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1 § Öppnande och konstituering av sammanträdet 

 
 

Förslag Enligt 8 § i införandelagen för den till åren äldsta medlemmen i det 
temporära beredningsorganet ordet vid det första sammanträdet tills 
beredningsorganet har valt ordförande och vice ordförande. Den till åren 
äldsta medlemmen i det temporära beredningsorganet öppnar 
sammanträdet. 

 
Till sekreterare för det temporära organets första sammanträde väljs XX 

 
Behandling  
 
Beslut Enligt 8 § i införandelagen förde den till åren äldsta medlemmen i det 

temporära beredningsorganet ordet vid det första sammanträdet tills 
beredningsorganet har valt ordförande och vice ordförande. Den till åren 
äldsta medlemmen i det temporära beredningsorganet Timo Kuismin 
öppnade sammanträdet. 

 
Till sekreterare för det temporära organets första sammanträde valdes 
Elina Yli-Koski. 

 
 
Redogörelse Esbo stadsstyrelse är den myndighet som tillsätter det temporära 

beredningsorganet för Västra Nylands välfärdsområde. Kommunerna i 
området och räddningsverkets direktion har enhälligt godkänt principerna 
för det temporära beredningsorganet och utsett medlemmarna till det för 
sin del. De specialomsorgsdistrikt som verkar i området har meddelat att 
de godkänner sammansättningen. Esbo stadsstyrelse har genom sitt 
beslut 23.8.2021 utsett medlemmarna och ersättarna i det temporära 
beredningsorganet för välfärdsområdet. 

 
Esbo stad ordnar med mötes- och arbetsutrymmen för att det temporära 
beredningsorganet för Västra Nylands välfärdsområde ska kunna inleda 
sin verksamhet samt ser till att organet också i övrigt har förutsättningar att 
utföra sitt arbete. Esbo stad har också ansvar för den ekonomi- och 
personalförvaltningsservice som beredningsorganets verksamhet och 
personal förutsätter, och för att bereda budgeten för 2021 och 2022. 

 
Enligt 8 § i införandelagen för den till åren äldsta medlemmen i det 
temporära beredningsorganet ordet vid det första sammanträdet tills 
beredningsorganet har valt ordförande och vice ordförande. Den till åren 
äldsta medlemmen i det temporära beredningsorganet öppnar 
sammanträdet.   
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2 § Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutsförhet 

 
Beslut Ordföranden konstaterade att sammanträdet var lagligen sammankallat och 

beslutsfört. 
 
 
Redogörelse Det temporära beredningsorganet för välfärdsområdet hade sammankallats 

genom en sammanträdeskallelse som undertecknats av omsorgsdirektören 
och daterats 24.8.2021 och sänts till medlemmarna. 

 
Sammanträdet är lagligt och beslutsfört när minst över hälften av 
medlemmarna är närvarande. 
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3 § Val av protokolljusterare 

 
Beslut Till protokolljusterare valdes Benita Öberg och Timo Turunen. 
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4 § Val av ordförande och vice ordförande för det temporära 

beredningsorganet 

 
 

Förslag Det temporära beredningsorganet för välfärdsområdet beslutar välja 
___________ till ordförande. 

 
Till första vice ordförande väljs ___________ och till andra vice ordförande 
väljs ___________. 
 
 
 

Behandling Det temporära beredningsorganet beslutade dessutom att välja en tredje 
vice ordförande. 

  
 
 
Beslut Det temporära beredningsorganet för välfärdsområdet beslutade välja 

Sanna Svahn till ordförande. 
 

Till första vice ordförande valdes Tuula Suominen. 
Till andra vice ordförande valdes Jaana Koskela. 
Till tredje vice ordförande valdes Benita Öberg. 
 
 

 
Redogörelse Enligt 8 § i införandelagen för den till åren äldsta medlemmen i det 

temporära beredningsorganet ordet vid det första sammanträdet tills 
beredningsorganet har valt ordförande och vice ordförande. 

 
 Ordföranden för ordet vid sammanträdet efter valet. 
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5 § Det temporära beredningsorganets arbetsordning 

 
Beredning och upplysningar: 
 Elina Yli-Koski 
 fornamn.efternamn@esbo.fi 
 Växel 09 816 21 
 

Förslag  
Det temporära beredningsorganet för välfärdsområdet beslutar  
om det temporära beredningsorganets arbetsordning i enlighet med 
bilagan. 
 
 

Behandling Det temporära beredningsorganet förde en diskussion om 
arbetsordningen. Följande ändringar gjordes i arbetsordningen: 

 3 §: en tredje vice ordförande läggs till 
 10 §: en tredje vice ordförande läggs till 
 11 § 2 punkten: ordet beredning stryks, ändras till välfärdsområdet  
 16 §: en andra punkt från 4 § fogas också till detta. 
  
  
 Ändringarna vid sammanträdet har beaktats i protokollet och i bilagan. 
 
Beslut 

Det temporära beredningsorganet för välfärdsområdet 
 
Det ändrade förslaget godkändes enhälligt. 
 

Redogörelse 

   
Enligt införandelagen kan det temporära beredningsorganet vid behov 
fastställa en arbetsordning för sig. I fråga om innehållet får 
beredningsorganet i tillämplig utsträckning beakta bestämmelserna om 
förvaltningsstadgor i 95 § i lagen om välfärdsområden.  
 
Den föreslagna arbetsordningen ingår som bilaga. 

 

 

Bilaga 1: Arbetsordning 
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6 § Val av föredragande för det temporära beredningsorganet 

 
 

Förslag Det temporära beredningsorganet för välfärdsområdet beslutar välja 
förvaltnings- och utvecklingsdirektör Markus Syrjänen till föredragande för 
det temporära organets första sammanträde. 

 
  

 
 

Behandling  
 
 
Beslut Det temporära beredningsorganet för välfärdsområdet 
 

Förslaget godkändes enhälligt. 
 
 

 
Redogörelse Enligt 4 § i den föreslagna arbetsordningen utser det temporära 

beredningsorganet föredragande och deras ställföreträdare. 
 
 Nu föreslås det för organet att en föredragande utses för det första 

sammanträdet.  
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7 § Uppgifter om inrättande av Västra Nylands välfärdsområde 

 
Beredning och upplysningar: 
 Olli-Pekka Luukko 
 Karoliina Ohrankämmen 
 Antti Savela  
 fornamn.efternamn@esbo.fi 
 Växel 09 816 21 
 

Förslag Markus Syrjänen 
  

Det temporära beredningsorganet för välfärdsområdet 
 
1 
antecknar för kännedom FO-numret och hemorten för Västra Nylands 
välfärdsområde 

 
 

2  
beslutar ansöka om Suomi.fi-fullmaktsrättigheter för det temporära 
beredningsorganets ordförande och medlem ____________________. 
 
beslutar befullmäktiga det temporära beredningsorganets medlem 
__________ att på välfärdsområdets vägnar göra och underteckna 
ansökan om fullmakt. 
 
Ordföranden och den medlem i det temporära beredningsorganet som har 
fått fullmaktsrätt kan på välfärdsområdets vägnar ge ärendefullmakter som 
behövs i tjänsten Suomi.fi. 
 
 
 

Behandling  
 
 
Beslut  Det temporära beredningsorganet för välfärdsområdet 

 
1 
antecknar för kännedom FO-numret och hemorten för Västra Nylands 
välfärdsområde 
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2  
beslutar ansöka om Suomi.fi-fullmaktsrättigheter för det temporära 
beredningsorganets ordförande och första vice ordförande. 
 
beslutar befullmäktiga det temporära beredningsorganets ordförande att på 
välfärdsområdets vägnar göra och underteckna ansökan om fullmakt. 
 
Ordföranden och den medlem i det temporära beredningsorganet som har 
fått fullmaktsrätt kan på välfärdsområdets vägnar ge ärendefullmakter som 
behövs i tjänsten Suomi.fi. 

 
   

Redogörelse  
Det föreslås att det temporära beredningsorganet antecknar för kännedom 
och beslutar om uppgifter om inrättande av Västra Nylands 
välfärdsområde. 
 
FO-numret för Västra Nylands välfärdsområde är 3221347-3. 
Västra Nylands välfärdsområde har sin hemort i Esbo. 
 
 
För skötseln av e-tjänster behöver välfärdsområdet Suomi.fi-fullmakter. 
 
Det behövs två slags fullmakter: 
Ärendefullmakt: En person eller organisation som fått ärendefullmakt kan 
uträtta vissa fullmaktsärenden i e-tjänster för det företag, den förening eller 
något annat samfund som gett fullmakten (t.ex. ett företag ger en enskild 
arbetstagare eller bokföringsbyrå fullmakt att sköta företagets 
skatteärenden). 
 
Fullmaktsrätt: En person som fått fullmaktsrätt kan i Suomi.fi-fullmakter 
ge ärendefullmakter i vissa fullmaktsärenden för det företag, den förening 
eller något annat samfund som befullmäktigat honom eller henne (t.ex. ett 
företag ger sin personalchef rätt att ge företagets anställda eller en 
bokföringsbyrå ärendefullmakter för skötseln av företagets 
personalärenden). 
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8 § Inrättande av ett samarbetsorgan för den temporära förvaltningen 

 
Beredning och upplysningar: 
 Kimmo Sarekoski 
 Tarja Rantonen 
 fornamn.efternamn@esbo.fi 
 Växel 09 816 21 
 

Förslag Markus Syrjänen 
 
Det temporära beredningsorganet för välfärdsområdet   
 
1 
beslutar begära förslag från de kommunala huvudavtalsorganisationerna 
om personalrepresentanter som utses till det temporära samarbetsorganet 
för välfärdsområdet enligt de principer som Kommunarbetsgivarna 
publicerat och som avtalats med organisationerna, senast XX.XX.2021 per 
e-post till adressen XX 

• FOSU (Förhandlingsorganisationen för offentliga 
sektorns utbildade), 2 medlemmar och ersättare för dem 

• JAU (Offentliga sektorns union) 2 medlemmar och 
ersättare för dem 

• SOTE rf (Social- och hälsovårdens 
förhandlingsorganisation Sote rf) 2 medlemmar och 
ersättare för dem 

 
2 
till arbetsgivarrepresentanter för det temporära samarbetsorganet (6) utses 

______ 

3 
samarbetsorganets första sammanträde sammankallas av en representant 

för arbetsgivaren 
. Ordförande vid sammanträdet är ordföranden för det temporära 
beredningsorganet. 
 
 

Behandling  
 

 
Beslut  Det temporära beredningsorganet för välfärdsområdet   

 
1 
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beslutar begära förslag från de kommunala huvudavtalsorganisationerna 
om personalrepresentanter som utses till det temporära samarbetsorganet 
för välfärdsområdet enligt de principer som Kommunarbetsgivarna 
publicerat och som avtalats med organisationerna, senast 10.9.2021 per e-
post till adressen elina.yli-koski@esbo.fi 

• FOSU (Förhandlingsorganisationen för offentliga 
sektorns utbildade), 2 medlemmar och ersättare för dem 

• JAU (Offentliga sektorns union) 2 medlemmar och 
ersättare för dem 

• SOTE rf (Social- och hälsovårdens 
förhandlingsorganisation Sote rf) 2 medlemmar och 
ersättare för dem 

 
2 
beslutar att Veli-Pekka Ihamäki, Timo Turunen, Benita Öberg, Jaana 

Koskela, Tuula Suominen och Sanna Svahn utses till 

arbetsgivarrepresentanter för det temporära samarbetsorganet (6). 

3 
beslutar att samarbetsorganets första sammanträde sammankallas av en 
representant för arbetsgivaren. Ordförande vid sammanträdet är 
ordföranden för det temporära beredningsorganet. 

 
 

 
Redogörelse   

Den temporära förvaltningen för välfärdsområdet fattar beslut och ingår 
avtal som gäller personalen och som binder välfärdsområdet inom ramen 
för sin behörighet (8 § i införandelagen). Därför är den temporära 
förvaltningen skyldig att iaktta principerna i samarbetslagen. 
 
Det temporära beredningsorganet för välfärdsområdet inrättar ett temporärt 
samarbetsorgan för sin mandatperiod.  

 
Den temporära förvaltningen utser samarbetsorganets 
arbetsgivarrepresentanter.  
Företrädarna för personalen väljs till samarbetsorganet för välfärdsområdet 
så att organet i enlighet med 14 § i samarbetslagen sätts samman i lämplig 
omfattning. KT Kommunarbetsgivarna och de kommunala 
huvudavtalsorganisationerna har 16.9.2019 gett en rekommendation enligt 
vilken man vid beslut om personalorganisationernas regionala 
representation iakttar samma principer som i övrigt när det gäller antalet 
huvudförtroendemän (de kommunala huvudavtalsorganisationernas s.k. 
jämlika representation 2+2+2). Detta gäller de beredningsgrupper som i 
samverkan arbetar över kommungränserna i områdena. Områdets 
arbetstagarföreningar inom organisationen i fråga väljer en person att 
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företräda huvudavtalsorganisationen eller dess underförening i 
välfärdsområdets samarbetsorgan. 
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9 § Inledande av beredningen av välfärdsområdet  

 
 

 
Förslag Markus Syrjänen 
 
 Det temporära beredningsorganet för välfärdsområdet 
 

1 
beslutar att beredningen av välfärdsområdet leds av ordföranden för det 
temporära organet ___________, 
 
2 
beslutar att medlemmen av det temporära organet Markus Syrjänen 
bereder förslag för det temporära organet om organiseringen av 
beredningen av administrativa funktioner och om en verksamhetsplan, 
 
3 
beslutar ingå avtal med programdirektörerna för Västra Nylands social- och 
hälsovårdsprogram Jutta Tikkanen, Elisabet Kajander och Markus Lundell 
om att dessa använder en del av sin arbetstid för att inleda verksamheten 
inom förändringsorganisationen för välfärdsområdet, 
 
4 
beslutar inleda arbetet för byggande av de förvaltnings-, ekonomi-, 
personal-, lokal- och IKT-funktioner som välfärdsområdet behöver och ingå 
de resursavtal som behövs för denna uppgift,  
 
5 
det temporära organet ingår ett avtal med Esbo stad om användning av 
arbetstid för skötseln av ovannämnda uppgifter. 
 
 
 

 
Behandling Det temporära beredningsorganet förde en diskussion om inledandet av 

beredningen av välfärdsområdet. 
 
 Föredragandens ändringar vid sammanträdet har beaktats i protokollet. 
 
Beslut  Det temporära beredningsorganet för välfärdsområdet 
 
  1 

beslutar inleda beredningen av välfärdsområdet, 
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  2 
beslutar att beredningen leds av ordföranden för det temporära 
beredningsorganet, 

 
  3 

beslutar att en preciserad verksamhetsplan ska behandlas vid nästa 
sammanträde. 
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10 § Det temporära beredningsorganets sammanträden 

 
  Beredning och upplysningar: 
  Karoliina Ohrankämmen  
   fornamn.efternamn@esbo.fi 
   Växel 09 816 21 

 
Förslag Markus Syrjänen 

 
Det temporära beredningsorganet sammanträder minst en gång i 
månaden och vid behov oftare enligt följande sammanträdestidtabell. 
 
Sammanträdestidtabellen för hösten är: 
 
Fre 10.9 kl. 14–16 
Tors 23.9 kl. 9–11 
Fre 8.10 kl. 9–11 
Fre 29.10 kl. 9–11 
Tors 11.11 kl. 14–16  
Fre 26.11 kl. 9–11 
Tors 9.12 kl. 14–16 
 
 
 

 
Behandling 

 
 
Beslut Det temporära beredningsorganet för välfärdsområdet 
 

Föredragandens förslag godkändes enhälligt. 
   
 

 
Redogörelse 
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11 § Ordnande av välfärdsområdesval 

 
Beredning och upplysningar: 
Timo Kuismin 
 
 fornamn.efternamn@esbo.fi 
 Växel 09 816 21 
 

Förslag Markus Syrjänen 
 

Det temporära beredningsorganet för välfärdsområdet antecknar för 
kännedom redogörelsen för ordnandet av välfärdsområdesvalet 23.1.2022. 

 
Behandling  

 
 
Beslut 

Det temporära beredningsorganet för välfärdsområdet 
 
Föredragandens förslag godkändes enhälligt. 
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BILAGA 1 ARBETSORDNING 
 
 
 
ARBETSORDNING FÖR DET TEMPORÄRA BEREDNINGSORGANET FÖR VÄSTRA NYLANDS 

VÄLFÄRDSOMRÅDE 

 

1 KAP. TILLÄMPNING OCH BEHÖRIGHET 

 

1 § Tillämpning av bestämmelserna i arbetsordningen 

Arbetsordningen iakttas vid beredningen av inledandet av verksamheten och förvaltningen inom 

Västra Nylands välfärdsområde samt det temporära beredningsorganets och dess sektioners 

beslutsfattande och sammanträden. 

 

2 § Det temporära beredningsorganets sammansättning 

Det temporära beredningsorganet har 9 medlemmar med personliga ersättare. 

Sammansättningen består av åtta (8) medlemmar från kommunerna och en (1) medlem från det 

lokala räddningsväsendet.  

 

Vid byte av medlem kan den part som tillsatt medlemmen i dennes ställe tillsätta en ny medlem 

som uppfyller kriterierna i det förra tillsättningsbeslutet och underrätta det temporära 

beredningsorganet om bytet. 

 

 

3 § Organets presidium och medlemmar 

Det temporära beredningsorganet väljer inom sig ordförande och tre vice ordförande.  

 

4 § Föredragning i det temporära beredningsorganet 

Det temporära organet utser föredragande och deras ställföreträdare. 

Om föredraganden är frånvarande eller jävig fungerar den som förordnats till ställföreträdare som 

föredragande. Om föredraganden och ställföreträdaren har förhinder eller är jäviga eller om 
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ärendets natur annars kräver det behandlas ärendet på grundval av ordförandens redogörelse 

utan föredragning av en tjänsteinnehavare.  

 

5 § Politisk övervakningsgrupp 

Det organ som tillsatt det temporära organet kan tillsätta en politisk övervakningsgrupp. Den 

politiska övervakningsgruppen ska övervaka och stöda välfärdsområdet när området inleder sin 

verksamhet och sin förvaltning. 

 

6 § Närvaro- och yttranderätt vid det temporära beredningsorganets sammanträden 

En representant för kommunikationen har närvaro- och yttranderätt vid det temporära organets 

sammanträden. Det temporära organet kan vid behov kalla andra experter till ett sammanträde. 

Experterna deltar inte i beslutsfattandet. 

Beslut om andra personers närvaro- och yttranderätt fattas av organet. 

 

7 § Det temporära beredningsorganets behörighet och uppgifter 

Det temporära beredningsorganets uppgifter och behörighet grundar sig på lagen om 

genomförande av reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet och om införande 

av den lagstiftning som gäller reformen (införandelagen). Det temporära beredningsorganets 

behörighet har begränsats så att det kan 

1. anställa personer endast i tidsbestämda tjänste- eller arbetsavtalsförhållanden med Västra 

Nylands välfärdsområde på så sätt att dessa förhållanden upphör senast 31.12.2023 

2.  ingå bindande upphandlingar och avtal för välfärdsområdet som gäller endast för viss tid, på så 

sätt att de upphör senast 31.12.2023 

I fråga om förfarandet i beredningsorganet tillämpas bestämmelserna i lagen om välfärdsområden. 

 

I samarbete med de myndigheter från vilka det övergår uppgifter och personal som utför 

uppgifterna till välfärdsområdet ska beredningsorganet 

1) utreda vilken personal som övergår till välfärdsområdet och för välfärdsområdesfullmäktige 

bereda förslag till övergångsplan och övergångsavtal för personalen,  

2) delta i utredandet av vilken fast och lös egendom som övergår till välfärdsområdet, 
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3) delta i utredandet av vilka avtal som övergår till välfärdsområdet och de rättigheter och 

skyldigheter som hänför sig till dem,  

4) delta i utredandet av de informations- och kommunikationstekniska system och lösningar som 

stöder skötseln av de förvaltnings- och serviceuppgifter som övergår till välfärdsområdet,  

5) bereda organiseringen av välfärdsområdets verksamhet och förvaltning samt valet av revisor,  

6) besluta om välfärdsområdets budget för 2021 och 2022,  

7) delta i ordnandet av det första välfärdsområdesvalet,  

8) bereda andra ärenden med direkt anknytning till inledandet av välfärdsområdets verksamhet 

och förvaltning. 

 

 

8 § Den temporära förvaltningens sektioner och arbetsgrupper 

Det temporära beredningsorganet kan inrätta sektioner som har hand om särskilda 

beredningsuppgifter. Till sektionerna kan utöver medlemmar och ersättare i det temporära organet 

också utses andra personer. Sektionerna lyder under det temporära beredningsorganet och 

rapporterar till det.  

 

9 § Överföring av behörighet 

Det temporära beredningsorganet kan överföra beslutanderätt till en underlydande 

tjänsteinnehavare.  

 

10 § Det temporära beredningsorganets namnteckningsrätt 

På välfärdsområdets vägnar har ordföranden rätt att teckna organets namn och, om ordföranden 

är förhindrad eller jävig, den första vice ordföranden, den andra vice ordföranden eller den tredje 

vice ordföranden, var för sig. 

 

11 § Organets ordförandes uppgifter och behörighet 

Ordföranden för det temporära beredningsorganet för ordet vid organets sammanträden och svarar 

för beredningen av sammanträdena. 
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Ordföranden för det temporära beredningsorganet eller den som ordföranden förordnat 

representerar välfärdsområdet inom samarbete med intressentgrupper och nationellt samarbete, 

om inte det temporära organet beslutar något annat. 

Ordföranden för det temporära beredningsorganet beslutar om ledigheter och förmåner enligt det 

tjänste- och arbetskollektivavtal som tillämpas på personalen samt om prövningsbaserade 

oavlönade ledigheter. Ordföranden utövar arbetsgivarens arbetsledningsrätt. 

Det temporära beredningsorganets ordförande undertecknar avtal och förbindelser som grundar 

sig på beredningsorganets beslut, om inte det temporära beredningsorganet har beslutat något 

annat. 

 

2 KAP. SAMMANTRÄDESFÖRFARANDE 

12 § Sätten att fatta beslut i organ 

Organen kan behandla ärenden vid sitt ordinarie sammanträde, där sammanträdesdeltagarna är 

närvarande på sammanträdesplatsen. Alternativt kan sammanträdet hållas i en elektronisk miljö 

som man deltar i via en elektronisk förbindelse (elektroniskt sammanträde). 

Vid beredningsorganets sammanträden och övriga beslutsfattande kan Esbo stads elektroniska 

ärendehanterings- och mötessystem användas. 

 

13 § Tid och plats för sammanträde 

Organen beslutar om tid och plats för sina sammanträden. 

Ett sammanträde hålls också när ordföranden anser att sammanträdet är nödvändigt eller en 

majoritet av organets medlemmar lägger fram ett förslag för ordföranden om att ett sammanträde 

ska hållas för behandlingen av ett visst ärende. Ordföranden bestämmer då tidpunkten för 

sammanträdet. 

Ordföranden kan av grundad anledning ställa in ett sammanträde. 

 

14 § Kallelse till sammanträde 

Sammanträdet sammankallas av ordföranden eller, om ordföranden har förhinder, av vice 

ordföranden.  
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I kallelsen ska tiden och platsen för sammanträdet anges samt de ärenden som ska behandlas. 

Kallelsen ska om sändas tre dagar före sammanträdet. En föredragningslista som upptar 

redogörelse, motiveringar till beslutfattandet och beslutsförslag i varje ärende som föreligger till 

behandling bifogas kallelsen. Kallelsen sänds elektroniskt.  

Kallelsen sänds till medlemmarna och andra som har rätt att närvara. Föredragningslistan sänds 

också till ersättarna för kännedom, om inte något annat följer av sekretessbestämmelserna. 

 

15 § Sammanträdets laglighet och beslutsförhet 

Sammanträdet är beslutsfört när över hälften av medlemmarna är närvarande. Efter att ha öppnat 

sammanträdet konstaterar ordföranden de närvarande samt om sammanträdet är lagligen 

sammankallat och beslutsfört. 

 

16 § Föredragning 

Ärendena vid ett organs sammanträden avgörs på föredragning av en tjänsteinnehavare. 

Föredraganden ska ansvara för beredningen av de sammanträdesärenden som hen föredrar och 

lägga fram ett beslutsförslag för organet. Föredraganden har rätt att stryka ett ärende från 

föredragningslistan innan ett beslut fattats vid sammanträdet. 

Om föredraganden är frånvarande eller jävig fungerar den som förordnats till ställföreträdare som 

föredragande. Om föredraganden och den som förordnats till ställföreträdare har förhinder eller är 

jäviga eller om ärendets natur annars kräver det behandlas ärendet på grundval av ordförandens 

redogörelse, utan föredragning av en tjänsteinnehavare. 

 

17 § Konstaterande av jäv 

Ett organs ordförande ska vid behov begära att organet avgör huruvida jäv föreligger för en 

ledamot eller annan person med närvarorätt. 

 

18 § Inkallande av ersättare 

En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde ska kalla in sin ersättare. När en medlem 

är jävig eller förhindrad att delta i behandlingen av något ärende kan han kalla in sin ersättare att 

delta i behandlingen av ärendet. 
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19 § Ledning av sammanträden och anföranden 

Ordföranden leder behandlingen av ärendena och ansvarar för ordningen vid sammanträdena. 

 

20 § Tillfällig ordförande 

Om både ordföranden och vice ordföranden är frånvarande eller jäviga i något ärende ska en 

tillfällig ordförande väljas för sammanträdet eller för behandlingen av ärendet. 

 

21 § Behandlingsordning 

Ärendena behandlas i den ordning som framgår av föredragningslistan, om organet inte beslutar 

något annat. 

 

22 § Att göra upp och justera protokoll 

Organets ordförande svarar för att det förs protokoll och för dess innehåll. Om ordföranden och 

protokollföraren är av olika åsikt om sammanträdets förlopp, upprättas protokollet enligt 

ordförandens uppfattning. Protokollet undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av 

protokollföraren. 

Protokollet justeras på det sätt som organet beslutar. Protokollet kan undertecknas och justeras 

elektroniskt. 

 

3 KAP. PERSONALÄRENDEN 

23 § Det tillfälliga beredningsorganets beslutanderätt i personalärenden 

1. beslutar om verkställandet av tjänste- och arbetskollektivavtal och principerna för tillämpningen 

av dem  

2. beslutar om principerna för tillämpningen av de prövningsbaserade bestämmelserna i tjänste- 

och arbetskollektivavtalen 

. 

3. godkänner eventuella lokala avtal som avses i 13 § i det kommunala huvudavtalet. 

4. inrättar tjänster för viss tid och anställer tjänsteinnehavare 

5. beslutar om riktlinjerna för personalen vid beredningen av den temporära förvaltningen (bland 

annat principerna för rekrytering och avlöning, personalförmåner, avtal och principerna för 

personalledning) 
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ansvarar för beredningen av rekryteringen av den högsta ledningen som behövs för 

välfärdsområdet 

 

 

__________ 
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Anvisningen om ändringssökande gäller paragraferna: 1–4, 6–9 och 11 

 

Förbud mot sökande av ändring 

I ovannämnda beslut som endast gäller beredning eller verkställighet får ändring inte sökas enligt 
141 § i lagen om välfärdsområden. 
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Anvisningen om ändringssökande gäller paragraferna: 5 och 10 
 
Anvisning för begäran om omprövning 
 
Den som är missnöjd med detta beslut kan göra en skriftlig begäran om omprövning. Ändring i 
beslutet får inte sökas genom besvär hos domstol. 
 
 
Rätt att begära omprövning 
 
Omprövning får begäras av: 
- den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part) och 
 
- välfärdsområdesmedlemmarna 
- ett välfärdsområde som deltar i samarbetet och av dess medlemmar i fråga om beslut som gäller 
uppgifter som sköts genom samarbete mellan välfärdsområden. 
 
Tidsfrist för begäran om omprövning 
 
En begäran om omprövning ska framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. 
 
Begäran om omprövning ska lämnas in till Esbo stads registratur senast under tidsfristens sista 
dag innan registraturen stänger. 
 
En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet sändes, om inte något annat visas. 
Vid vanlig elektronisk delgivning anses parten ha fått del av beslutet den tredje dagen efter att 
meddelandet sändes, om inte något annat visas. 
 
En välfärdsområdesmedlem anses ha fått del av ett beslut sju dagar efter det att protokollet fanns 
tillgängligt i det allmänna datanätet. Datumet då beslutet offentliggjordes kan kontrolleras hos 
sekreteraren för det temporära beredningsorganet. 
 
Dagen för delfåendet av beslutet räknas inte med i tidsfristen för begäran om omprövning. Om 
sista dagen av tidsfristen för begäran om omprövning infaller på en helgdag, 
självständighetsdagen, första maj, julafton, midsommarafton eller en helgfri lördag, får begäran om 
omprövning lämnas in den första vardagen därefter. 
 
Omprövningsmyndighet 
 
Den myndighet hos vilken omprövning begärs är det temporära beredningsorganet för 
välfärdsområdet. 
 
Inlämning av begäran om omprövning 
 
Besöksadress:  
Brogatan 11, köpcentret Entresse, 3 våningen 
Tjänstetid: mån–fre kl. 8.00–15.45 
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Postadress:  
Esbo stads registratur, PB 1 
02070 ESBO STAD 
 
E-post:  
kirjaamo@espoo.fi 
Fax: +358 (0)9 8162 2495 
Växel: +358 (0)9 81621 
 
Omprövningsbegärans form och innehåll 
 
En begäran om omprövning ska avfattas skriftligen. Också elektroniska dokument uppfyller kravet 
på skriftlig form. 
 
 
I begäran om omprövning ska uppges: 
- det beslut i vilket omprövning begärs 
- hurdan omprövning som begärs 
- på vilka grunder omprövning begärs. 
 
I omprövningsbegäran ska dessutom uppges namnet på den som har begärt omprövning samt 
personens hemkommun, postadress och telefonnummer. 
 
Om omprövningsbeslutet får delges som ett elektroniskt meddelande ska också e-postadress 
uppges. 
 
 


