av Lappträsk kommun har en
sammanlagd lägenhetsyta på 106htm². Den sammanräknade årshyran
för objekten uppgår till cirka 11 760euro.

De lokaler som ska hyras av Lappträsk kommun anges i bilaga 1.

Beslutsförslag, välfärdsområdesdirektören:

Välfärdsområdesstyrelsen beslutar förelägga välfärdsområdesfullmäktige att

1.godkänna att de lokaler som anges i den bifogade tabellen (bilaga 1) övergår i
Östra Nylands välfärdsområdes besittning med början 1.1.2023,

2.hyresavtalen är villkorliga tills ansvarsfördelningstabellen gällande alla lokaler
har gåtts igenom och att den har bifogats till alla dokument som undertecknas,

3.att alla hyresavtal ska innehålla en skrivning om att hyran ska preciseras så att
den svarar mot den definitiva yta som förhyrningen gäller,

4.ge välfärdsområdesdirektören fullmakt att ingå hyresavtal med fastighetsägarna
för tre åroch att i enlighet med 22 § i införandelagen förbehålla sig rätten att
förlänga hyresavtalet med ett år genom att meddela kommunen om saken senast
12 månader innan hyresavtalet går ut,

5.ge välfärdsområdesdirektören fullmakt att göra rättelser av teknisk karaktär i
hyresavtalen.
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SAMMANSTÄLLNINGAR ÖVER LOKALER SOM VÄLFÄRDSOMRÅDET HYR AV
KOMMUNERNA / LOVISA STAD

Östra Nylands Välfärdsområdesstyrelse

Beredning och upplysningar: Katja Blomberg, utvecklingsdirektör,
katja.blomberg@borga.fi, Aki Ahokanto, redskapsmästare,
aki.ahokanto@pelastustoimi.fi

Det föreskrivs i 26 § i införandelagen (616/2021) att kommunen senast
den 28 februari 2022 ska ge välfärdsområdet en sammanställning över
lokaler som används av social-och hälsovården och räddningsväsendet
samt över lös egendom, avtal och ansvar som överförs, enligt vad som
avses i 22, 23 och 25 §. Välfärdsområdesfullmäktige ska behandla den
sammanställning som avses i 26 § senast den 31 mars 2022 och
utifrån den fatta beslut om överföring av i 22–25 § avsedd lös
egendom, semesterlöneskuld, avtal och ansvar till välfärdsområdet och
på välfärdsområdets ansvar.

Välfärdsområdesfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde 29.3.2022
ta emot och anteckna för kännedom de sammanställningar som
kommunerna lagt fram samt att våren 2022 slutligt ta ställning till
överföringen av lokaler till välfärdsområdet. Välfärdsområdesfullmäktige
beslutade också be kommunerna komplettera sina sammanställningar,
om man i det skedet kände till brister i dessa.

Välfärdsområdesstyrelsen har vid sitt sammanträde 16.6.2022 fått en
utredning angående situationen i beredningen av frågor som gäller
lokalerna. Därefter har välfärdsområdet fört en dialog med
kommunerna, skickat mera detaljerade anvisningar och bett
kommunerna sända hyresavtalen till välfärdsområdet senast 6.10.2022.

Sammanlagt 216 objekt överförs till välfärdsområdet, och deras
sammanräknade lägenhetsyta är knappt 110000 m². Den
sammanräknade årshyran för objekten uppgår till cirka 20,7 miljoner
euro. För vissa objekts vidkommande preciseras de belopp som
kommunerna meddelat ännu mot årets slut. Exakta uppgifter om
lokalernas yta får man först när Maakuntien tilakeskus hinner utarbeta
planritningar över de lokaler som ska hyras, och enligt aktuell
information går det in på år 2023 innan planritningarna blir färdiga.

Den hyra som ska betalas är i enlighet med statsrådets förordning om
bestämmande av hyra enligt hyresavtal mellan kommuner och
välfärdsområden under övergångsperioden 2023–2026
(hyresförordningen) en totalhyra som består av kapitalhyra och hyra för
underhåll. Kapitalhyran bildas på basis av det tekniska värdet på den
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byggnad eller verksamhetslokal som hyrs ut. De underhållskostnader
som ingår i hyran omfattar kostnader för administration, drift,
underhållsreparation, service, skötsel av utomhusområden,
uppvärmning, el, vatten och avfallshantering. Hyresgästen ansvarar
dock för specialavfall och farligt avfall.

I enlighet med det som förut överenskommits i överläggningar mellan
parterna ingår städning av fastigheterna och mattbyte i hyresavtalet för
andra än sådana hyreslokaler som renodlat används av social-och
hälsovården eller räddningsväsendet (bl.a. administrativa utrymmen,
lokaler som utnyttjas av skolkuratorn, skolhälsovårdare och
skolpsykologen). I fråga om fastigheter som i sin helhet hyrs för att
renodlat betjäna social-och hälsovårdens verksamhet svarar
välfärdsområdet för ordnandet av städning (ingår inte i hyresavtalet).

Välfärdsområdet och Lovisa stad ska ingå hyresavtal om besittning av
lokalerna vilket ska gälla till och med den 31 december 2025.
Välfärdsområdet har rätt att förlänga hyresavtalet med ett år genom att
meddela kommunen om saken senast 12 månader innan hyresavtalet
går ut.

Hyresavtalen har tillställts välfärdsområdet av Lovisa stad. De lokaler
som välfärdsområdet ska hyra av Lovisa stad har en sammanlagd
lägenhetsyta på 15837 htmm². Den sammanräknade årshyran för
objekten uppgår till cirka 3 542 000 euro.

De lokaler som ska hyras av Lovisa stad anges i bilaga 1

Beslutsförslag, välfärdsområdesdirektören:

Välfärdsområdesstyrelsen beslutar förelägga välfärdsområdesfullmäktige att

1.godkänna att de lokaler som angesi den bifogade tabellen (bilaga 1)
övergår i Östra Nylands välfärdsområdes besittning med början
1.1.2023,

2.hyresavtalen är villkorliga tills ansvarsfördelningstabellen gällande alla
lokaler har gåtts igenom och att den har bifogats till alla dokument som
undertecknas,

3.att alla hyresavtal ska innehålla en skrivning om att hyran ska
preciseras så att den svarar mot den definitiva yta som förhyrningen
gäller,

4.ge välfärdsområdesdirektören fullmakt att ingå hyresavtal med
fastighetsägarna för tre år och att i enlighet med 22 § i införandelagen
förbehålla sig rätten att förlänga hyresavtalet med ett år genom att
meddela kommunen om saken senast 12 månader innan hyresavtalet
går ut,

5.ge välfärdsområdesdirektören fullmakt att göra rättelser av teknisk
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karaktär i hyresavtalen.
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SAMMANSTÄLLNINGAR ÖVER LOKALER SOM VÄLFÄRDSOMRÅDET HYR AV
KOMMUNERNA / MÖRSKOM KOMMUN

Östra Nylands Välfärdsområdesstyrelse

Beredning och upplysningar: Katja Blomberg, utvecklingsdirektör,
katja.blomberg@borga.fi, Aki Ahokanto, redskapsmästare,
aki.ahokanto@pelastustoimi.fi

Det föreskrivs i 26 § i införandelagen (616/2021) att kommunen senast
den 28 februari 2022 ska ge välfärdsområdet en sammanställning över
lokaler som används av social-och hälsovården och räddningsväsendet
samt över lös egendom, avtal och ansvar som överförs, enligt vad som
avses i 22, 23 och 25 §. Välfärdsområdesfullmäktige ska behandla den
sammanställning som avses i 26 § senast den 31 mars 2022 och
utifrån den fatta beslut om överföring av i 22–25 § avsedd lös
egendom, semesterlöneskuld, avtal och ansvar till välfärdsområdet och
på välfärdsområdets ansvar.

Välfärdsområdesfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde 29.3.2022
ta emot och anteckna för kännedom de sammanställningar som
kommunerna lagt fram samt att våren 2022 slutligt ta ställning till
överföringen av lokaler till välfärdsområdet. Välfärdsområdesfullmäktige
beslutade också be kommunerna komplettera sina sammanställningar,
om man i det skedet kände till brister i dessa.

Välfärdsområdesstyrelsen har vid sitt sammanträde 16.6.2022 fått en
utredning angående situationen i beredningen av frågor som gäller
lokalerna. Därefter har välfärdsområdet fört en dialog med
kommunerna, skickat mera detaljerade anvisningar och bett
kommunerna sända hyresavtalen till välfärdsområdet senast 6.10.2022.

Sammanlagt 216 objekt överförs till välfärdsområdet, och deras
sammanräknade lägenhetsyta är knappt 110000 m². Den
sammanräknade årshyran för objekten uppgår till cirka 20,7 miljoner
euro. För vissa objekts vidkommande preciseras de belopp som
kommunerna meddelat ännu mot årets slut. Exakta uppgifter om
lokalernas yta får man först när Maakuntien tilakeskus hinner utarbeta
planritningar över de lokaler som ska hyras, och enligt aktuell
information går det in på år 2023 innan planritningarna blir färdiga.

Den hyra som ska betalas är i enlighet med statsrådets förordning om
bestämmande av hyra enligt hyresavtal mellan kommuner och
välfärdsområden under övergångsperioden 2023–2026
(hyresförordningen) en totalhyra som består av kapitalhyra och hyra för
underhåll. Kapitalhyran bildas på basis av det tekniska värdet på den
byggnad eller verksamhetslokal som hyrs ut. De underhållskostnader
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som ingår i hyran omfattar kostnader för administration, drift,
underhållsreparation, service, skötsel av utomhusområden,
uppvärmning, el, vatten och avfallshantering. Hyresgästen ansvarar
dock för specialavfall och farligt avfall.

I enlighet med det som förut överenskommits i överläggningar mellan
parterna ingår städning av fastigheterna och mattbyte i hyresavtalet för
andra än sådana hyreslokaler som renodlat används av social-och
hälsovården eller räddningsväsendet (bl.a. administrativa utrymmen,
lokaler som utnyttjas av skolkuratorn, skolhälsovårdare och
skolpsykologen). I fråga om fastigheter som i sin helhet hyrs för att
renodlat betjäna social-och hälsovårdens verksamhet svarar
välfärdsområdet för ordnandet av städning (ingår inte i hyresavtalet).

Välfärdsområdet och Mörskom kommun ska ingå hyresavtal om
besittning av lokalerna vilket ska gälla till och med den 31 december
2025. Välfärdsområdet har rätt att förlänga hyresavtalet med ett år
genom att meddela kommunen om saken senast 12 månader innan
hyresavtalet går ut.

Hyresavtalen har tillställts välfärdsområdet av Mörskom kommun. De
lokaler som välfärdsområdet ska hyra av Mörskom kommun har en
sammanlagd lägenhetsyta på 2790m². Den sammanräknade årshyran
för objekten uppgår till cirka 465 000euro.

  De lokaler som ska hyras av Mörskom kommun anges i bilaga 1.

Beslutsförslag, välfärdsområdesdirektören:

Välfärdsområdesstyrelsen beslutar förelägga välfärdsområdesfullmäktige att

1.godkänna att de lokaler som anges i den bifogade tabellen (bilaga 1) övergår i
Östra Nylands välfärdsområdes besittning med början 1.1.2023,

2.hyresavtalen är villkorliga tills ansvarsfördelningstabellen gällande alla lokaler
har gåtts igenom och att den har bifogats till alla dokument som undertecknas,

3.att alla hyresavtal ska innehålla en skrivning om att hyran ska preciseras så att
den svarar mot den definitiva yta som förhyrningen gäller,

4.ge välfärdsområdesdirektören fullmakt att ingå hyresavtal med fastighetsägarna
för tre år och att i enlighet med 22 § i införandelagen förbehålla sig rätten att
förlänga hyresavtalet med ett år genom att meddela kommunen om saken senast
12 månader innan hyresavtalet går ut,

5.ge välfärdsområdesdirektören fullmakt att göra rättelser av teknisk karaktär i
hyresavtalen.
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Östra Nylands
Välfärdsområdesstyrelse

01.12.2022

11
SAMMANSTÄLLNINGAR ÖVER LOKALER SOM VÄLFÄRDSOMRÅDET HYR AV
KOMMUNERNA / BORGÅ STAD

Östra Nylands Välfärdsområdesstyrelse

Beredning och upplysningar: Katja Blomberg, utvecklingsdirektör, katja.blomberg@borga.fi,
Aki Ahokanto, redskapsmästare, aki.ahokanto@pelastustoimi.fi

Det föreskrivs i 26 § i införandelagen (616/2021) att kommunen senast
den 28 februari 2022 ska ge välfärdsområdet en sammanställning över
lokaler som används av social-och hälsovården och räddningsväsendet
samt över lös egendom, avtal och ansvar som överförs, enligt vad som
avses i 22, 23 och 25 §. Välfärdsområdesfullmäktige ska behandla den
sammanställning som avses i 26 § senast den 31 mars 2022 och
utifrån den fatta beslut om överföring av i 22–25 § avsedd lös
egendom, semesterlöneskuld, avtal och ansvar till välfärdsområdet och
på välfärdsområdets ansvar.

Välfärdsområdesfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde 29.3.2022
ta emot och anteckna för kännedom de sammanställningar som
kommunerna lagt fram samt att våren 2022 slutligt ta ställning till
överföringen av lokaler till välfärdsområdet. Välfärdsområdesfullmäktige
beslutade också be kommunerna komplettera sina sammanställningar,
om man i det skedet kände till brister i dessa.

Välfärdsområdesstyrelsen har vid sitt sammanträde 16.6.2022 fått en
utredning angående situationen i beredningen av frågor som gäller
lokalerna. Därefter har välfärdsområdet fört en dialog med
kommunerna, skickat mera detaljerade anvisningar och bett
kommunerna sända hyresavtalen till välfärdsområdet senast 6.10.2022.

Sammanlagt 216 objekt överförs till välfärdsområdet, och deras
sammanräknade lägenhetsyta är knappt 110000 m². Den
sammanräknade årshyran för objekten uppgår till cirka 20,7 miljoner
euro. För vissa objekts vidkommande preciseras de belopp som
kommunerna meddelat ännu mot årets slut. Exakta uppgifter om
lokalernas yta får man först när Maakuntien tilakeskus hinner utarbeta
planritningar över de lokaler som ska hyras, och enligt aktuell
information går det in på år 2023 innan planritningarna blir färdiga.

Den hyra som ska betalas är i enlighet med statsrådets förordning om
bestämmande av hyra enligt hyresavtal mellan kommuner och
välfärdsområden under övergångsperioden 2023–2026
(hyresförordningen) en totalhyra som består av kapitalhyra och hyra för
underhåll. Kapitalhyran bildas på basis av det tekniska värdet på den
byggnad eller verksamhetslokal som hyrs ut. De underhållskostnader
som ingår i hyran omfattar kostnader för administration, drift,
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underhållsreparation, service, skötsel av utomhusområden,
uppvärmning, el, vatten och avfallshantering. Hyresgästen ansvarar
dock för specialavfall och farligt avfall.

I enlighet med det som förut överenskommits i överläggningar mellan
parterna ingår städning av fastigheterna och mattbyte i hyresavtalet för
andra än sådana hyreslokaler som renodlat används av social-och
hälsovården eller räddningsväsendet (bl.a. administrativa utrymmen,
lokaler som utnyttjas av skolkuratorn, skolhälsovårdare och
skolpsykologen). I fråga om fastigheter som i sin helhet hyrs för att
renodlat betjäna social-och hälsovårdens verksamhet svarar
välfärdsområdet för ordnandet av städning (ingår inte i hyresavtalet).

Välfärdsområdet och Borgå stad ska ingå hyresavtal om besittning av
lokalerna vilket ska gälla till och med den 31 december 2025.
Välfärdsområdet har rätt att förlänga hyresavtalet med ett år genom att
meddela kommunen om saken senast 12 månader innan hyresavtalet
går ut.

Hyresavtalen har tillställts välfärdsområdet av Borgå stad. De lokaler
som välfärdsområdet ska hyra av Borgå stad har en sammanlagd
lägenhetsyta på 20380htm². Den sammanräknade årshyran för
objekten uppgår till cirka 2 813 000 euro.

De lokaler som ska hyras av Borgå stad anges i bilaga 1.

 Beslutsförslag, välfärdsområdesdirektören:

Välfärdsområdesstyrelsen beslutar förelägga
välfärdsområdesfullmäktige att

1.godkänna att de lokaler som anges i den bifogade tabellen (bilaga 1)
övergår i Östra Nylands välfärdsområdes besittning med början
1.1.2023,

2.hyresavtalen är villkorliga tills ansvarsfördelningstabellen gällande alla
lokaler har gåtts igenom och att den har bifogats till alla dokument som
undertecknas,

3.att alla hyresavtal ska innehålla en skrivning om att hyran ska
preciseras så att den svarar mot den definitiva yta som förhyrningen
gäller,

4.ge välfärdsområdesdirektören fullmakt att ingå hyresavtal med
fastighetsägarna för tre år och att i enlighet med 22 § i införandelagen
förbehålla sig rätten att förlänga hyresavtalet med ett år genom att
meddela kommunen om saken senast 12 månader innan hyresavtalet
går ut,

5.ge välfärdsområdesdirektören fullmakt att göra rättelser av teknisk
karaktär i hyresavtalen.
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Östra Nylands
Välfärdsområdesstyrelse

01.12.2022

12
SAMMANSTÄLLNINGAR ÖVER LOKALER SOM VÄLFÄRDSOMRÅDET HYR AV
KOMMUNERNA / PUKKILA KOMMUN

Östra Nylands Välfärdsområdesstyrelse

Beredning och upplysningar: Katja Blomberg, utvecklingsdirektör, katja.blomberg@borga.fi,
Aki Ahokanto, redskapsmästare, aki.ahokanto@pelastustoimi.fi

Det föreskrivs i 26 § i införandelagen (616/2021) att kommunen senast den 28
februari 2022 ska ge välfärdsområdet en sammanställning över lokaler som
används av social-och hälsovården och räddningsväsendet samt över lös
egendom, avtal och ansvar som överförs, enligt vad som avses i 22, 23 och 25 §.
Välfärdsområdesfullmäktige ska behandla den sammanställning som avses i 26 §
senast den 31 mars 2022 och utifrån den fatta beslut om överföring av i 22–25 §
avsedd lös egendom, semesterlöneskuld, avtal och ansvar till välfärdsområdet
och på välfärdsområdets ansvar.

Välfärdsområdesfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde 29.3.2022 ta emot
och anteckna för kännedom de sammanställningar som kommunerna lagt fram
samt att våren 2022 slutligt ta ställning till överföringen av lokaler till
välfärdsområdet. Välfärdsområdesfullmäktige beslutade också be kommunerna
komplettera sina sammanställningar, om man i det skedet kände till brister i
dessa.

Välfärdsområdesstyrelsen har vid sitt sammanträde 16.6.2022 fått en utredning
angående situationen i beredningen av frågor som gäller lokalerna. Därefter har
välfärdsområdet fört en dialog med kommunerna, skickat mera detaljerade
anvisningar och bett kommunerna sända hyresavtalen till välfärdsområdet senast
6.10.2022.

Sammanlagt 216 objekt överförs till välfärdsområdet, och deras sammanräknade
lägenhetsyta är knappt 110000 m². Den sammanräknade årshyran för objekten
uppgår till cirka 20,7 miljoner euro. För vissa objekts vidkommande preciseras de
belopp som kommunerna meddelat ännu mot årets slut. Exakta uppgifter om
lokalernas yta får man först när Maakuntien tilakeskus hinner utarbeta
planritningar över de lokaler som ska hyras, och enligt aktuell information går det
in på år 2023 innan planritningarna blir färdiga.

Den hyra som ska betalas är i enlighet med statsrådets förordning om
bestämmande av hyra enligt hyresavtal mellan kommuner och välfärdsområden
under övergångsperioden 2023–2026 (hyresförordningen) en totalhyra som består
av kapitalhyra och hyra för underhåll. Kapitalhyran bildas på basis av det tekniska
värdet på den byggnad eller verksamhetslokal som hyrs ut. De
underhållskostnader som ingår i hyran omfattar kostnader för administration, drift,
underhållsreparation, service, skötsel av utomhusområden, uppvärmning, el,
vatten och avfallshantering. Hyresgästen ansvarar dock för specialavfall och farligt
avfall.
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I enlighet med det som förut överenskommits i överläggningar mellan parterna
ingår städning av fastigheterna och mattbyte i hyresavtalet för andra än sådana
hyreslokaler som renodlat används av social-och hälsovården eller
räddningsväsendet (bl.a. administrativa utrymmen, lokaler som utnyttjas av
skolkuratorn, skolhälsovårdare och skolpsykologen). I fråga om fastigheter som i
sin helhet hyrs för att renodlat betjäna social-och hälsovårdens verksamhet svarar
välfärdsområdet för ordnandet av städning (ingår inte i hyresavtalet).

Välfärdsområdet och Pukkila kommun ska ingå hyresavtal om besittning av
lokalerna vilket ska gälla till och med den 31 december 2025. Välfärdsområdet har
rätt att förlänga hyresavtalet med ett år genom att meddela kommunen om saken
senast 12 månader innan hyresavtalet går ut.

Hyresavtalen har tillställts välfärdsområdet av Pukkila kommun. De lokaler som
välfärdsområdet ska hyra av Pukkila kommun har en sammanlagd lägenhetsyta
på 2135m². Den sammanräknade årshyran för objekten uppgår till cirka 469 300
euro.

De lokaler som ska hyras av Pukkila kommun anges i bilaga 1.

Beslutsförslag, välfärdsområdesdirektören:

Välfärdsområdesstyrelsen beslutar förelägga välfärdsområdesfullmäktige att

1.godkänna att de lokaler som anges i den bifogade tabellen (bilaga 1) övergår i
Östra Nylands välfärdsområdes besittning med början 1.1.2023,

2.hyresavtalen är villkorliga tills ansvarsfördelningstabellen gällande alla lokaler
har gåtts igenom och att den har bifogats till alla dokumentsom undertecknas,

3.att alla hyresavtal ska innehålla en skrivning om att hyran ska preciseras så att
den svarar mot den definitiva yta som förhyrningen gäller,

4.ge välfärdsområdesdirektören fullmakt att ingå hyresavtal med fastighetsägarna
för tre år och att i enlighet med 22 § i införandelagen förbehålla sig rätten att
förlänga hyresavtalet med ett år genom att meddela kommunen om saken senast
12 månader innan hyresavtalet går ut,

5.ge välfärdsområdesdirektören fullmakt att göra rättelser av teknisk karaktär i
hyresavtalen.



ÖSTRA NYLANDS VÄFÄRDSOMRÅDE TILLÄGGSLISTA 26/2022 16

Östra Nylands
Välfärdsområdesstyrelse

01.12.2022

13
SAMMANSTÄLLNINGAR ÖVER LOKALER SOM VÄLFÄRDSOMRÅDET HYR AV
KOMMUNERNA / SIBBO KOMMUN

Östra Nylands Välfärdsområdesstyrelse

Beredning och upplysningar: Katja Blomberg, utvecklingsdirektör, katja.blomberg@borga.fi,
Aki Ahokanto, redskapsmästare, aki.ahokanto@pelastustoimi.fi

Det föreskrivs i 26 § i införandelagen (616/2021) att kommunen senast den 28
februari 2022 ska ge välfärdsområdet en sammanställning över lokaler som
används av social-och hälsovården och räddningsväsendet samt över lös
egendom, avtal och ansvar som överförs, enligt vad som avses i 22, 23 och 25 §.
Välfärdsområdesfullmäktige ska behandla den sammanställning som avses i 26 §
senast den 31 mars 2022 och utifrån den fatta beslut om överföring av i 22–25 §
avsedd lös egendom, semesterlöneskuld, avtal och ansvar till välfärdsområdet
och på välfärdsområdets ansvar.

Välfärdsområdesfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde 29.3.2022 ta emot
och anteckna för kännedom de sammanställningar som kommunerna lagt fram
samt att våren 2022 slutligt ta ställning till överföringen av lokaler till
välfärdsområdet. Välfärdsområdesfullmäktige beslutade också be kommunerna
komplettera sina sammanställningar, om man i det skedet kände till brister i
dessa.

Välfärdsområdesstyrelsen har vid sitt sammanträde 16.6.2022 fått en utredning
angående situationen i beredningen av frågor som gäller lokalerna. Därefter har
välfärdsområdet fört en dialog med kommunerna, skickat mera detaljerade
anvisningar och bett kommunerna sända hyresavtalen till välfärdsområdet senast
6.10.2022.

Sammanlagt 216 objekt överförs till välfärdsområdet, och deras sammanräknade
lägenhetsyta är knappt 110000 m². Den sammanräknade årshyran för objekten
uppgår till cirka 20,7 miljoner euro. För vissa objekts vidkommande preciseras de
belopp som kommunerna meddelat ännu mot årets slut. Exakta uppgifter om
lokalernas yta får man först när Maakuntien tilakeskus hinner utarbeta
planritningar över de lokaler som ska hyras, och enligt aktuell information går det
in på år 2023 innan planritningarna blir färdiga.

Den hyra som ska betalas är i enlighet med statsrådets förordning om
bestämmande av hyra enligt hyresavtal mellan kommuner och välfärdsområden
under övergångsperioden 2023–2026 (hyresförordningen) en totalhyra som består
av kapitalhyra och hyra för underhåll. Kapitalhyran bildas på basis av det tekniska
värdet på den byggnad eller verksamhetslokal som hyrs ut. De
underhållskostnader som ingår i hyran omfattar kostnader för administration, drift,
underhållsreparation, service, skötsel av utomhusområden, uppvärmning, el,
vatten och avfallshantering. Hyresgästen ansvarar dock för specialavfall och farligt
avfall.
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I enlighet med det som förut överenskommits i överläggningar mellan parterna
ingår städning av fastigheterna och mattbyte i hyresavtalet för andra än sådana
hyreslokaler som renodlat används av social-och hälsovården eller
räddningsväsendet (bl.a. administrativa utrymmen, lokaler som utnyttjas av
skolkuratorn, skolhälsovårdare och skolpsykologen). I fråga om fastigheter som i
sin helhet hyrs för att renodlat betjäna social-och hälsovårdens verksamhet svarar
välfärdsområdet för ordnandet av städning (ingår inte i hyresavtalet).

Välfärdsområdet och Sibbo kommun ska ingå hyresavtal om besittning av
lokalerna vilket ska gälla till och med den 31 december 2025. Välfärdsområdet har
rätt att förlänga hyresavtalet med ett år genom att meddelakommunen om saken
senast 12 månader innan hyresavtalet går ut.

Hyresavtalen har tillställts välfärdsområdet av Sibbo kommun. De lokaler som
välfärdsområdet ska hyra av Sibbo kommun har en sammanlagd lägenhetsyta på
11170 htm²(8/23. 12110htm²). Den sammanräknade årshyran för objekten uppgår
till cirka 2 993 500 (8/23. 3 595 000) euro.

De lokaler som ska hyras av Sibbo kommun anges i bilaga 1.

Beslutsförslag, välfärdsområdesdirektören:

Välfärdsområdesstyrelsen beslutar förelägga välfärdsområdesfullmäktige att

1.godkänna att de lokaler som anges i den bifogade tabellen (bilaga 1) övergår i
Östra Nylands välfärdsområdes besittning med början 1.1.2023,

2.hyresavtalen är villkorliga tills ansvarsfördelningstabellen gällande alla lokaler
har gåtts igenom och att den har bifogats till alla dokument som undertecknas,

3.att alla hyresavtal ska innehålla en skrivning om att hyran ska preciseras så att
den svarar mot den definitiva yta som förhyrningen gäller,

4.ge välfärdsområdesdirektören fullmakt att ingå hyresavtal med fastighetsägarna
för tre år och att i enlighet med 22 § i införandelagen förbehålla sig rätten att
förlänga hyresavtalet med ett år genom att meddela kommunen om saken senast
12 månader innan hyresavtalet går ut,

5.ge välfärdsområdesdirektörenfullmakt att göra rättelser av teknisk karaktär i
hyresavtalen.
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Östra Nylands
Välfärdsområdesstyrelse

01.12.2022

14
BUDGET FÖR ÖSTRA NYLANDS VÄLFÄRDSOMRÅDE 2023

Östra Nylands Välfärdsområdesstyrelse

Beredning och upplysningar: välfärdsområdesdirektör Max
Lönnqvist, ext-max.lonnqvist@porvoo.fi

Det föreskrivs i 115 § i lagen om välfärdsområden (611/2021) att
välfärdsområdesfullmäktige före utgången av varje år ska godkänna
en budget för välfärdsområdet för det följande kalenderåret samt en
ekonomiplan för minst tre år. Budgetåret är ekonomiplanens första
år. Enligt välfärdsområdeslagen ska budgeten och ekonomiplanen
bestå av en driftsekonomi- och resultaträkningsdel samt en
investerings- och finansieringsdel. Budgeten ska iakttas i
välfärdsområdets verksamhet och ekonomi.

I ekonomiplanen godkänns målen för välfärdsområdets verksamhet
och ekonomi, vilka ska stämma överens med
välfärdsområdesstrategin. Enligt vad som föreskrivs i
välfärdsområdeslagen ska ekonomiplanen upprättas så att den är i
balans eller uppvisar ett överskott senast vid utgången av det andra
året efter budgetåret, det vill säga före slutet av år 2025. Ett
underskott i balansräkningen ska täckas inom två år från ingången
av det år som följer efter det att bokslutet fastställdes.

Budgeten för Östra Nylands välfärdsområde 2023 har beretts så att
den innehåller de anslag och beräknade inkomster som uppgifterna
och verksamhetsmålen förutsätter och vidare en investeringskalkyl.
Dessutom innehåller den en redogörelse för hur
finansieringsbehovet ska täckas.

Budgeten och ekonomiplanen har upprättats utifrån den
finansieringsram som finansministeriet publicerat 19.9.2022. Den
finansiering som staten beviljar bygger på en så kallad tryckkalkyl
angående välfärdsområdenas finansiering. Kalkylen inbegriper
övergångsutjämningens beräknade inverkan på 2024–2026 års
finansiering. I välfärdsområdets ekonomiplan för år 2024 har man
dessutom beaktat den justering av den statliga finansieringens nivå
som görs i efterhand på basis av de faktiska kostnaderna enligt 10 §
i lagen om ändring av lagen om välfärdsområdenas finansiering
(700/2022). De uppskattade justeringarna bygger på
bokslutsprognoser med början i utfallsprognoser avseende 2022 års
ekonomi.

Budgeten för Östra Nylands välfärdsområde 2023 uppvisar ett
underskott på cirka 22,7 miljoner euro. Underskottet bottnar bland
annat i de ekonomiska överskridningar som uppskattas ske år 2022
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inom de organisationer som överförs samt i att den statliga
finansieringen inte täcker alla omställningskostnader som följer av
den historiskt stora omställningen. I planeringsramen har man
indikerat den allmänna linje gällande driftsekonomins utgiftsram som
bygger på finansieringsprognosen. Det har gjorts så att målet att
balansera ekonomin uppfylls inom den tid som förutsätts i lagen.

Tidsplan för budgetprocessen:

 Första budgetbehandling i välfärdsområdesstyrelsen 
10.11.2022

 Välfärdsområdesfullmäktiges aftonskola om 2023 års 
budget 15.11.2022

 Fullmäktigegruppernas skriftliga ändringsförslag ska 
tillställas välfärdsområdets förvaltningsjurist Tomas 
Määttä senast 21.11.2022 kl. 12.00

 Andra budgetbehandling i välfärdsområdesstyrelsen 
24.11.2022

 Eventuell tredje budgetbehandling i  
välfärdsområdesstyrelsen 1.12.2022

 Välfärdsområdesfullmäktige godkänner budgeten 
13.12.2022

Bilaga:Förslag till budget för Östra Nylands välfärdsområde 
2023

Beslutsförslag, välfärdsområdesdirektören:

Välfärdsområdesstyrelsen beslutar anteckna situationen i
beredningen av välfärdsområdets budget och tidsplanen för
behandling av budgeten för kännedom.

Beslut:

Välfärdsområdesstyrelsen antecknade situationen i beredningen av
välfärdsområdets budget och tidsplanen för behandling av budgeten
för kännedom.

Östra Nylands Välfärdsområdesstyrelse

Östra Nylands välfärdsområdes första budgetförslag har beretts så
att balans uppnås fram till slutet av år 2025. Verksamhetens start-
och omställningskostnader samt den uppskattade allmänna
ändringen i kostnadsnivån är avsevärt större än vad som beaktats i
statens beräkningar gällande ordnandet av social- och hälsovården
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samt räddningsväsendet. Det slutliga budgetförslaget 2023 har
beretts så att eurobeloppen av de planerade anpassningsåtgärderna
har hänförts till totalbudgeten så att budgeten visar ett underskott på
23,9 miljoner euro med negativt årsbidrag (-22,9 miljoner euro).
Välfärdsområdet har för avsikt att balansera detta under
ekonomiplaneperioden både genom att skära i kostnaderna och
genom att öka intäkterna. För att balans ska kunna uppnås
förutsätts också en nivåhöjning av den statliga finansieringen. Till
budgetförslaget har även tillfogats de inför fullmäktige bindande
målen 2023.

Bilaga:  Förslag till budget för Östra Nylands välfärdsområde
 2023

Beslutsförslag, välfärdsområdesdirektören

Välfärdsområdesstyrelsen beslutar godkänna budgeten för år 2023
och ekonomiplanen för åren 2023–2025 och föreslår
välfärdsområdesfullmäktige att budgeten och ekonomiplanen
godkänns.

Beslut:

Områdesstyrelsen beslutade enhälligt att ärendet återremitteras för
ny beredning.

Östra Nylands Välfärdsområdesstyrelse

 I budgetförslaget har gjorts en teknisk korrigering gällande
kapitalhyrorna pga. risk gällande genomförande. Hyresnivån har
återställts även för år 2023 till avkastningskravet på sex procent.
Som en följd av detta försämras årsbidraget och resultatet för år
2023 med 2,6M€ och anpassningen för den delen flyttas till åren
2024-2025. Vissa mindre fel i budgetboken har korrigerats och bla.
de bindande målsättningarna som fanns som skild bilaga har intagits
i texten.

Beslutsförslag, välfärdsområdesdirektören

Välfärdsområdesstyrelsen beslutar godkänna budgeten för år 2023
och ekonomiplanen för åren 2023–2025 och föreslår
välfärdsområdesfullmäktige att budgeten och ekonomiplanen
godkänns.
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15
INVESTERINGSPLAN 2024-2027

Östra Nylands Välfärdsområdesstyrelse

Beredning och ytterligare information: controller Annette Povenius,
annette.povenius@loviisa.fi, förvaltningschef Marjut Helske,
marjut.helske@porvoo.fi.

Välfärdsområdets investeringar begränsas av den fullmakt att uppta lån
som fastställts av statsrådet. Välfärdsområdena berörs också av
skyldigheten att upprätta en investeringsplan som ministeriet ska
godkänna. Avsikten är att säkerställa att välfärdsområdet planerar sina
investeringar hållbart så att den finansiering som är tillgänglig räcker till
och så att välfärdsområdets projekt som gäller omfattande investeringar
planeras i enlighet med riksomfattande, strategiska målsättningar och
på ett kostnadseffektivt sätt med beaktande av andra välfärdsområdens
motsvarande planer och befolkningens servicebehov. Att
välfärdsområdets finansiering räcker till säkerställs genom att
upptagningen av långfristiga lån begränsas med en restriktion som
fastställs på årsbasis. Investeringsplanen måste godkännas, om
kriterierna för förkastande inte uppfylls.

Det föreskrivs i 16 § i lagen om välfärdsområden att välfärdsområdet
årligen ska utarbeta en investeringsplan för de investeringar inom
välfärdsområdeskoncernen som påbörjas under de fyra
räkenskapsperioder som följer på följande räkenskapsperiod och för
finansieringen av dem. Investeringsplanen består av delplanerna för
socialoch hälsovården och för räddningsväsendet. Investeringsplanen
ska innehålla uppgifter om investeringar och avtal som motsvarar
investeringar. Dessutom ska planen innehålla uppgifter om planerade
överlåtelser av välfärdsområdets lokaler och fastigheter samt andra
tillgångar med lång verkningstid. Uppgifter ska också framläggas om
investeringar som gäller andra helheter. Sådana är framför allt
investeringar som gäller apparater och utrustning samt data- och
kommunikationstekniska lösningar. Investeringsplanen får inte stå i
strid med det som föreskrivs i 15 § i lagen om välfärdsområden
angående välfärdsområdets fullmakt att uppta lån. Med andra ord ska
den lånefinansiering som välfärdsområdet har för avsikt att utnyttja på
basis av sin fullmakt att uppta lån och eventuell övrig finansiering täcka
de utgifter som ingår i planen.

  Investeringsplanen för åren 2024–2027 ska senast 31.12.2022 läggas 
  fram för ministeriet. Stadsrådet beslutar om välfärdsområdets fullmakt
  att uppta lån på våren 2024.

Investeringsplanen för Östra Nylands välfärdsområde föreligger som
bilaga.



ÖSTRA NYLANDS VÄFÄRDSOMRÅDE TILLÄGGSLISTA 26/2022 21

Beslutförslag, välfärdsområdesdirektören:

Välfärdsområdesstyrelsen föreslår välfärdsområdesfullmäktige att
fullmäktige beslutar att godkänna investeringsplanen
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16
UTNÄMNING AV EN REPRESENTANT TILL HUS-SAMMANSLUTNINGENS STÄMMA

Östra Nylands Välfärdsområdesstyrelse

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

HUS-sammanslutningens medlemmar ombes utse sin respektive
representant och en ersättare för denne till sammanslutningens
stämma 14.12.2022 kl. 9.00. Sammanträdet hålls digitalt i Teams.
Föredragningslistan för sammanslutningens stämma har publicerats på
finska och svenska på HUS-sammanslutningens webbplats på
adressen https://hus-julkaisu.tweb.fi/.

Det föreskrivs i 63 § i lagen om välfärdsområden (611/2021) att
representanterna vid välfärdssammanslutningens stämma utses särskilt
till varje stämma av respektive medlems välfärdsområdesstyrelse eller
av något annat organ i välfärdsområdet enligt beslut av
välfärdsområdesfullmäktige. Enligt 43 § i lagen om välfärdsområden
ska välfärdsområdesstyrelsen svara för ägarstyrningen av
välfärdsområdeskoncernen samt för styrningen och övervakningen av
andra som producerar tjänster som omfattas av välfärdsområdets
organiseringsansvar. Välfärdsområdesstyrelsen är följaktligen behörig
att fatta beslut om utnämning av en representant till
sammanslutningens stämma och en ersättare för denne, om givande
av representantens handlingsdirektiv samt om nominering av
kandidater till HUS-sammanslutningens organ.

  Bilaga: Föredragningslistan

 Beslutsförslag, välfärdsområdesdirektören:

Välfärdsområdesstyrelsen beslutar att

1. utse Östra Nylands välfärdsområdes representant vid
sammanslutningens stämma 14.12.2022 och en personlig ersättare till
representanten

 2. ge representanten vid stämman handlingsdirektiv avseende §§
21–23 bland ärendena på föredragningslistan.

Paragrafen justeras vid sammanträdet.
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