Kymmenedalens välfärdsområde

Protokoll 4/2022

Välfärdsområdesfullmäktige

11.5.2022

Mötestid

11.5.2022 kl. 16:00

Mötesplats

Kotka Stadshus, Kustaankatu, Kotka.

Ärendelista

Deltagare/fullmäktigeledamöter ............................................................................................................. 1
39 §

Sammanträdets laglighet och beslutsförhet ............................................................................... 3

40 §

Protokolljusterare ........................................................................................................................ 4

41 §

Behandlingsordning .................................................................................................................... 5

42 §

Val av serviceproducent för ekonomiförvaltningen .................................................................... 6

43 §

Kymmenedalens välfärdsområdes organisation ...................................................................... 10

44 §

Budget och personalplan för beredningsarbete 2022 .............................................................. 13

45 §

Godkännande av namnen på välfärdsområdesfullmäktiges fullmäktigegrupper..................... 17

46 §

Välfärdsområdesfullmäktiges nästa sammanträd ................................................................... 18

47 §

Fullmäktigemotion om organisationernas position och organisationssamarbete inom
Kymmenedalens välfärdsområde ............................................................................................. 19

48 §

Anvisningar för begäran om omprövning samt besvärsanvisning ........................................... 20

Kymmenedalens välfärdsområde
Välfärdsområdesfullmäktige

Mötestid

11.5.2022 kl. 16.00-16.30

Mötesplats

Kotka Stadshus.

Deltagare/fullmäktigeledamöter
Aikio Jenni
Almgren Mikko
Andrejev Katja
Blomqvist-Lyytikäinen Mikaela
Carpelan Christa
Eerola Lauri
Frilander-Paavilainen Eeva-Liisa
Harjumaaskola Jarkko
Hartikainen Jutta
Hasu Johanna
Honkanen Hannah
Hovi Henna
Huhtala Juha
Häkkinen Inka
Iivonen Tommi
Inkeroinen-Lalu Elina
Jaanu Mikko
Karvonen Tapio
Kekki Kirsi
Ketonen Elina
Kivelä Anja
Kiventöyry-Tocklin Saara
Kurttila Miia
Kytömäki Juha
Laakso Sheikki
Lakka Marjo
Larikka Jari
Leinonen Markku
Leppänen Jouko
Mörk Joni-Petri
Pakkanen Antti
Parkko Vesa
Patjas Janne
Pekkola Petri
Peltonen Nina
Pirinen Riku
Sibakoff Samuli
Suikkanen Jaana
Suomi Minna
Sydänmaanlakka Verna
Turunen Riikka
Uljas Laila
Van der Steen Ilari

Protokoll 4/2022
11.5.2022

1

Kymmenedalens välfärdsområde

Protokoll 4/2022

Välfärdsområdesfullmäktige

11.5.2022

Virtanen Sami
Wall Janne
Werning Paula
Witting Mia
Ylä-Outinen Mia
Melkko Sari, ersättare
Nyberg Jukka, ersättare
Oksanen Heikki J., ersättare
Rantakaulio Juha, ersättare
Tenkanen-Salmela Riitta, ersättare
Tujula Pirjo, ersättare
Tuomisalo Tomi, ersättare
Vainikka Toni, ersättare
Vanhala Erja, ersättare

Övriga deltagare

Niiranen Annikki
Nevalainen Ari
Saarela Teppo
Mäenpää Heini
Järvinen Tuuli

tf. välfärdsområdesdirektör, föredragande
ansvarig beredare, förvaltningsdirektör, protokollförare och
sekreterare
jurist
teknisk sekreterare
kommunikation

Frånvarande Eerola Juho
Harjumaaskola Jarkko
Huhtala Juha
Iivonen Tommi
Mielonen Joona
Rinne Ari
Turunen Riikka
Tähtinen Sanna
Werning Paula
UNDERSKRIFTER
Ari Nevalainen
sekreterare

Jouko Leppänen
ordförande

JUSTERING AV PROTOKOLL
Protokolljusterare
PROTOKOLL TILLGÄNGLIGT

Christa Carpelan
Eeva-Liisa Frilander-Paavilainen
På Kymmenedalens välfärdsområdes webbplats på adressen kymenhva.fi
från 20.5.2022.

2

Kymmenedalens välfärdsområde
Välfärdsområdesfullmäktige

Protokoll 4/2022

3

11.5.2022

39 § Sammanträdets laglighet och beslutsförhet
Enligt 95 § i förvaltningsstadgan för Kymmenedalens välfärdsområde ska ordförande efter att ha öppnat mötet konstatera närvarande deltagare och huruvida
sammanträdet är lagligen sammankallat och beslutsfört.
Enligt 88 § i förvaltningsstadgan sammankallas sammanträdet av
ordförande för välfärdsområdesfullmäktige eller, om ordförande är förhindrad, av
vice ordförande. I kallelsen till sammanträdet ska anges plats och tid för sammanträdet samt ärenden som ska behandlas. Kallelse till sammanträdet ska
skickas till varje ledamot och andra personer som har rätt eller skyldighet att närvara minst fyra (4) dagar före välfärdsområdesfullmäktiges sammanträde.
Inom samma tid ska det informeras om sammanträdet på välfärdsområdets
webbplats.
Enligt 108 § i lagen om välfärdsområden (611/2011) är välfärdsområdesfullmäktiges sammanträde beslutfört när minst två tredjedelar av ledamöterna är närvarande.
Kallelsen till sammanträdet har skickats 5.5.2022.
Protokollet från sammanträdet hålls tillgängligt på välfärdsområdets webbplats
20.5.2022 i enlighet med 145 § i lagen om välfärdsområden.
Förslag:

Sammanträdets laglighet och beslutsförhet konstateras.

Beslut:

Efter namnuppropet konstaterade ordförande att 59 fullmäktigeledamöter var närvarande.
Det konstaterades att sammanträdet var lagligt och beslutsfört.

Ingen besvärsanvisning (Lag om välfärdsområden 141 §)
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40 § Protokolljusterare
Enligt 109 § och 148 § i förvaltningsstadgan väljs två protokolljusterare.
Protokollet justeras och undertecknas elektroniskt.
Förslag:

Fullmäktigeledamöterna Christa Carpelan och Juho Eerola står i tur.

Beslut:

Som protokolljusterare utsågs ledamöterna Christa Carpelan och Eeva-Liisa Frilander-Paavilainen.

Ingen besvärsanvisning (Lag om välfärdsområden 141 §)

4

Kymmenedalens välfärdsområde
Välfärdsområdesfullmäktige

41 §

Protokoll 4/2022

5

11.5.2022

Behandlingsordning
Enligt 100 § i förvaltningsstadgan behandlas ärenden i den ordning som de anges
i föredragningslistan, om inte välfärdsområdesfullmäktige beslutar om något annat.

Förslag:

Godkänns enligt listan.

Beslut:

Beslutsförslaget godkändes.
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Val av serviceproducent för ekonomiförvaltningen
Beredare:

Ekonomidirektör Helena Perämäki tfn 040 660 5471
helena.peramaki(at)kymsote.fi

Redogörelse:
Det temporära beredningsorganet för Kymmenedalens välfärdsområde
beslutade 2.11.2021 att köpa 1 500 aktier i Sarastia Oy till ett pris om
6 510 euro. I aktieägarförteckningen antecknades ett villkor om återlösning fram till 31.12.2023. Sarastia Oy är ett inhousebolag som producerar
tjänster för ekonomi- och personalförvaltningen. Bolaget bedriver sin verksamhet i hela landet och ägs av kommuner, samkommuner samt kommunalt ägda inhousebolag. Syftet med aktieköpet var att möjliggöra anskaffning av stödtjänster för ekonomi- och personalförvaltningen av Sarastia
Oy. Sarastia Oy producerar ekonomiförvaltningstjänster för Kymmenedalens välfärdsområdes temporära beredningsorgan fram till 31.12.2022
(Kymmenedalens välfärdsområdes temporära beredningsorgan, 4.8.2021
§16).
Sarastia Oy producerar ekonomiförvaltningstjänster för Samkommunen
för social- och hälsovårdstjänster i Kymmenedalen och Kymmenedalens
räddningsverk. Bolaget ordnar tjänsterna inom bokföring, reskontra, betalningsrörelse och extern rapportering för dessas uppgifter som övergår till
välfärdsområdet. I serviceproduktionen använder bolaget för såväl socialoch hälsotjänsterna som räddningsväsendet SAP-systemet som ägs av
Kotka stad och Samkommunen för social- och hälsovårdstjänster i Kymmenedalen. Kotka stad och Samkommunen för social- och hälsovårdstjänster i Kymmenedalen debiterar inte Sarastia Oy för användningen av
systemet.
Att byta serviceproducent för ekonomiförvaltningen eller det datasystem
som används för ekonomiförvaltningen i en organisation av Kymmenedalens välfärdsområdes storleksklass binder avsevärda personalresurser,
inte bara hos serviceproducenten utan även hos den organisation som
använder tjänsterna. Inom Samkommunen för social- och hälsovårdstjänster i Kymmenedalen samt vid Kymmenedalens räddningsverk har
personalresurser bundits till uppgifter inom planeringen och beredningen
av välfärdsområdet, och under 2022 kan inga personalresurser frigöras
för de uppgifter som byte av serviceproducent för ekonomiförvaltningen
kräver. Byte av det datasystem som används av den aktör som producerar ekonomiförvaltningstjänsterna eller i ekonomiförvaltningstjänsterna
kräver ungefär 1½–2 år för förberedelser, inklusive konkurrensutsättnings, besluts-, definitions-, testnings- och
implementeringsfaser. Tidplanen för välfärdsområdes beredningsfas gör
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det inte möjligt att konkurrensutsätta varken serviceproducenten eller det
datasystem som används före 1.1.2023. På grund av den snäva
tidplanen beslutade det temporära beredningsorganet för Kymmenedalens välfärdsområde att inleda åtgärderna för att bereda SAP-systemet för
implementering i välfärdsområdet i samarbete med Sarastia Oy (Kymmenedalens välfärdsområdes temporära beredningsorgan, 8.12.2021 §
111).
På grund av den snäva tidplanen och bristande personalresurser begärdes av den nuvarande producenten av ekonomiförvaltningstjänsterna,
som producerar de tjänster som överförs till välfärdsområdet, Sarastia Oy,
ett anbud om ordnande av de löpande tjänsterna inom välfärdsområdets
ekonomiförvaltningstjänster från och med 1.1.2023. Enligt anbudsbegäran
skulle i produktionen av tjänsterna användas det SAP-system som övergår till välfärdsområdets ägo. Eftersom Sarastia Oy fungerar som serviceproducent av tjänsterna för ekonomi- och personalförvaltningen enligt inhouseprincipen, krävs inget konkurrensförfarande för anskaffning av
tjänsten av Sarastia Oy.
Sarastia Oy lämnade 12.1.2022 ett anbud om utkontrakterade tjänster för
ekonomiförvaltningen till Kymmenedalens välfärdsområde. Sarastia Oy:s
anbud gäller ekonomi- och personalförvaltningstjänsterna som helhet. Anbudet omfattar bokslut och koncernredovisning, betalningsrörelse och
penninghantering, kundfakturor och kundreskontra, leverantörsreskontra
och tjänsterna inom hantering av leverantörsfakturor, underhåll av kontoplan och registreringskoder samt konkurrensutsättning av kommuncertifikat. I anbudet definieras som serviceproduktionens programvara Kymmene SAP, Banking och Sarastias leverantörsportal. Innehållet i anbudets
serviceproduktion beskrivs i anbudsbilagan ’Servicebeskrivning av ekonomitjänsterna’. Prissättningen av den löpande serviceproduktionen anges i
anbudsbilaga 1 ’Prissättning av ekonomitjänsterna’. I anbudet anges att
prissättningsbilagan är konfidentiell.
Priset som Sarastia Oy har lämnat för de utkontrakterade ekonomitjänsterna i anbudet avviker inte nämnbart från det pris som Samkommunen
för social- och hälsovårdstjänster i Kymmenedalen betalar för tjänsterna.
Priset för den löpande serviceproduktionen enligt anbudet från 1.1.2023
för Kymmenedalens välfärdsområde stiger med endast 61 676 euro jämfört med priset för ekonomitjänsterna för Samkommunen för social- och
hälsovårdstjänster i Kymmenedalen år 2022. Tjänstens innehåll förblir
oförändrad jämfört med den service som levererats till Samkommunen för
social- och hälsovårdstjänster i Kymmenedalen, men anbudet omfattar
även de utkontrakterade tjänsterna för ekonomiförvaltningen för räddningsverket som övergår till Kymmenedalens välfärdsområde.
Bilagor:

Anbud om utkontrakterade tjänster för ekonomiförvaltningen för Kymmenedalens välfärdsområde 20220112 jämte bilagor (Inte offentlig; OffL 7
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§ 2 mom.
Tf. välfärdsområdesdirektör förslag:
Välfärdsområdesstyrelsen beslutar att föreslå för fullmäktige att
-

Sarastia Oy:s anbud om utkontrakterade tjänster för ekonomiförvaltningen
godkänns i enlighet med det anbud som är bifogat föredragningslistan
jämte servicebeskrivningen av ekonomitjänsterna och prissättningen av
de löpande tjänsterna, vilka utgör bilagor till anbudet
Behandling av ärendet.
Anföranden gjordes av: Annikki Niiranen, Joni Mörk, Samuli Sibakoff,
Joona Mielonen, Christa Carpelan och Mikko Jaanu.
Joona Mielonen föreslog att ärendet återremitteras. Mikko Jaanu understödde Mielonens förslag.
Därefter gjordes anföranden om ny beredning av: Vesa Parkko, Jenni Aikio, Jari Larikka, Riikka Turunen, Christa Carpelan, Marjo Lakka, Nina
Brask och Annikki Niiranen.
Mikko Jaanu meddelade att han tar tillbaka sitt understöd för Joona Mielonens förslag.
Ordföranden konstaterade att Joona Mielonens förslag om återremittering
förfallit för att det inte vunnit understöd.
Behandlingen av ärendet fortsattes.

Beslut:

Beslutsförslaget godkändes.
Välfärdsområdesstyrelsen konstaterar dessutom att man under hösten
2022 måste göra en heltäckande utredning av tjänsterna och systemen
inom välfärdsområdets ekonomiförvaltning.

Välfärdsområdesfullmäktige 11.5.2022
Bilaga: Anbud om utkontrakterade tjänster för ekonomiförvaltningen för
Kymmenedalens välfärdsområde 20220112 jämte bilagor
(Inte offentlig; OffL 7 § 2 mom.)
Välfärdsområdesstyrelsen föreslår för fullmäktige att

Kymmenedalens välfärdsområde
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Sarastia Oy:s anbud om utkontrakterade tjänster för ekonomiförvaltningen godkänns i enlighet med det anbud som är bifogat föredragningslistan jämte servicebeskrivningen av ekonomitjänsterna
och prissättningen av de löpande tjänsterna, vilka utgör bilagor till
anbudet.

Välfärdsområdesstyrelsen konstaterar dessutom att man under hösten
2022 måste göra en heltäckande utredning av tjänsterna och systemen inom välfärdsområdets ekonomiförvaltning.
Behandling av ärendet.
Gruppanförande gjordes av ledamot Joni-Petri Mörk (PS).
Anförande gjordes av: Nina Brask
Beslut:

Beslutsförslaget godkändes.
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Kymmenedalens välfärdsområdes organisation
Beredare:

Direktör för servicekedjan, Ismo Korhonen, ismo.korhonen(a)kymsote.fi,
tfn 040 487 55 10

Redogörelse:
Beredningen av lednings- och styrningsstrukturen för Kymmenedalens välfärdsområde inleddes i augusti 2021. Beredning har genomförts i enlighet
med uppgifterna i SHM:s färdplan, där en av uppgifterna är definition av organisations- och ledningsstrukturen.
Organisationen har förberetts vid sidan av ledningsstrukturen så att det politiska ledningssystemet (förtroendeorganisationen) har förberetts under ledning av det temporära beredningsorganet 17.9.2021–2.1.2022 i anslutning till
valet av välfärdsområdesfullmäktige i januari. Beredningen av förtroendeorganisationen har också styrts av en politisk uppföljningsgrupp under det temporära beredningsorganet (VATE). Efter välfärdsområdesfullmäktiges konstituerande möte 8.3.2022 görs specifikationer förberedda av välfärdsområdesstyrelsen utifrån respons från fullmäktigegrupperna.
Personalorganisationen förbereddes från 18.12.2021. Det temporära beredningsorganet behandlade personalorganisationens beredningsfaser vid sina
möten 12.1 och 23.2.2022. Dessutom framställdes läget för organiseringen
för den politiska uppföljningsgruppen 27.1.2022.
Beredningen av organisationen genomfördes i följande faser:
-

18.12.2021–10.1.2022 målen för ledningsstrukturen och basstrukturen
som beaktar utgångspunkterna

-

17.1–20.2.2022 beredning av Kymsote och Kympe som ledningens sektorspecifika grupparbeten

-

9–25.3.2022 fortsatt beredning av den preliminära sektorstrukturen för
Kymmenedalens välfärdsområde som grupparbeten

-

28–29.3.2022 sammanfattning av social- och hälsovårdstjänsternas
grupparbeten i seminariet av Kymsotes ledning.

-

30.3–14.4.2022 sektorspecifik preciserad beredning och sammanfattning
av organisationen.

I beredningen av organisationen har beaktats definitionerna i del I av förvaltningsstadgan som godkändes vid välfärdsområdesfullmäktiges konstituerande möte 8.3.2022, så att personalorganisationen som
är underställd välfärdsområdesdirektören har förberetts i fyra steg:

Kymmenedalens välfärdsområde
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sektorerna (som skulle bestämmas över av välfärdsområdesfullmäktige),
resultatområdena (som skulle bestämmas över av välfärdsområdesstyrelsen),
verksamhetsenheterna (som skulle bestämmas över av direktören för välfärdsområdet) samt
en eventuell lägre nivå, ”ett kostnadsställe” som leds av chefen, (som
skulle bestämmas över av sektorchefen).

Som personalorganisationens sektorer för Kymmenedalens välfärdsområde
föreslås:
1) Sjuk- och hälsovårdstjänster,
2) Socialtjänster,
3) Räddningsväsendet
4) Koncerntjänster och
5) Strategi- och integrationstjänster.
Med denna framlagda sektorfördelning tryggas genomförandet av lagstadgade ordnings- och produktionsansvar samt möjliggörs tydlig ledning av organisationen och åtgärdernas ansvarsfördelning och genomförande av integration. Dessutom beaktar den välfärdsområdets skyldigheter i enlighet med
29 § i lagen om ordnande av social- och hälsovård för bland annat att inom
sitt område följa befolkningens hälsa och välfärd enligt befolkningsgrupp, behovet av den social- och hälsovård som det ordnar samt tillgången och kvaliteten på vården, vårdens verkningsfullhet, jämlikheten i vården och samordningen av kundernas tjänster. Även räddningsväsendets verksamhet tryggas
som parallell sektor för social- och hälsovårdssektorn med egna myndighetsuppgifter och eget produktionsansvar. I organiseringen beaktas också välfärdsområdets förpliktelse till hantering av kostnaderna och förbättring av
produktiviteten, vilket förutsätter informationsbaserad ledning som stöd för
styrningen, ledningen och beslutsfattandet i fråga om verksamheten, produktionen och ekonomin.
Bilagor: Ledningsstrukturer och -verktyg för Kymhas organisation
Tf. välfärdsområdesdirektörs förslag:
Välfärdsområdesstyrelsen godkänner personalorganisationens branschstruktur i enlighet med bilagan och förelägger den välfärdsområdesfullmäktige för
godkännande.
Behandling av ärendet.
Anföranden gjordes av: Ismo Korhonen, Nina Brask, Annikki Niiranen, Ari Nevalainen, Joona Mielonen, Christa Carpelan, Jouko Leppänen, Verna Sydänmaanlakka, Elina Inkeroinen-Lalu, Juhani Carlson, Tapio Karvonen, Markku
Pakkanen, Riikka Turunen, Marjo Lakka, Joni Mörk ja Mikko Jaanu.
Beslut:

Välfärdsområdesstyrelsen antecknade beredningsfasen för kännedom och
diskuterade den fortsatta beredningen av välfärdsområdets organisation.
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Styrelsen beslutade enhälligt att förelägga välfärdsområdesfullmäktige för godkännande att personalorganisationens sektorer för Kymmenedalens välfärdsområde är
1)
2)
3)
4)
5)

Hälso- och sjukvårdstjänster,
Socialtjänster,
Räddningsväsendet,
Koncerntjänster och
Strategi- och integrationstjänster

Det antecknades att sammanträdet tog en paus klockan kl. 10.15–10.27.
Det antecknades att medlem Christa Carpelan deltog i sammanträdet från kl.
10.18 på distans (Teams).

Välfärdsområdesfullmäktige 11.5.2022
Bilaga: Ledningsstrukturer och -verktyg (3.5.2022)
Välfärdsområdesstyrelsen föreslår att personalorganisationens sektorer för
Kymmenedalens välfärdsområde är
1)
2)
3)
4)
5)

Hälso- och sjukvårdstjänster,
Socialtjänster,
Räddningsväsendet,
Koncerntjänster och
Strategi- och integrationstjänster

Behandling av ärendet.
Gruppanföranden gjordes av ledamöterna Tapio Karvonen (KOK),
Ukko Bamberg (PS).
Anföranden gjordes av: Kirsi Kekki, Annikki Niiranen, Nina Brask,
Christa Carpelan, Minna Suomi.

Beslut:

Beslutsförslaget godkändes.
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Budget och personalplan för beredningsarbete 2022
Det temporära beredningsorganet 24.11.2021, § 96
Ett beslut om statsunderstöd i enlighet med 15 § i lagen om genomförande av reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet
fastställer anslaget som täcker kostnader som orsakas för välfärdsområdet på grund av inrättandet av välfärdsområdets verksamhet och förvaltning. Uppskattning av bidraget för 2022 är 1,4–1,5 miljoner euro.
Bidraget för 2022 är inexakt, eftersom statsbudgeten för 2022 ännu
inte har bekräftats. Det årliga antalet statsunderstöd är inte bindande,
utan bidraget är tillgängligt i sin helhet 2021 och 2022.
Allmänt statsunderstöd kan användas för inrättandet av välfärdsområdena och deras verksamhet samt för det temporära beredningsorganets kostnader som uppstår under giltighetstiden, det vill säga
1.7.2021–31.12.2022, för förordningen om finansiering som beviljas
2021 och 2022 för beredningen av välfärdsområdenas verksamhet
664/2021.
Statsunderstödet kan användas för kostnader för ordnandet av förutsättningar att utföra arbete enligt 8 § 5 mom. i införandelagen och för
kostnader för utförandet av uppgifter enligt 10 § 2 mom. i införandelagen. De administrativa kostnaderna för inledandet av det temporära
beredningsorganets arbete, såsom möteskostnader och ersättningar
för mötes- och arbetslokaler som tryggats av den part som ger förvaltningsstöd för beredningsorganet, är också kostnader som ersätts med
statsunderstöd, såsom kostnader som orsakats av uppföljningsgruppens verksamhet. Från och med början av välfärdsområdesfullmäktiges mandattid får statsunderstödet användas för inrättandet av uppgifter som avses i 17 § i införandelagen.
Budgetutkast bifogat. Budgeten för 2022 är oexakt eftersom statsbudgeten ännu inte har bekräftats och ett exakt understödsbelopp inte
finns till kännedom.
Mer information ges av: förändringsdirektör Lauri Lehto, tfn 040 489
86 52, e-post: lauri.lehto (a) kymsote.fi
Föredragandes förslag:
Det temporära beredningsorganet beslutar att godkänna budgeten för
2021 och utkastet till budgetplan för 2022 i enlighet med bilagan.
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Behandling av ärendet.
Anföranden gjordes av: Ari Nevalainen
Beslut: Godkänns enligt förslaget.
___________________
Det temporära beredningsorganet 22.12.2021, 140 §
Föredragandes förslag:
Budgeten för Kymmenedalens välfärdsområdes
beredningsarbete 2022 bekräftas. Bilaga 8.
Behandling av ärendet
Anföranden gjordes av: Maria Ovaska och Annikki Niiranen
Beslut: Godkändes enligt förslaget.
___________________
Välfärdsområdesstyrelsen 25.4.2022
Beredare:
Förändringsdirektör Lauri Lehto, tfn 040 489 86 52, e-post:
lauri.lehto(a)kymsote.fi
Redogörelse:
I 15 § i lagen om genomförande av reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet och om införande av den lagstiftning som
gäller reformen (616/2021, nedan införandelagen) föreskrivs om finansieringen av beredningen av välfärdsområdets verksamhet före 2023.
Finansieringen för verksamheten för 2021 och 2022 grundar sig på
statsunderstöd som betalas av statens medel.
I enlighet med 15 § 1 mom. har man i statsbudgeten för 2021 och
2022 infört ett anslag med vilket kostnader som orsakas för respektive
välfärdsområde av inrättandet av dess verksamhet och förvaltning
täcks. Anslaget har budgeterats under moment 28.89.30 Finansieringen av välfärdsområdena och HUS-sammanslutningen i statsbudgeten. Anslaget för välfärdsområdets verksamhet är i form av allmänt understöd i enlighet med 5 § i statsunderstödslagen, och det kan betalas
för välfärdsområdet utan separat ansökan. På allmänt understöd som
betalas för välfärdsområdet tillämpas inte heller kraven på att understödsmottagaren själv ska delta i finansieringen av verksamheten enligt vad som avses i 6 § i statsunderstödslagen.
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Enligt 13 § i statsunderstödslagen får statsunderstöd endast användas
för ändamål som överensstämmer med statsunderstödsbeslutet. Kostnader som berättigar till användningen av statsunderstöden för 2021
och 2022 ska enligt prestationsprincipen uppstå senast den 31 december 2023.
För beredningen av Kymmenedalens välfärdsområde har det i början
av 2022 beviljats 1 445 343 euro som allmänt understöd i enlighet med
5 § 2 mom. i statsunderstödslagen, och av det allmänna understödet
för 2021 finns 179 146 euro tillgängligt som överfört anslag för 2022. I
enlighet med finansministeriets beslut (VN/14629/2021) från 28.3.2022
har Kymmenedalens välfärdsområde beviljats 984 858 euro som extra
anslag för beredningen av verksamheten 2022. Anslaget används för
att finansiera beredningen av verksamheten i allmänhet.
På grundval av budgeten för 2022 föreslår man att det statsunderstöd
som används för beredningen av Kymmenedalens välfärdsområde delas så att 1 650 000 euro reserveras för personalkostnader, 719 347
euro för inköp av tjänster och 240 000 för övriga inköp. Kostnadsfördelningen grundar sig på nuvarande bedömningar som fortfarande kan
förändras under verksamhetsåret 2022. Budgetens kostnadsfördelning
ska hanteras flexibelt så att utgiftsposterna mellan olika kostnadsslag
vid behov kan ändras med nollresultat för räkenskapsperioden som
mål. Verksamhetsutgifterna för 2022 är enligt budgeten sammanlagt
2 609 347 euro. (budgetförslag för 2022 bifogat).
Social- och hälsovårdsministeriet beviljade (beslut 20.12.2021
VN/26976/2021) för Kymmenedalens välfärdsområde som projektunderstöd statsunderstöd på sammanlagt 4 992 211,30 euro för beredning, planering och genomförande av ändringar i informationshantering, informationsförvaltning och informationssystem som genomförs i
samband med inrättandet av välfärdsområdena och genomförandet av
reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet. Dessutom överförs ICT-ändringsprojektets utsädesfinansiering
(VN/26984/2021) på 997 065 euro, som man fick som statens projektunderstöd 2021, för att användas 2022. Projektunderstöd som staten
har beviljat för Kymmenedalens välfärdsområde finns sammanlagt
5 989 276 euro, varav man föreslår att 1 018 177 euro delas för personalkostnader och 4 971 099 euro för inköp av tjänster i budgeten samt
4 166 euro per fullmäktigeledamot för att stöda fullmäktigegruppernas
arbete för en period på tio månader.
Verksamhetskostnaderna för beredningen av välfärdsområdet enligt
budgeten, inklusive ICT-ändringsprojektet, uppgår 2022 till sammanlagt 8 598 623 euro för vilka en utgiftsbudget enligt bilagan föreslås.
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Uppdaterad budget för 2022

Tf. välfärdsområdesdirektör förslag:
Välfärdsområdesstyrelsen föreslår välfärdsområdets budget för 2022
för välfärdsområdesfullmäktige för godkännande 11.5.2022 och beviljar förändringsdirektören fullmakt att vid behov göra ändringar i budgeten under räkenskapsperioden.
Behandling av ärendet.
Anföranden gjordes av: Joona Mielonen, Annikki Niiranen, Riikka Turunen, Verna Sydänmaanlakka ja Sirpa Mäntynen.
Beslut: Godkändes.

Välfärdsområdesfullmäktige 11.5.2022
Bilaga: Uppdaterad budget för 2022
Välfärdsområdesstyrelsen föreslår välfärdsområdets budget för 2022
för välfärdsområdesfullmäktige för godkännande 11.5.2022 och beviljar förändringsdirektören fullmakt att vid behov göra ändringar i budgeten under räkenskapsperioden.
Beslut:

Beslutsförslaget godkändes.
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Godkännande av namnen på välfärdsområdesfullmäktiges fullmäktigegrupper
I 84 § i förvaltningsstadgan konstateras följande:
Fullmäktigeledamöterna kan bilda fullmäktigegrupper för arbetet i välfärdsområdesfullmäktige.
Bildandet av en fullmäktigegrupp samt gruppens namn och ordförande ska
anmälas skriftligt till välfärdsområdesfullmäktiges ordförande. Alla fullmäktigeledamöter som ansluter sig till gruppen ska underteckna anmälan.
Också en enskild ledamot anses utgöra en fullmäktigegrupp om han eller
hon har lämnat in en anmälan enligt moment 2.
Välfärdsområdesfullmäktige godkänner namnen på fullmäktigegrupperna.
Namnet får inte vara olämpligt. Namnet på en ny fullmäktigegrupp som bildas av fullmäktigeledamöter som utträtt ur ett partis fullmäktigegrupp får
inte ge upphov till förväxling med namnet på partiets fullmäktigegrupp.
Enligt 83 § 4 mom. i förvaltningsstadgan leds beredningen av ärenden gällande det interna ordnandet av välfärdsområdesfullmäktiges verksamhet
av ordförande för välfärdsområdesfullmäktige, om inte välfärdsområdesfullmäktige beslutar om något annat.
31.3.2022 välfärdsområdesfullmäktige godkände de gjorda anmälningarna
(7 st.) om bildande av välfärdsområdesfullmäktigegrupper

Välfärdsområdesfullmäktiges ordförandes förslag:
Välfärdsområdesfullmäktige godkänner namnen på fullmäktigegrupperna
baserat på de skriftliga anmälningar som lämnats till ordförande för välfärdsområdesfullmäktige.
Beslut

Det antecknas för kännedom att det inte inkommit några skriftliga anmälningar.
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47 § Fullmäktigemotion om organisationernas position och organisationssamarbete
inom Kymmenedalens välfärdsområde
Henna Hovi för den socialdemokratiska välfärdsområdesfullmäktigegruppen i Kymmenedalen:
Vi föreslår att det under 2022 säkerställs
•

•

•

Beslut:

verksamhetsprinciper för att stödja organisationerna (modellen för organisationssamarbete), med vilka man tryggar
verksamhetsförutsättningarna för organisationerna även i det
framtida välfärdsområdet.
en ansvarsinstans som i framtiden ska stödja organisationerna i välfärdsområdet, och anslås resurser för att stödja organisationernas verksamhet.
en struktur för regelbunden och kontinuerlig dialog mellan organisationerna och välfärdsområdet som en del av välfärdsområdets förvaltningsmodell, så att organisationerna kan
vara en viktig expert och resurs i utvecklingen av välfärdsområdet och till stöd för dess invånare.

Det beslutades enhälligt att motionen ska på grundval av 120 § i förvaltningsstadgan skickas till välfärdsområdesstyrelsen för beredning, utan ytterligare behandling.
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Anvisningar för begäran om omprövning samt besvärsanvisning
Förbud att söka ändring
Enligt 141 § i lagen om välfärdsområden får omprövning inte begäras eller välfärdsområdesbesvär anföras i fråga om följande beslut som endast gäller beredning eller verkställighet:
Paragraferna: 39, 40, 41, 45, 46, 47.
Över ett beslut varigenom ett ärende inte har avgjorts eller lämnats utan prövning får
inget besvär anföras (förvaltningsprocesslag 5 §). Sådana beslut är:
Paragraferna: Besvärsanvisning
Ändring kan sökas genom skriftligt besvär över beslut om följande ärendepunkter:
Paragraferna: 42, 43, 44.
Besvärsmyndighet
Östra Finlands förvaltningsdomstol PB 1744 (Minna Canthin katu 64)
70101 Kuopio
Fax: 029 56 42501
E-post: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Besvär kan också lämnas in till förvaltningsdomstolarna via förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Rätt att anföra besvär
Välfärdsområdesbesvär får anföras av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part) samt av välfärdsområdesmedlemmarna.
I fråga om beslut som gäller uppgifter som sköts genom samarbete mellan välfärdsområden får omprövning begäras och välfärdsområdesbesvär anföras också av ett välfärdsområde som deltar i samarbetet och av dess medlemmar.

Besvärsgrunder
Besvär får anföras på den grunden att beslutet har tillkommit i oriktig ordning, den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter, eller beslutet annars strider
mot lag.
Besvärstid
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Välfärdsområdesbesvär ska anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet. Protokoll från välfärdsområdesfullmäktige med tillhörande anvisning för begäran om omprövning eller besvärsanvisning hålls efter justeringen tillgängliga på välfärdsområdets
webbplats i det allmänna datanätet, om inte något annat följer av sekretessbestämmelserna.
Om ärendet är sekretessbelagt i sin helhet, publiceras i protokollet endast ett omnämnande av att det sekretessbelagda ärendet behandlats.
En välfärdsområdesmedlem samt ett välfärdsområde som deltar i samarbete mellan
välfärdsområden och en medlem av ett sådant välfärdsområde anses ha fått del av ett
beslut sju dagar efter det att protokollet gjorts tillgängligt på välfärdsområdets webbplats
i det allmänna datanätet.
Besvärsskriftens innehåll
I besvärsskriften, som ska riktas till besvärsmyndigheten, ska uppges:
-

det beslut i vilket ändring söks,
till vilka delar ändring söks, vilka ändringar som yrkas och de grunder på vilka ändring yrkas.

I besvärsskriften ska ändringssökandens namn och hemkommun uppges. Om ändringssökandens talan förs av sökandens lagliga företrädare eller ombud eller om besvärsskriften upprättats av någon annan, ska också dennes namn och hemkommun framgå
av besvärsskriften. I besvärsskriften ska dessutom postadress och telefonnummer, där
upplysningar om ärendet kan framföras till ändringssökanden uppges. Ändringssökanden, dennes lagliga företrädare eller ombud ska underteckna besvärsskriften.
Vid anhängiggörande och behandling av ärenden uppfyller också elektroniska dokument som sänts till en myndighet kravet på skriftlig form. Ett elektroniskt dokument som
kommit in till en myndighet behöver inte kompletteras med en underskrift, om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och om det inte finns anledning att betvivla dokumentets autenticitet och integritet.
Om ett elektroniskt dokument som sänts till en myndighet innehåller utredning om ett
ombuds behörighet, behöver ombudet inte lämna in fullmakt. Myndigheten kan dock förordna att en fullmakt ska lämnas in, om den har anledning att betvivla ombudets behörighet eller behörighetens omfattning.
Besvärsskriften ska inom besvärstiden inlämnas till besvärsmyndigheten.
Rättegångsavgifter
Med stöd av lagen om domstolsavgifter (1455/2015) tas av ändringssökanden i förvaltningsdomstolen ut en rättegångsavgift om 270 euro.

