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49 § 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 2.6.2022.
Protokollet från sammanträdet hålls tillgängligt på välfärdsområdets webbplats
14.6.2022 i enlighet med 145 § i lagen om välfärdsområden.

Förslag:

Sammanträdets laglighet och beslutsförhet konstateras.

Beslut:

Efter namnuppropet konstaterade ordförande att 58 fullmäktigeledamöter var
närvarande.
Det konstaterades att sammanträdet var lagligt och beslutsfört.

Ingen besvärsanvisning (Lag om välfärdsområden 141 §)
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Protokolljusterare
Två ledamöter utses till protokolljusterare.
Förslag:
Välfärdsområdesfullmäktige beslutar att för detta protokoll utse som
protokolljusterare ledamöterna Lauri Eerola och Juho Eerola som står i tur.

Beslut:

Som protokolljusterare utsågs Lauri Eerola och Eeva-Liisa Frilander-Paavilainen.

Ingen besvärsanvisning (Lag om välfärdsområden 141 §)
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Komplettering av förvaltningsstadga för Kymmenedalens välfärdsområde
Kymmenedalens temporära beredningsorgan 23.2.2022, 57 §
Välfärdsområdet ska ha en förvaltningsstadga, vars innehåll i huvudsak
bestäms i 95 § i lagen om välfärdsområden. Förvaltningsstadgan kan alltså
även innehålla andra bestämmelser utöver det som föreskrivs i lagen.
Välfärdsområdesfullmäktige överlägger innehållet i bestämmelserna i
förvaltningsstadgan. Bestämmelserna får dock inte vara i strid med lagen. I
välfärdsområdets förvaltningsstadga fastställs ledningssystemet samt
uppgifts- och behörighetsfördelningen mellan de olika organen.
I förvaltningsstadgan ges bestämmelser om frågor som gäller ordnandet av
förvaltningen och verksamheten samt fastställs välfärdsområdets organ- och
tjänsteinnehavarstruktur och behörighets- och ansvarsförhållandena mellan
dessa. Förvaltningsstadgan är ett centralt styrningsverktyg för
välfärdsområdets förvaltning och verksamhet. Välfärdsområdet har
omfattande prövningsrätt när behörighets- och ansvarsförhållandena
fastställs. Förvaltningsstadgan är ett centralt verktyg i den praktiska
omsättningen av de mål som satts för välfärdsområdesreformen.
Förvaltningsstadgan ska stödja till exempel uppnåendet av de integrationsmål
som satts för välfärdsområdesreformen och ledningen som helhet.
Välfärdsområdets ansvariga beredare har berett förvaltningsstadgan utifrån
den mall för förvaltningsstadga som Kommunförbundet har utarbetat för
välfärdsområdena. Utkastet till förvaltningsstadgan behandlades i det
temporära beredningsorganets politiska uppföljningsgrupp 3.2.2022,
17.2.2022, i det temporära beredningsorganet 9.2.2022. Dessutom
presenteras utkastet till förvaltningsstadgan vid det temporära
beredningsorganets samarbetsorgan 23.2.2022.
Målet under beredningen har varit att förvaltningsstadgan ska behandlas och
godkännas i välfärdsområdesfullmäktige stegvis allt efter som beredningen av
välfärdsområdet framskrider. Dock ska förvaltningsstadgan ha godkänts i sin
helhet före 31.12.2022.
Det föreslås att man i det första skedet inför de bestämmelser i
förvaltningsstadgan som är centrala med tanke på inledningen av
verksamheten. I det första skedet beslutas om sammanträdesförfarandet, de
lagstadgade organen, organ- och tjänsteinnehavarstrukturen samt
behörighets- och ansvarsförhållandena mellan dessa, grunderna för
ekonomiska förmåner för förtroendevalda.
Utkastet till förvaltningsstadgan finns bifogat.
I det andra skedet under våren 2022 kommer förvaltningsstadgan att
kompletteras. I detta skede preciseras lednings- och
tjänsteinnehavarstrukturen samt behörighets- och ansvarsförhållandena
mellan organen och tjänsteinnehavarna. Välfärdsområdets
organisationsstruktur, koncernstruktur, budgetstruktur och
personalorganisation påverkar också bestämmelserna i förvaltningsstadgan
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och de färdigställs under våren 2022 när beredningen av välfärdsområdet
framskrider.
Förvaltningsstadgan ska sättas i kraft från och med protokollets
justeringsdatum.
Mer information ges av:
Kymsotes förvaltningsdirektör, sekreterare för det temporära
beredningsorganet Ari Nevalainen, tfn 040 521 7684, e-post ari.nevalainen (a)
kymsote.fi,
förändringsdirektör Lauri Lehto, tfn 040 489 8652, e-post: lauri.lehto (a)
kymsote.fi
Det temporära beredningsorganets förslag till
välfärdsområdesfullmäktige:
Det temporära beredningsorganet beslutar att föreslå till
välfärdsområdesfullmäktige att välfärdsområdesfullmäktige godkänner
utkastet till förvaltningsstadgan, som utgör bilaga 3, som förvaltningsstadga
och beslutar att förvaltningsstadgan ska sättas i kraft från och med
protokollets justeringsdatum.
Protokollet för denna ärendepunkt justeras på välfärdsområdesfullmäktiges
sammanträde.
Behandling av ärendet
Anföranden gjordes av: Maria Ovaska, Ari Nevalainen och Juhani
Carlson.
Beslut: Godkändes.
Ordföranden för det temporära beredningsorganet ges fullmakt att göra
korrigeringar och preciseringar av teknisk natur i utkastet till
förvaltningsstadgan innan det behandlas i välfärdsområdesfullmäktige.
___________________
Välfärdsområdesfullmäktige 8.3.2022, 6 §
Förvaltningsstadgan för Kymmenedalens välfärdsområde finns bifogad.
Det temporära beredningsorganets förslag:
Välfärdsområdesfullmäktige godkänner det bifogade utkastet till
förvaltningsstadga som förvaltningsstadga och beslutar att
förvaltningsstadgan träder i kraft från och med protokollets justeringsdatum.
Protokollet för denna ärendepunkt justeras på välfärdsområdesfullmäktiges
sammanträde.
Behandling av ärendet.
Ordförande Jouko Leppänen föreslog att förvaltningsstadgan behandlas på
rubriknivå skilt för varje ärende. Före behandlingen fördes en allmän debatt.
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Sami Virtanen framlade en åtgärdsmotion:
Dessutom förutsätter välfärdsområdesfullmäktige att
välfärdsområdesstyrelsen inleder en politisk process med
fullmäktigegrupperna, i samband med vilken man går tillsammans igenom
den nu godkända förvaltningsstadgan och bereder de ändringar och
kompletteringar som behövs på grundval av den för beslut i
välfärdsområdesfullmäktige.
Åtgärdsmotionen understöddes av Joona Mielonen, Joni-Petri Mörk och Ari
Rinne.
Anföranden gjordes av: Joona Mielonen, Annikki Niiranen, Jukka Nyberg och
Miia Witting.
Beslut:

Välfärdsområdesfullmäktige godkände det bifogade utkastet till
förvaltningsstadga som förvaltningsstadga för välfärdsområdet och beslutar
att förvaltningsstadgan träder i kraft från och med protokollets
justeringsdatum. Man beslutade att bifoga det korrigerade (korrigeringar av
tekniska natur) utkastet till förvaltningsstadga till protokollet. Bilaga 1.
Dessutom förutsätter välfärdsområdesfullmäktige att
välfärdsområdesstyrelsen inleder en politisk process med
fullmäktigegrupperna, i samband med vilken man går tillsammans igenom
den nu godkända förvaltningsstadgan och bereder de ändringar och
kompletteringar som behövs på grundval av den för beslut i
välfärdsområdesfullmäktige.
Protokollet för denna ärendepunkt justerades på välfärdsområdesfullmäktiges
sammanträde.

_______________________
Välfärdsområdesstyrelsen 25.4.2022, 30 §
Beredare:

Ansvarig beredare, förvaltningsdirektör Ari Nevalainen,
tfn 040 521 7684, ari.nevalainen (a) kymsote.fi,

Redogörelse:
Välfärdsområdesfullmäktige godkände förvaltningsstadgan 8.3.2022.
Välfärdsområdesfullmäktige framställdes att förvaltningsstadgan ska
behandlas och godkännas i välfärdsområdesfullmäktige stegvis allt efter som
beredningen av välfärdsområdet framskrider.
Dessutom förutsatte välfärdsområdesfullmäktige att
välfärdsområdesstyrelsen inleder en politisk process med
fullmäktigegrupperna, i samband med vilken man tillsammans går igenom
den godkända förvaltningsstadgan och bereder de ändringar och
kompletteringar som behövs på grundval av den för beslut i
välfärdsområdesfullmäktige.
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Under våren 2022 kommer förvaltningsstadgan att kompletteras. I detta
skede preciseras lednings- och tjänsteinnehavarstrukturen samt behörighetsoch ansvarsförhållandena mellan organen och tjänsteinnehavarna.
Välfärdsområdets personalorganisationsstruktur påverkar bestämmelserna i
förvaltningsstadgan. Detta arbete är i process och under beredning. Till
välfärdsområdesstyrelsen tar man 25.4.2022 ett förslag på
personalorganisationens branschstruktur. Efter välfärdsområdesstyrelsens
behandling tas strukturen till välfärdsområdesfullmäktige för godkännande.
Vid sidan av beredningen av personalorganisationen har man förberett
kompletteringar och ändringar för förvaltningsstadgan och i en arbetsgrupp
som bildats av tjänsteinnehavare.
De politiska grupperna har gett kompletteringskommentarer för den
godkända förvaltningsstadgans del, och välfärdsområdesstyrelsens
ordförande och vice ordförande har samlat ihop dem. De beaktas i
uppdateringen av förvaltningsstadgan.
Revisionsnämnden bereder sin egen verksamhet och ändringarna och
kompletteringarna för förvaltningsstadgan föreläggs revisionsnämnden för
behandling under maj 2022.
Kompletteringshelheten för förvaltningsstadgan kommer att gås igenom i
välfärdsområdesstyrelsens och välfärdsområdesfullmäktiges seminarier
under maj 2022.
Förvaltningsstadgan föreläggs som helhet välfärdsområdesfullmäktige för
godkännande i maj–juni 2022.
Tf. välfärdsområdesdirektörs förslag:
Man går igenom beredningsläget och tidtabellen för kompletteringen av
förvaltningsstadgan, och beredningsläget antecknas för kännedom.
Behandling av ärendet.
Ansvarig beredare för förvaltningen Ari Nevalainen gick igenom tilläggen och
ändringarna som gjorts i förvaltningsstadgan samt processen och tidtabellen
för kompletteringen av förvaltningsstadgan.
Anföranden gjordes av: Joona Mielonen, Jouko Leppänen, Ari Nevalainen,
Annikki Niiranen, Juhani Carlson, Nina Brask, Jenni Aikio, Samuli Sibakoff,
Elina Inkeroinen-Lalu, Tapio Karvonen, Riikka Turunen, Verna
Sydänmaanlakka, Markku Pakkanen ja Marjo Lakka.
Beslut:

Beredningsläget antecknades för kännedom.
Kompletteringen av förvaltningsstadgan fortsätter med genomgång av
politiska grupper. Det beslutades att syftet är att i en aftonskola i maj gå
igenom kompletteringen av förvaltningsstadgan och förelägga
välfärdsområdesfullmäktige att de skulle sammanträda den 31 maj 2021 för
att besluta om kompletteringen av förvaltningsstadgan.
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Det antecknades att behandlingen av ärendet tog en paus klockan kl. 11.51–
11.55.
Det antecknades att Jouko Leppänen lämnade sammanträdet kl. 11.33.
________________
Välfärdsområdesstyrelsen 23.5.2022
Beredare:

Ansvarig beredare, förvaltningsdirektör Ari Nevalainen,
tfn 040 521 7684, ari.nevalainen (a) kymsote.fi

Redogörelse:
Tidigare beslut och framåtskridande av beredningen av
förvaltningsstadgan
Kymmenedalens välfärdsområdesfullmäktige har godkänt välfärdsområdets
förvaltningsstadga 8.3.2022. Välfärdsområdesfullmäktige förutsatte att
välfärdsområdesstyrelsen inleder en politisk process med
fullmäktigegrupperna, i samband med vilken man går igenom den nu
godkända förvaltningsstadgan och bereder de ändringar och kompletteringar
som behövs på grundval av den för beslut i välfärdsområdesfullmäktige.
I beredningen av förvaltningsstadgan har man ända sedan början angett att
tidplanen för beredningen framskrider i faser fram till 1.1.2023 då
organiseringsansvaret övergår.
Välfärdsområdesfullmäktige godkände på sitt första sammanträde 8.3.2022
förvaltningsstadgan för den första fasen, som beskriver sådana
grundläggande omständigheter som är nödvändiga för inledandet av
verksamheten, såsom principerna för sammanträdesförfarandet, de
lagstadgade organen, organ- och tjänsteinnehavarstrukturen samt
behörighets- och ansvarsförhållandena mellan dessa, grunderna för
ekonomiska förmåner för förtroendevalda samt organisationens grundnivåer.
Förvaltningsstadgegruppen, som bestått av tjänsteinnehavare i
välfärdsområdet och Kymsote, har utarbetat kompletteringarna till
förvaltningsstadgan och detta arbete har beretts parallellt med
organisationsstrukturen.
De politiska grupperna i välfärdsområdesfullmäktige har gått igenom utkastet
som förvaltningsstadgegruppen sammanställt och även lämnat
gemensamma ställningstaganden till den förvaltningsstadga som godkändes
8.3.2022. Dessa har beaktats i den fortsatta beredningen.
Välfärdsområdesfullmäktige har 11.5.2022 godkänt fem sektorer till
organisationen; hälso- och sjukvårdstjänster, socialservice,
räddningsväsendet, koncerntjänster, strategi- och integrationstjänster.
Sektorernas resultatområden lämnas till välfärdsområdesstyrelsen för
godkännande 23.5.2022.
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Kompletteringar och ändringar som beretts till förvaltningsstadgan
I kompletteringen av förvaltningsstadgan har frågor kring
välfärdsområdesfullmäktiges och välfärdsområdesstyrelsens befogenheter
preciserats.
Som ny sektor har man i förvaltningsstadgan infört personalsektionen som
lyder under välfärdsområdesstyrelsen.
Personalsektionen representerar arbetsgivaren och har till uppgift att
utveckla och samordna personal- och arbetsgivarpolitiken i välfärdsområdet.
Personal- och arbetsgivarpolitiken omfattar bland annat en
anvisning om principerna för lönesättning i välfärdsområdet, ett
personalprogram, ett årligt utbildningsprogram, ett program för rekrytering
och resurshantering samt en anvisning om gåvor till personalen.
I kompletteringen av förvaltningsstadgan föreslås att
välfärdsområdesdirektören beslutar om indelning av resultatområdena i
verksamhetsenheter och sektordirektören om verksamhetsenheternas
eventuella indelning i kostnadsställen.
Det är nödvändigt att fatta tillräckligt detaljerade beslut om organisationen
under våren bland annat för att kunna genomföra ekonomiförvaltningen och
löneräkningen framgångsrikt.
I förvaltningsstadgan för den andra fasen har man specificerat
välfärdsområdesdirektörens befogenheter och definierat sektordirektörernas
och resultatområdesdirektörernas befogenheter samt befogenheterna för
verksamhetsenheternas ledande tjänsteinnehavare.
I kapitlet Personalorganisation har man specificerat personalorganisationens
ledningsstruktur så att den motsvarar den bekräftade organisationsstrukturen
och den organisationsstruktur som föreslås bekräftas.
Det föreslås att organisationsstrukturen i Kymmenedalens välfärdsområde
bildas som sektorer i enlighet med organiseringsansvaren, vilka har till
uppgift att producera de i lagen avsedda tjänsterna för välfärdsområdet.
Utöver sektorernas linjeledning har sektorn för strategi- och
integrationstjänster till uppgift att samordna kundstigar som överskrider
sektorsgränser och samarbetet i externa nätverk samt följa upp och
utvärdera verksamhetens effekt ur kundperspektiv.
Med anledning av det ovan nämnda definieras i förvaltningsstadgan de
allmänna uppgifterna för sektordirektörerna, resultatområdesdirektörerna och
personer med ansvar för verksamhetsenheterna i enlighet med
organisationsnivåerna. Utöver dessa allmänna uppgifter har sektorerna
specialansvar i anslutning till den professionella ledningen, som definieras i
författningar. Befogenheterna och beslutanderätten inom dessa bör anges
med instruktioner, där förvaltningsstadgan är den viktigaste regeln som
definierar befogenheterna och beslutanderätten. För att trygga enhetlig
praxis bör särskilda regler om befogenheterna och beslutanderätten på
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samma ledningsnivå beskrivas i ett dokument, det vill säga
förvaltningsstadgan, i stället för i flera verksamhetsstadgan.
Också kapitlet om befogenheter i personalärenden har preciserats, bland
annat beträffande befogenheterna att fatta beslut i personalärenden och om
lönesättning.
Flera av de förändringar som gjorts i förvaltningsstadgan för den andra fasen
gäller också förtydligande av förvaltningsstadgans struktur och form och, i
fråga om den externa kontrollen, bredare definiering av principerna och
bestämmelserna för ansvarsfrågor.
Förvaltningsstadgan presenteras under sammanträdet.
Bilagor: Komplettering av utkast till förvaltningsstadga
Tf. välfärdsområdesdirektörs förslag:
Välfärdsområdesstyrelsen beslutar att föreslå för välfärdsområdesfullmäktige
att välfärdsområdesfullmäktige
1. godkänner den bifogade förvaltningsstadgan som förvaltningsstadga för
Kymmenedalens välfärdsområde
2. beslutar att den godkända förvaltningsstadgan träder i kraft omgående,
3. beslutar att den godkända förvaltningsstadgan häver den tidigare
förvaltningsstadgan i sin helhet,
4. beviljar tf. välfärdsområdesdirektören fullmakt att göra preciseringar av
teknisk natur i förvaltningsstadgan
Behandling av ärendet.
Förvaltningsdirektör Ari Nevalainen lade fram centrala ärenden i beredningen
av förvaltningsstadgan.
Ordföranden öppnade debatten om förvaltningsstadgans paragraf 16
Personalsektion.
Anföranden gjordes av: Joni Mörk, Riikka Turunen, Annikki Niira-nen, Nina
Brask, Jenni Aikio, Marjo Lakka, Jarkko Harjumaaskola, Christa Carpelan,
Verna Sydänmaanlakka ja Vesa Parkko.
Ordföranden konstaterade att debatten om paragraf 16 Personalsektion var
slutförd.
Förvaltningsdirektör Ari Nevalainen lade fram centrala ärenden i beredningen
av förvaltningsstadgans paragrafer 17–19 Påverkansorgan.

Ordföranden gjorde ett anförande för ordförandegruppen.
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Ordföranden öppnade debatten om förvaltningsstadgans paragrafer 17–19
Påverkansorgan.
Anföranden gjordes av: Joni Mörk, Nina Brask ja Elina Inkeroinen-Lalu.
Ordföranden konstaterade att debatten om paragrafer 17–19
Påverkansorgan var slutförd.
Förvaltningsdirektör Ari Nevalainen lade fram centrala ärenden i beredningen
av förvaltningsstadgans paragraf 74 Upphandlingar.
Tf. välfärdsområdesdirektören framlade ett förslag att
välfärdsområdesstyrelsen beslutar om upphandlingar av apparater, system,
investeringar och tjänster som överskrider 3 000 000 euro.
Ordföranden öppnade debatten om förvaltningsstadgans paragraf 74
Upphandlingar.
Anförande gjordes av Elina Inkeroinen-Lalu.
Tf. Välfärdsområdesdirektören framlade som förslag att ersätta ordet medicin
med ordet hälsovård eller hälso- och sjukvård vad gäller ledande överläkare,
förvaltningsöverläkare, och motsvarande överläkare.
Anföranden gjordes av: Paula Werning, Annikki Niiranen, Markku Pakkanen,
Riikka Turunen, Joni Mörk, Christa Carpelan.
Förvaltningsdirektören föreslog ändring i den bifogade förvaltningsstadgans
paragraf 54.
Ordföranden avslutade debatten.
Medlem Samuli Sibakoff gjorde följande ändringsförslag på
förvaltningsstadgans paragraf 170 om ordförandens årsarvode: Jag föreslår
att välfärdsområdesstyrelsens ordförandes årsarvode är samma som i
Kymsotes (tidigare) förvaltningsstadga, det vill säga 12 000 euro/år.
Anföranden gjordes av: Jari Larikka ja Elina Inkeroinen-Lalu.
Samuli Sibakoffs förslag fick inget understöd så förslaget förfall därför att det
inte vann understöd.
Ordföranden konstaterade att de förändringar som vid detta sammanträde
godkändes tas till förvaltningsstadgan som framläggs
välfärdsområdesfullmäktige för behandling.
Anföranden gjordes av: Elina-Inkeroinen Lalu, Ari Nevalainen ja Joni Mörk.
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Välfärdsområdesstyrelsen beslutar att föreslå för
välfärdsområdesfullmäktige att välfärdsområdesfullmäktige
1. godkänner den bifogade förvaltningsstadgan som förvaltningsstadga för
Kymmenedalens välfärdsområde,
2. beslutar att den godkända förvaltningsstadgan träder i kraft omgående,
3. beslutar att den godkända förvaltningsstadgan häver den tidigare
förvaltningsstadgan i sin helhet,
4. beviljar tf. välfärdsområdesdirektören fullmakt att göra preciseringar av
teknisk natur i förvaltningsstadgan
Det antecknades att sammanträdet tog en paus klockan kl. 10.11–10.16.

______
Välfardsområdesfullmäktige 7.6.2022
Beredare:

Ansvarig beredare, förvaltningsdirektör Ari Nevalainen,
tfn 040 521 7684, ari.nevalainen (a) kymsote.fi

Bilagor:

Komplettering av utkast till förvaltningsstadga
Bifogat material Kymmenedalens välfärdsområdes förvaltningsstadga
(ändringar i förvaltningsstadgan som 8.3.2022 godkänts av
välfärdsområdesfullmäktige är synliga).

Beslut:

Välfärdsområdesstyrelsen beslutar att föreslå för
välfärdsområdesfullmäktige att välfärdsområdesfullmäktige
1. godkänner den bifogade förvaltningsstadgan som förvaltningsstadga för
Kymmenedalens välfärdsområde,
2. beslutar att den godkända förvaltningsstadgan träder i kraft omgående,
3. beslutar att den godkända förvaltningsstadgan häver den tidigare
förvaltningsstadgan i sin helhet,
4. beviljar tf. välfärdsområdesdirektören fullmakt att göra preciseringar av
teknisk natur i förvaltningsstadgan
Behandling av ärendet.
Gruppanförande gjordes av ledamot Henna Hovi (SDP).
Hovi föreslog följande ändringar i utkastet till förvaltningsstadgan:
12 §: När det gäller nämndens uppgifter i punkt 3), tas bort meningen: ”Syftet

Kymmenedalens välfärdsområde

Protokoll 5/2022

Välfärdsområdesfullmäktige

7.6.2022

14

med samarbetet är att förstärka ställningen av landskapets
delegation för organisationer som en del av välfärdsområdets
och kommunernas strukturer för ledning och beslutsfattande,
förstärka välfärdsområdets strukturer för demokrati och
delaktighet samt att medföra föra in specialkunskap från
organisationer till beslutfattande som en motsvarighet till den
offentliga sektorn”
140 §: Följande läggs till: En representant för välfärdsområdets personal
(huvudförtroendeman, arbetarskyddsfullmäktig) har rätt att bli hörd inte bara i
nämnderna, utan även i personalsektionen då ärenden som påverkar
personalens ställning inom välfärdsområdet behandlas i nämnden och
sektionen. Ärendet ska avtalas separat i förväg med ordföranden för
personalsektionen.
170 §: Följande läggs till: Årsarvodet för ordföranden för personalsektionen
är 2 000 euro.
Ordföranden understödde Henna Hovis ändringsförslag.
Gruppanförande gjordes av Tapio Karvonen (KOK)
Karvonen föreslog följande ändringar i utkastet till förvaltningsstadgan:
17 §: Valet av ledamöter ändras och ökas enligt följande: Medlemmarna ska
väljas bland medlemmarna i motsvarande påverkansorgan i de kommuner
som hör till välfärdsområdet på så vis att det från varje sådant kommunalt
organ väljs minst en representant. Antalet representanter samt grunderna
fastställs i verksamhetsstadgan
18 §: Valet av ledamöter ändras och ökas enligt följande: Medlemmarna ska
väljas bland medlemmarna i motsvarande påverkansorgan i de kommuner
som hör till välfärdsområdet på så vis att det från varje sådant kommunalt
organ väljs minst en representant. Antalet representanter samt grunderna
fastställs i verksamhetsstadgan
19 §: Valet av ledamöter ändras och ökas enligt följande: Medlemmarna ska
väljas bland medlemmarna i motsvarande påverkansorgan i de kommuner
som hör till välfärdsområdet på så vis att det från varje sådant kommunalt
organ väljs minst en representant. Antalet representanter samt grunderna
fastställs i verksamhetsstadgan
101 §: Det tilläggs att ”Ungdomsrådet kan utse två företrödare för att närvara
och yttra sig vid välfärdsområdesfullmäktiges sammanträde”.
Ordföranden understödde Tapio Karvonens ändringsförslag.
Gruppanförande gjordes av ledamot Joni Mörk (Sannf).
Gruppanförande gjordes av ledamot Riikka Turunen (C).
Gruppanförande gjordes av ledamot Joona Mielonen (VF).
Mielonen föreslog ändring i 12 § så att punkt 12 tas bort från
välfärdsområdesstyrelsens uppgifter och flyttas till
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välfärdsområdesfullmäktiges uppgifter.
Dessutom lade Mielonen fram en åtgärdsmotion, enligt vilken ”Strukturer för
delaktighet och delaktighetsprogrammet som en del av ledningssystemet
förbereds och lämnas till välfärdsområdesfullmäktige för beslut”.
Gruppanförande gjordes av ledamot Katja Andrejev (Gröna).
Gruppanförande gjordes av ledamot Mikko Almgren (KD).
Almgren understödde socialdemokraternas och samlingspartisternas
ändringsförslag i utkastet till förvaltningsstadgan.
Gruppanförande gjordes av ledamot Tomi Tuomisalo (Rörelse Nu).
Tuomisalo understödde socialdemokraternas och samlingspartisternas
ändringsförslag till utkastet till förvaltningsstadgan.
Anföranden gjordes av: Nina Brask, Jenni Aikio, Krista Carpelan, Riku
Pirinen.
Ledamot Samuli Sibakoff föreslog följande ändring till 170 § i utkastet till
förvaltningsstadgan:
- Årsarvodet för ordföranden för välfärdsområdesstyrelsen är samma
som i Kymsotes (tidigare) förvaltningsstadga, det vill säga 12 000
euro/år.
Anföranden gjordes av: Toni Vainikka, Sheikki Laakso, Joona Mielonen,
Jaana Suikkanen.
Ledamot Miia Witting föreslog ett tillägg till utkastet till förvaltningsstadgan,
enligt vilken ”personaldirektören är föredragande för personalsektionen”.
Piia Kleimola understödde Joona Mielonens förslag.
Anföranden gjordes av: Ilari Van der Steen, Jukka Nyberg, Annikki Niiranen,
Riku Pirinen. Heikki Oksanen.
Janne Patjas understödde Miia Wittings tilläggsförslag.
Miia Witting drog tillbaka sitt ändringsförslag och dess behandling förföll.
Ledamot Inka Häkkinen föreslog följande ändring i utkastet till
förvaltningsstadgan:
”Artikel 52 tas bort eftersom den inte hör hemma där.”
Minna Suomi och Henna Hovi understödde Inka Häkkinens förslag.
Anförande gjordes av: Ari Nevalainen
Henna Hovis och Tapio Karvonens ändringsförslag till utkastet till
förvaltningsstadgan godkändes enhälligt.
Ordföranden konstaterade att det hade gjorts understödda ändringsförslag till
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utkastet till förvaltningsstadgan som är grundförslag, och därför måste de
omröstas.
Omröstning genom namnupprop valdes som omröstningsförfarande.
Joona Mielonens ändringsförslag gällande 8 § i utkastet till
förvaltningsstadgan:
De som understöder välfärdsområdesstyrelsens förslag röstar JA och de som
understöder Joona Mielonens förslag röstar NEJ.
Omröstningsresultat: 55 JA-röster och 33 NEJ-röster.
Beslut:
Välfärdsområdesfullmäktige beslutade med 55 röster mot 33 att godkänna
välfärdsområdesstyrelsens förslag. Omröstningslistan bifogas som bilaga 1.
Joona Mielonens förslag gällande åtgärdsmotionen strukturer för delaktighet
och delaktighetsprogram:
De som understöder att Mielonens förslag inte bifogas till fullmäktiges beslut
röstar JA och de som understöder Mielonens förslag om att bifoga
åtgärdsmotionen till fullmäktiges beslut röstar NEJ.
Omröstningsresultat: 23 JA-röster och 35 NEJ-röster.
Beslut:
Regionfullmäktige beslutade med 23 röster mot 35 att bifoga Mielonens
åtgärdsmotion till fullmäktiges beslut.
Samuli Sibakoffs ändringsförslag gällande 170 § i utkastet till
förvaltningsstadgan:
De som understöder välfärdsområdesstyrelsens förslag röstar JA och de som
understöder Samuli Sibakoffs förslag röstar NEJ.
Omröstningsresultat: 40 JA-röster och 18 NEJ-röster.
Beslut:
Välfärdsområdesfullmäktige beslutade med 40 röster mot 18 att godkänna
välfärdsområdesstyrelsens förslag. Omröstningslistan bifogas som bilaga 3.
Inka Häkkinens ändringsförslag gällande 52 § i utkastet till
förvaltningsstadgan:
De som understöder välfärdsområdesstyrelsens förslag röstar JA och de som
understöder Inka Häkkinens förslag röstar NEJ.
Omröstningsresultat: 34 JA-röster och 24 NEJ-röster.
Beslut:
Välfärdsområdesfullmäktige beslutade med 34 röster mot 24 att godkänna
välfärdsområdesstyrelsens förslag. Omröstningslistan bifogas som bilaga 4.
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Beslut
Välfärdsområdesfullmäktige
1. beslutade godkänna enhälligt den bifogade förvaltningsstadgan och
de ändringar som föreslogs i sammanträdet gällande paragrafer 12,
17, 18, 19, 101, 140 och 170.
Den hela godkända förvaltningsstadgan finns bifogat.
2. beslutade att den godkända förvaltningsstadgan träder i kraft
omgående,
3. beslutade att den godkända förvaltningsstadgan häver den tidigare
förvaltningsstadgan i sin helhet,
4. beslutade bevilja tf. välfärdsområdesdirektören fullmakt att göra
preciseringar av teknisk natur i förvaltningsstadgan
5. beslutade att strukturer för delaktighet och delaktighetsprogrammet
inkluderas i förberedelser av ledningssystemet som åtgärdsmotion.
Besvärsanvisning
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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:
Skriftliga meddelanden som efter det senaste mötet har kommit in behandlas.
Behandling av ärendet.
Mottaget namnförslag: Rörelse Nu

Beslut:

Godkändes.

Ingen besvärsanvisning (Lag om välfärdsområden 141 §)
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D/1966/00.02.13/2022

53 §

Fullmäktigemotion om inledning av regelbundna gemensamma
diskussioner med kommunerna
Sannfinländarnas fullmäktigegrupp (Joni Mörk):
Vi undertecknade föreslår att välfärdsområdets ledning snabbt inleder
regelbundna gemensamma diskussioner med direktörerna för kommunerna och
städerna om välfärdsområdets framtid, olika alternativen till framtiden och den
ekonomiska lägesbilden. Välfärdsområdet och kommunerna ska ha en
gemensam lägesbild av Kymmenedalens framtid samt om tjänstenätverket inom
social- och hälsovården och räddningstjänsten.
Såväl välfärdsområdets som kommunfältets ekonomiska ramar kommer att vara
utmanande. Detta kommer oundvikligen att påverka personer med tjänstebehov.
Därför:
-

Beslut

Servicenätets behov ska kunna diskuteras tillsammans.
Behoven hos kommuninvånare och invånare i Kymmenedalen ska identifieras
vid förändringar.
Lägesbilden av de olika alternativen i det förändrande välfärdsområdet och
kommunfältet ska uppdateras regelbundet, särskilt under denna
övergångsperiod och dessa ekonomiskt utmanande tider.
Samarbete mellan olika aktörer ska intensifieras.
Vi måste se framåt och överväga konsekvenserna och möjligheterna ifall
välfärdsområden förenas i framtiden.

Det beslutades enhälligt att motionen ska på grundval av 120 § i
förvaltningsstadgan skickas till välfärdsområdesstyrelsen för beredning, utan
ytterligare behandling.

Ingen besvärsanvisning (Lag om välfärdsområden 141 §)
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D/1967/00.02.13/2022

54 §

Fullmäktigemotion om en arbetsgrupp som undersöker alternativ till
omhändertagande av berusade personer som uppför sig lugnt vid
tillnyktringsstationer.

Jouko Leppänen och Nina Brask
Vi föreslår att det inrättas en arbetsgrupp inom välfärdsområdet för att undersöka
möjligheterna att omhänderta de berusade personer som uppför sig lugnt vid
tillnyktringsstationer i Kotka och Kouvola samt alternativ till ordnande av sjuk- och
hälsovård vid polisväsendets polisfängelser.
Välfärdsområdesreformen träder i kraft den 1 januari 2023, på samma dag som
den reviderade lagen om behandlingen av personer i förvar hos polisen träder i
kraft.
Reformen av lagen om behandlingen av personer i förvar hos polisen innefattar
frågor som rör välfärdsområden, t.ex.
1. Hälsovård för frihetsberövade
2. Behandling och omhändertagande av de så kallade lugna berusade
personerna
3. Vård av avvänjningssymtom på rökning
4. Användning av säkerhetsåtgärder
Det skulle vara förnuftigt att hitta de bästa lösningarna, särskilt när det gäller
omhändertagandet av de berusade personer som uppför sig lugnt samt ordnandet
av hälso- och sjukvården i polisfängelser.
Ordnandet av hälso- och sjukvården för personer i förvar hos polisen är på
välfärdsområdets ansvar.
Det borde inrättas en arbetsgrupp som består av experter vid polisinrättningen i
Sydöstra Finland och inom Kymmenedalens välfärdsområde.
Det finns grundläggande information om ämnet som promemoria.

Beslut

Det beslutades enhälligt att motionen ska på grundval av 120 § i
förvaltningsstadgan skickas till välfärdsområdesstyrelsen för beredning, utan
ytterligare behandling.

Ingen besvärsanvisning (Lag om välfärdsområden 141 §)
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D/1968/00.02.13/2022

§ 55 Fullmäktigemotion om sammanträdesservering vid välfärdsområdets
tillställningar
Centrens fullmäktigegrupp (Riikka Turunen)

Måltider, mellanmål och sammanträdesservering vid välfärdsområdets
tillställningar
Kymmenedalens välfärdsområde har som en viktig uppgift att stödja och främja
hälsa och välbefinnande hos invånarna i Kymmenedalen. God näring är en del av
övergripandhälsofrämjande. I en hälsosam kost beaktas kvantiteten och kvaliteten
på fett, samt mängden salt och socker.
Många förtroendevalda och tjänsteinnehavare arbetar långa tider och är beroende
av sammanträdesserveringen. Utöver luncher ska man lägga särskilt märke till
sammanträdesserveringen samt nyttigheten av de mellanmål som serveras vid
välfärdsområdets tillställningar för att främja arbetsform och således goda beslut.
Centrens fullmäktigegrupp föreslår att sammanträdesserveringen ska så mycket
som möjligt följa sammansättningen av en måltid med hjärtmärke. Dessutom ska
en så stor andel av råvarorna som möjligt vara inhemska och lokala. Det
väsentliga är att det finns hälsosamma alternativ och att de läggs fram vid varje
servering. På så sätt stöder vi allas vårt välbefinnande och gör det möjligt att göra
bra val när det gäller näringen.

Beslut

Det beslutades enhälligt att motionen ska på grundval av 120 § i
förvaltningsstadgan skickas till välfärdsområdesstyrelsen för beredning, utan
ytterligare behandling.

Ingen besvärsanvisning (Lag om välfärdsområden 141 §)
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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: 49, 50, 52, 53, 54, 55
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: 51
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.

Kymmenedalens välfärdsområde

Protokoll 5/2022

Välfärdsområdesfullmäktige

7.6.2022

23

Besvärstid
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.

